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Kungsbackarummet, Storgatan 37  
 
 
 Ärende Beteckning Förslag 

 Val av justerare  Thure Sandén 

1.  Ombudgetering och 
resultatfonder bokslut 2020 
 
Klockan 08:45- 09:05 
 
Ing-Britt Blomberg, Erik Stenkil 
 

2021-00083  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige förändrar resultatfonderna med 
en total summa av 84 494 000 kr Resultatfonderna 
uppgår efter förändring till 459 120 000 kr  
Kommunfullmäktige ombudgeterar 5 325 000 kr till 
nämnderna. Finansiering sker från 
kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda medel 
med 3 000 000 kr samt med 2 325 000 kr från 
kommunstyrelsens oförutsedda medel.  
 
Kommunfullmäktige godkänner en total 
investeringsvolym på 1 363 417 000 kr för 2021. 
Av investeringsvolymen består 1 011 069 000 kr av 
beslutad kommunbudget 2021 och resterande består 
av ombudgeteringar från 2020 med 352 348 000 kr.  
Kommunfullmäktige godkänner ombudget 
investeringar från 2020 till år 2022 med 39 919 000 
kr.   
Investeringsvolymen finansieras inom ramen för 
kommunfullmäktiges beslut med begränsningen om 
att den totala låneskulden inte överstiger 
totalbeloppet om 2 665 000 000 kr år 2021, (KF 
§67) 
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2.  Finansiering för 
Nyföretagarcentrum Halland 
2021-2022 
 
Klockan 09:10-09:20 
 
Elinor Filipsson, 
Simon Vedlund 

2021-00290  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beviljar ett utökat bidrag för 2021 
till Nyföretagarcentrum Halland med 10 procent, 
vilket innebär ett bidrag om 126 500 kronor. 
Utökningen finansieras inom ram. 
 
Kommunstyrelsen beviljar för 2022 ett utökat bidrag 
till Nyföretagarcentrum Halland med ytterligare 10 
procent, vilket innebär ett bidrag om 139 150 
kronor. Bidraget ska inarbetas i kommunstyrelsens 
budget för 2022. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att 
årligen besluta om bidrag till Nyföretagarcentrum 
Halland, upp till ett belopp om fyra prisbasbelopp 
per år. Uppdraget ska föras in i kommunstyrelsens 
delegeringsförteckning. 

3.  Antagande av reglemente för 
kommunstyrelsen 
 
Klockan 09:25 -09:45 
 
Patrik Johansson 

2020-00093  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige flyttar ansvaret för planbesked 
som inte är av stor vikt eller principiell betydelse 
från byggnadsnämnden till kommunstyrelsen. 
Byggnadsnämndens reglemente uppdateras i 
enlighet med beslutet. 
 
Kommunfullmäktige antar reglemente för 
kommunstyrelsen, daterat 2021-03-01. 
Reglemente för kommunstyrelsen, antaget av 
kommunfullmäktige 2018-03-06, § 39, upphör 
samtidigt att gälla. 

4.  Förslag till inrättande av pris 
inom Individ & Familjeomsorg 
 

2019-00903  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige inrättar ett nytt pris inom 
nämnden för Individ & Familjeomsorgs verksamhet 
med namnet Självständigt liv-priset. 
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för 
Självständigt liv-priset, daterade 2021-03-01.  
Den årliga prissumman om 10 000 kronor 
finansieras inom nämnden för Individ & 
Familjeomsorgs befintliga budgetram.  
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5.  Utdelning ur Arvid och Hildur 
Anderssons donationsfond 2020 
 

2020-01183  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att inte fördela årets 
utdelningsbara medel om 18 500 kronor ur Arvid 
och Hildur Anderssons donation, utan låta medlen 
kvarstå till nästa år.  
Kommunstyrelsen konstaterar att det är ett 
omfattande arbete att ändra i en stiftelses stadgar och 
överlämnar till nämnden för Vård & Omsorg att 
utöka annonseringen inför ansökningsperioden 2021. 

6.  Redovisning av icke 
färdigberedda motioner 
 

2021-00025  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen av icke 
färdigberedda motioner till och med 2021-03-10 till 
protokollet. 

7.  Remittering av motion från 
Roger Larsson (KB) om 
uppställningsplats för husbilar 
och husvagnar 
 

2021-00296  Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motion 
till nämnden för Kultur & Fritid respektive nämnden 
för Teknik för yttrande. 

8.  Remittering av motion från 
Carita Boulwén (SD) 
handlingsplan för 
suicidprevention 
 

2021-00322  Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar 
motionen till nämnden för Kultur & Fritid, nämnden 
för Individ & Familjeomsorg, nämnden för Förskola 
& Grundskola samt nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad för yttrande. 

9.  Svar på motion från Roger 
Larsson (KB) om personliga 
ombud 
 

2020-00841  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med 
hänvisning till dels att målgruppen för tjänsten 
personligt ombud ingår i nämnden för Individ och 
Familjeomsorgs ansvar för bistånd till personer med 
psykiska funktionshinder, dels att åtgärden bedöms 
som ineffektiv och att klienterna får sina behov 
tillgodosedda genom andra insatser och dels att 
överskott från tidigare år inte kan användas som 
finansieringsform för driftverksamhet. 
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10.  Svar på motion från Roger 
Larsson (KB) om Jyckens 
Hunddagis 
 

2020-00839  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med 
hänvisning dels till att kommunen inte har rätt att ge 
enskilda näringsidkare/ekonomiska föreningar 
omfattande ekonomiskt bidrag, dels att ansvaret för 
sysselsättning/arbetsträning för personer i 
yrkesverksam ålder med psykiskt funktionshinder 
ligger hos nämnden för Individ & Familjeomsorg 
och dels att överskott från tidigare år inte kan 
användas som finansieringsform för driftverksamhet. 

11.  Svar på Finansdepartementets 
remiss över utredningen Ökat 
skydd och stärkt reglering på 
den omreglerade spelmarknaden 

2021-00122  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-03-
10, och översänder det som sitt svar till 
Finansdepartementet. 

12.  Svar på HaVs remiss över 
Förslag till uppdaterat 
åtgärdsprogram för havsmiljön i 
Nordsjön och Östersjön 2022-
2027 och tillhörande 
miljökonsekvensutredning 

2020-00966  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-02-
28, och översänder det som sitt svar till Havs- och 
vattenmyndigheten. 

13.  Svar på Vattenmyndigheten i 
Västerhavets enkät om 
förvaltningsplan för Västerhavet 
 

2020-01084  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar enkätsvar daterat 2021-03-
09 och översänder det som sitt svar till 
Vattenmyndigheten i Västerhavet vattendistrikt.  

14.  Svar på Finansdepartementets 
remiss över hemställan från 
Region Halland och Hallands 
läns kommuner gällande ansvar 
för regional fysisk planering 
 

2021-00172  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar yttrande över Hemställan 
från Region Halland och Hallands läns kommuner 
gällande ansvar för regional fysisk planering, 
Fi2019/01983, daterat 2021-03-18 och översänder 
det som sitt svar till Finansdepartementet. 
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15.  Godkännande av 
projektbeställning samt 
överlämnande för att upprätta 
detaljplan för skolverksamhet 
och bostäder inom Kyvik 5:333 
m.fl. 
 

2020-00174  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställningen 
för upprättande av detaljplan för skolverksamhet och 
bostäder inom Kyvik 5:333 m.fl. i Kullavik, daterad 
2021-03-10. 
 
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden 
att ta fram förslag till detaljplan för skolverksamhet 
och bostäder inom Kyvik 5:333 m.fl. i Kullavik.  

16.  Godkännande av 
projektbeställning samt 
överlämnande för att upprätta 
detaljplan för bostäder och 
utbildningslokaler inom del av 
Tölö 6:4 m.fl. 
 

2020-01060  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för 
detaljplan för bostäder och utbildningslokaler på del 
av Tölö 6:4 m.fl. inom Kungsbacka stad i 
Kungsbacka. 
 
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden 
att ta fram förslag till detaljplan för bostäder och 
utbildningslokaler på del av Tölö 6:4 m.fl. inom 
Kungsbacka stad i Kungsbacka. 

17.  Godkännande av avtal om 
lägenhetsarrende för 
parkeringsplats på fastigheten 
Skårby 12:1 
 

2019-00803  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner avtal om 
lägenhetsarrende på fastigheten Skårby 12:1, 
undertecknat av Eksta Bostads AB 2021-02-24. 
 
Kommunstyrelsens ordförande och 
kommundirektören eller deras respektive ersättare 
utses att för kommunens räkning underteckna avtalet 
samt i ärendet nödvändiga handlingar. 

18.  Avstämning kring erhållna 
statsbidrag 
 
Klockan 10:00-10:15 
 
Christina Hermansson 

2021-00380 - 
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19.  Information om 
utvecklingsprojektet Vi är 
Kungsbacka 
 
Klockan 10:20-10:50 
 
Elisabeth Lundin. Hanna 
Littorin, Jessica Blume 
 

2021-00204  - 
    

20.  Information från ledamöter och 
förvaltning 
 

2021-00014  - 
    

 
Lisa Andersson 
ordförande 

Andrea Egerlundh 
kommunsekreterare 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Ombudgetering och resultatfonder bokslut 2020 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige förändrar resultatfonderna med en total summa av 84 494 000 kr 
Resultatfonderna uppgår efter förändring till 459 120 000 kr  
Kommunfullmäktige ombudgeterar 5 325 000 kr till nämnderna. Finansiering sker från 
kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda medel med 3 000 000 kr samt med 2 325 000 kr från 
kommunstyrelsens oförutsedda medel.  
 
Kommunfullmäktige godkänner en total investeringsvolym på 1 363 417 000 kr för 2021. 

Av investeringsvolymen består 1 011 069 000 kr av beslutad kommunbudget 2021 och resterande 
består av ombudgeteringar från 2020 med 352 348 000 kr.  

Kommunfullmäktige godkänner ombudget investeringar från 2020 till år 2022 med 39 919 000 kr.   

Investeringsvolymen finansieras inom ramen för kommunfullmäktiges beslut med begränsningen om 
att den totala låneskulden inte överstiger totalbeloppet om 2 665 000 000 kr år 2021, (KF §67). 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med genomgången av bokslutet för 2020 har det framställts önskemål från nämnder och 
styrelser om att överskott i driftbudgeten och investeringsbudgeten ska få disponeras 2021 eller 
tillföras till resultatfonden. 

Beslut om hur resultatfonderna ska justeras utifrån nämndernas resultat och de gällande reglerna för 
resultatfonder fattas i samband med bokslutet. Reglerna för hur resultatfonder ska hanteras är beslutade 
i budgeten. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-25 
Ombudgeteringar investeringar 2020  

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 

Kommunledningskontoret, Styrning & Ekonomi 
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Beskrivning av ärendet 
Varje år i samband med bokslutet, beslutas om hur resultatfonderna ska justeras utifrån nämndernas 
resultat och gällande regler för resultatfonder. Reglerna för hur resultatfonder ska hanteras är beslutade 
i budgeten. Utöver detta, beslutas även om ombudgeteringar för drift och investeringar. 

Resultatfonder 
Resultatfonderna är inga egna fonder utan är en öronmärkning av det egna kapitalet. Vid uttag ur 
fonderna påverkas resultatet det år som uttaget görs. Resultatfondering är ett sätt att ta med sig ett över 
eller underskott för att främja en god ekonomistyrning. Nämnder och styrelse är inte så låsta till det 
specifika året utan kan föra med sitt resultat jämfört mot budget enligt fastställda regler i kommunens 
ekonomistyrprinciper. För den avgiftsfinansierade verksamheten finns särskilda regler och de ingår 
inte i uppställningen. 
 
Enligt beslutat regelverk får varje nämnds resultatfond högst uppgå till 10 procent av 
bruttoomslutningen. Fullmäktige kan dock besluta om undantag om särskilda skäl föreligger. I årets 
beredning når Gymnasium och Arbetsmarknad samt Kultur & Fritid taket för resultatfondens storlek.  

Nämndernas redovisade budgetavvikelser 
Nämnd/Styrelse Noteringar 
Kommunstyrelsen Nämnden redovisar en positiv budgetavvikelse om 25 090 000 kr i 

bokslut 2020 och föreslår att 20 509 000 kr återredovisas. Resterande 
4 581 000 kr avser pågående driftprojekt som föreslås ombudgeteras i 
enlighet med kommunens ekonomistyrprinciper. Pågående projekt avser 
projekt för att minska sjukfrånvaron, platsutveckling innerstaden, 
kommungemensamma projekt, platsutveckling fastighetsägare, 
ledardagen samt helelektrifierade fordon. Under beredningen har 
framkommit att kostnaden för helektrifierade fordon bärs av Region 
Halland, varav denna post ej längre är aktuell att ombudgetera.  
 
Kommunledningskontoret föreslår att kvarvarande 3 986 000 kr 
ombudgeteras till 2021 enligt kommunens ekonomistyrprinciper. 
 

Individ & Familjeomsorg Nämnden redovisar ett underskott om 6 725 000 kr år 2020. Nämnden 
föreslår att underskottet skrivs av.  

Underskottet förklaras främst av kostnader för köpta platser. Utfallet 
2020 är klart bättre än föregående år. Detta förklaras av att nämndens 
pågående handlingsplan för budget i balans börjat ge effekt samt att 
pågående pandemi haft en viss effekt på årets resultat. Nämndens 
handlingsplan för ekonomi i balans sträcker sig till 2022-12-31 då 
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nämnden räknar med att ha en ekonomi i balans. Under 2020 har 
nämnden rapporterat månadsvis till kommunstyrelsen inom ramen för 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt.  

I likhet med övriga nämnder har pågående pandemi haft en påverkan på 
den ekonomiska redovisningen. Bland annat har statens beslut om att 
ersätta sjuklönekostnader samt möjligheten att söka bidrag för 
merkostnader med anledning av covid-19 spelat in. Bedömningen i 
bokslutet är att den positiva effekten i bokslutet uppgår till närmare 10 
miljoner kronor. Oavsett innebär bokslut 2020 ett steg i rätt riktning mot 
en ekonomi i balans.  

Kommunledningskontoret gör bedömningen att det är angeläget att 
nämnden ges möjlighet att fullfölja pågående handlingsplan för budget i 
balans. Därför föreslås att nämndens begäran om att skriva av 2020 års 
underskott beviljas.  

Förskola & Grundskola Nämnden redovisar ett överskott om 73 593 000 kr år 2020, varav 85 
000 kr avser internränta. Nämnden föreslår att resultatet i sin helhet förs 
till nämndens resultatfond.  

I nämndens årsredovisning anges att färre antal barn och elever än 
budgeterat är en starkt bidragande faktor till årets överskott. I nämndens 
årsredovisning går att läsa att antal barn och elever understiger 
budgeterat med 524 stycken. I budget 2020 erhöll nämnden 
kompensation motsvarande 50% av bedömd volymökning. Tilldelningen 
erhölls utifrån olika belopp för förskola, fritidshem respektive 
grundskola & förskoleklass. 

Kommunledningskontoret gör bedömningen att motsvarande belopp av 
årets överskott återredovisas istället för att föras till nämndens 
resultatfond. Utifrån angivna volymer i nämndens årsredovisning samt 
erhållen kompensation i kommunbudget 2020 föreslår 
kommunledningskontoret att 20 356 000 kr återredovisas.  

Under 2020 erhöll kommunen full ersättning för sjuklönekostnader 
under perioden april-juli samt för onormalt höga sjuklönekostnader för 
perioden augusti-december. Ersättningen har fördelats i sin helhet till 
kommunens nämnder. Sammantaget innebär detta att nämndernas 
nettokostnad för sjuklöner är lägre 2020 än 2019.  
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Kommunledningskontoret gör bedömningen att överskottet jämfört med 
föregående år avseende sjuklöner bör återredovisas då nämnden i sin 
budgetram har kompensation för en viss sjuklönekostnad. För Förskola 
Grundskola uppgår överskottet jämfört med föregående år till 10 046 
000 kr.    

Därtill ska enligt antagna riktlinjer för nämndernas resultatfonder belopp 
för internränta justeras i samband med beslut om ombudgetering och 
resultatfonder. Utfallet för nämnden överstiger budgeterat med 85 000 kr 
vilket bör regleras gentemot nämndens resultatfond. 

Sammantaget föreslår kommunledningskontoret att av nämndens totala 
begäran om 73 593 000 kr förs 43 277 000 kr till resultatfonden. 
Resterande del återredovisas.  

Gymnasium & 
arbetsmarknad 

Nämnden redovisar ett överskott om 2 251 000 kr i bokslut 2020, varav 
26 000 kr avser internränta.  

Nämnden föreslår belopp om 2 225 000 kr förs till nämndens 
resultatfond.  

Kommunledningskontoret gör bedömningen att effekten av erhållna 
sjuklöner bör justeras i likhet med övriga nämnder. För Gymnasium & 
arbetsmarknad uppgår effekten till 1 201 000 kr.  

Enligt beslutade riktlinjer får resultatfonden högst uppgå till 10 procent 
av bruttoomslutningen. Då detta är fallet för Gymnasium & 
Arbetsmarknad föreslår Kommunledningskontoret att resultatet i sin 
helhet återredovisas.   

Vård & omsorg Nämnden redovisar ett överskott om 13 373 000 kr år 2020. Nämnden 
föreslår att resultatet i sin helhet förs till nämndens resultatfond.  

Kommunledningskontoret gör bedömningen att effekten av erhållna 
sjuklöner bör justeras i likhet med övriga nämnder. För Vård och omsorg 
uppgår effekten till 6 467 000 kr. 

Därtill bör effekten av internräntan justeras. Då nämnden redovisar ett 
överskott om 93 000 kr avseende internräntan bör motsvarande belopp 
återredovisas.  
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Sammantaget föreslår kommunledningskontoret att av nämndens totala 
begäran om 13 373 000 kr förs 6 812 000 kr till resultatfonden. 
Resterande del återredovisas.  

Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse om 2 181 000 
kr. 
Nämnden föreslår att överskottet om 1 681 000 kr förs till resultatfonden 
samt att 500 000 kr ombudgeteras för pågående kartutvecklingsprojekt.  

Från och med 1 januari 2020 slogs Byggnadsnämndens och nämnden för 
nämnden för Miljö & hälsoskydds resultatfond ihop. I enlighet med 
Kommunfullmäktiges beslut den 10 december 2019, dnr KS/2018:365, § 
181, att ” Kommunfullmäktige ger byggnadsnämnden ansvar för 
ekonomi och budget för den nya bygg- och miljöförvaltningen.”. Den 
sammanslagna resultatfonden ska knytas till Byggnadsnämnden som har 
ansvar för ekonomi och budget för den nybildade Bygg & 
Miljöförvaltningen. 
 
Kommunledningskontoret gör bedömningen att effekten av erhållna 
sjuklöner bör justeras i likhet med övriga nämnder. För 
Byggnadsnämnden uppgår effekten till 531 000 kr. 

Internräntans avvikelse om -8 000 kr justeras även det i resultatet. 

Kommunledningskontoret föreslår att kvarvarande 1 142 000 kr förs till 
resultatfonden samt att 500 000 kr ombudgeteras till 2021 enligt 
kommunens ekonomistyrprinciper. 

Miljö & Hälsoskydd Nämnden redovisar ett överskott om 232 000 kr år 2020 och förslår att 
resultatet i sin helhet förs till resultatfonden.  
 
Nämnden saknar personal då denna från 2020 återfinns inom ramen hos 
byggnadsnämnden. Därav har nämnden inte erhållit någon kompensation 
för sjuklöner. Nämnden saknar även investeringsmedel varpå justering 
för internränta inte heller är aktuell.  
 
Från och med 1 januari 2020 slogs Byggnadsnämndens och nämnden för 
Miljö & hälsoskydds resultatfond ihop. I enlighet med 
Kommunfullmäktiges beslut den 10 december 2019, dnr KS/2018:365, § 
181, att ” Kommunfullmäktige ger byggnadsnämnden ansvar för 
ekonomi och budget för den nya bygg- och miljöförvaltningen.”. Den 
sammanslagna resultatfonden ska knytas till Byggnadsnämnden som har 
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ansvar för ekonomi och budget för den nybildade Bygg & 
Miljöförvaltningen 
 
Kommunledningskontoret föreslår att nämndens begäran om att föra 
årets resultat till resultatfonden beviljas.  

Kultur & Fritid Nämnden redovisar ett överskott om 8 983 000 kr år 2020, varav 439 
000 kr avser internränta och 1 181 000 kr avser lokalvård i den gamla 
simhallen. Den positiva budgetavvikelsen beror främst på att 
avskrivningskostnader och personalkostnader har varit lägre än 
budgeterat. På grund av pandemin har stor del vår verksamhet fått ställas 
om och/eller begränsats, vilket har påverkat behovet av timanställda och 
inneburit att tjänster varit vakanta under längre tid då våra chefer har fått 
lägga mycket fokus på att anpassa verksamheten med korta varsel. 
Nämnden begär att 2020 års överskott om 7 363 000 kr förs till 
resultatfonden, att 439 000 kr för internräntan samt 1 181 000 kr för 
lokalvården återredovisas. 
 
Kommunledningskontoret gör bedömningen att effekten av erhållna 
sjuklöner bör justeras i likhet med övriga nämnder. För Kultur & fritid 
uppgår effekten till 711 000 kr. 

Internräntans avvikelse om – 439 000 kr samt lokalvården om -1 181 
000 kr justeras även det i resultatet.  
 
Enligt beslutade riktlinjer får resultatfonden högst uppgå till 10 procent 
av bruttoomslutningen. För Kultur & fritid finns innan årets reglering ett 
utrymme om 6 468 000 kr.  
 
Kommunledningskontoret föreslår att 6 468 000 kr förs till 
resultatfonden. 

Teknik skatt Nämnden redovisar ett överskott om 7 694 000 kr i bokslut 2020. 
Nämnden begär att hela överskottet förs till resultatfonden. 
 
Kommunledningskontoret gör bedömningen att effekten av erhållna 
sjuklöner bör justeras i likhet med övriga nämnder. För Teknik skatt 
uppgår effekten till 339 000 kr. 

Internräntans avvikelse om -51 000 justeras även det i resultatet.  
 
Kommunledningskontoret föreslår att 7 304 000 kr förs till 
resultatfonden.  
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Service övrig verksamhet Nämnden redovisar ett överskott om 5 044 000 kr i bokslut 2020. 
Den positiva avvikelsen beror på framförallt lägre personalkostnader 
(inkl. konsulter) än budgeterat men också ett antal förbättringar bidrar. 
De lägre personalkostnaderna beror i sin tur till stora merparten på 
vakanta tjänster och outnyttjade konsulttjänster. 1 470 000 kr belastar 
SM (Lokalvård) och avser avskrivningar samt räntekostnader för 
Stadshusets ombyggnad, kostnadsposter som ingår i förvaltningens 
budgetram först år 2021. Därmed föreslås att de lyfts bort från 
verksamhetens resultat för år 2020. Nämnden begär att överskottet om   
6 514 000 kr förs till resultatfonden. 
 
Kommunledningskontoret gör bedömningen att effekten av erhållna 
sjuklöner bör justeras i likhet med övriga nämnder. För Service uppgår 
effekten till 2 118 000 kr. Internräntans avvikelse om 180 000 kr justeras 
även det i resultatet.  

Kommunledningskontoret föreslår att 4 576 000 kr förs till 
resultatfonden.  

Service fastigheter Nämndens verksamhet fastigheter redovisar ett överskott om 7 861 000 
kr i bokslut 2020.  
Nämnden föreslår att kostnader på totalt -8 273 000 kr återredovisas. 
Orsaken beror till merparten på vakanta lokaler som återlämnas 
kopplade till lokalprojekt såsom för Omsorgens hus, Ekenässkolan, 
Sommarlustskolan samt Borgmästaren och där Kommunens 
förhållningssätt till vakanta lokaler beskrivs i Riktlinjer för internhyra av 
lokaler. Nämnden föreslår även ombudgetering på totalt 839 000 kr för 
kostnader som är kopplade till lokalplanen.  
Nämnden föreslår vidare att Fastighets totala resultat, efter 
återredovisning och ombudgetering, på 15 295 000 kr förs till 
Fastigheters resultatfond.  
 
Kommunledningskontoret gör bedömningen att effekten av erhållna 
sjuklöner bör justeras i likhet med övriga nämnder. För Service uppgår 
effekten till 408 000 kr. 

Internräntans avvikelse om -204 000 kr justeras även det i resultatet.  
 
Kommunledningskontoret föreslår att 14 683 000 kr förs till 
resultatfonden samt att 839 000 kr ombudgeteras. 
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Resultatfonder 
 
Nämnd/Styrelse                                                  
(tusentals kronor) 

IB 2020 Bokslut 
2020 

Nämndens 
begäran 

Förslag Förslag 
UB 2020 

Skattefinansierade verksamheter:           
10 Kommunfullmäktige 0 817 0 0 0 
11 Kommunstyrelsen 0 25 090 0 0 0 
15 Kommunrevision 0 301 0 0 0 
19 Valnämnden 0 358 0 0 0 
20 Gymnasium & Arbetsmarknad 79 046 2 251 2 225 0 79 046 
30 Kultur & Fritid 20 808 8 983 7 363 6 468 27 276 
40 Förskola & Grundskola 82 898 73 593 73 593 43 277 126 175 
50 Teknik Skatt 9 186 7 694 7 694 7 304 16 490 
71 Miljö och hälsoskydd 0 232 232 232 232 
73 Byggnadsnämnden -316 2 181 1 681 1 142 826 
81 Individ & Familjeomsorg 0 -6 725 0 0 0 
85 Vård & omsorg 81 313 13 373 13 373 6 812 88 125 
Summa skattefinansierat 272 935 128 148 106 161 65 235 338 170 
            
60 Service 31 350 5 044 6 514 4 576 35 926 
63 SE Fastigheter 59 075 7 861 15 295 14 683 73 758 
Summa 90 425 12 905 21 809 19 259 109 684 
            
Finansförvaltning övrigt 11 266 96 574 0 0 11 266 
            
Totalt 374 626 237 627 127 970 84 494 459 120 

* Överskottet om 232 000 kr på nämnden för Miljö & hälsoskydd läggs till Byggnadsnämndens 
resultatfond enligt fullmäktiges beslut om ekonomi och budget för den nybildade bygg- och 
miljöförvaltningen (KF § 181 2019-12-10, dnr KS/2018:365) 

** Gymnasium & Arbetsmarknad samt Kultur & fritid når taket för resultatfondens storlek 2020. 
Nämndernas inlämnade förslag innebär en ökning av resultatfonderna med 127 970 000 kr. Efter 
genomgång föreslås ökningen bli 84 494 000 kr. Nämndernas totala resultatfond uppgår då till 459 120 
000 kr.  
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Ombudgetering av driftkostnader  
I samband med bokslutet för 2020 finns en del pågående projekt som fortsätter 2021. Möjlighet finns 
att omfördela dessa från anslaget för oförutsett, som finns avsatt med olika belopp hos KS och KF.  
 
Från nämnderna har inkommit begäran om ombudgetering av sammanlagt 5 920 000 kr för pågående 
projekt. Förslag till kommunfullmäktige är att ombudgetera 5 325 000 kr. 
 

Nämnd/Styrelse 
(tusentals kronor) 

Nämndernas begäran Förslag till KF 

Kommunstyrelsen 4 581 3 986 
Byggnadsnämnden 500 500 
Service Fastigheter                            839 839 
Summa 5 920 5 325 

 
Kommunstyrelsen begär att få ombudgetera ett belopp om 4 581 000 kr. Beloppet avser kvarvarande 
projektmedel avseende platsutveckling innerstaden (158 000 kr), kommungemensamma 
projektportföljen (3 266 000 kr), minska sjukfrånvaron (348 000 kr), ledardagen (62 000 kr), 
platsutveckling fastighetsägare (152 000 kr) samt (595 000 kr) för helektrifierade fordon. Efter begäran 
framgår det att Region Halland står för kostnaden av helektrifierade fordon.  
 
Byggnadsnämnden önskar ombudgetera medel för planerad och nödvändig kartutveckling som inte har 
kunnat genomföras 2020 på grund av upphandlingsregler, nämnden begär att beloppet ombudgeteras 
till 2021. 
 
Service fastigheter föreslår en ombudgetering om 839 000 kr avseende pågående lokalprojekt.  

Ombudgetering av investeringar  
I samband med bokslutet för 2020 finns pågående investeringsprojekt som fortsätter under 2021–2022. 
Det finns lokalprojekt såsom Frillesåsskolan om- och tillbyggnad och Varlaskolan ny- och tillbyggnad, 
Särö äldreboende med flera som är påbörjade men budgeten finns 2021 eller senare (belopp –84 035 
000 kr ). Det finns även pågående projekt med budget som inte är avslutade under 2020 och som 
fortsätter år 2021 såsom bland annat Sommarlust förskola ombyggnation, Hålabäcksskolan 
ombyggnation och Fjärås fritidscenter med flera (belopp 142 544 000 kr). Från Lokalplanen 
ombudgeteras medel för tillfälliga lokaler och Smedingeskolan (belopp 16 200 000 kr). Från 
nämnderna har inkommit begäran om ombudgetering av sammanlagt 386 957 000 kr för pågående 
projekt. Kommunledningskontoret föreslår att denna summa reduceras med 34 609 000 kr till 352 348 
000 kr.  
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Förslag läggs även att ombudgetera investeringsmedel till 2022. Beloppet för detta uppgår till 39 919 
000 kr . Beloppet fördelar sig enligt följande:  
 
Löpande investeringar:  
Ny sarg i ishallen inom Kultur och fritid, 2 500 000 kr.  
 
Övriga investeringar:  
Nyanläggning motionsspår, 3 500 000 kr samt konstprojekt om 500 000 kr inom Kultur och fritid.    
Hedeleden ombudgeteras till 2022 inom Teknik med ett belopp om 15 955 000 kr.  
GC-bro över järnväg vid Inlag ombudgeteras till 2022 inom Teknik med ett belopp om 11 964 000 kr. 
GC-bro mellan Inlags idrottsområde ombudgeteras till 2022 inom Teknik med ett belopp om 3 500 
000 kr.  
Tekniska lösningar inom Vård och omsorg ombudgeteras till 2022 med ett belopp om 2 000 000 kr.  
 
  

Belopp i tusentals kronor Bokslut 
2020  

Budget 
2021  

Nämndernas 
förslag till 
ombudget 
2021 

Förändring 
gentemot 
nämndernas 
förslag 2021 

Summa 
budget inkl. 
ombudget 
2021 

Summa 
ombudget 
2022 

Lokaler  497 698 653 708 77 585  731 293 0 

Exploateringsinvesteringar -17 346 -14 500 61 600  47 100 0 

Löpande årliga investeringar 86 497 86 436 4 765 -690 90 511 2 500 

Övriga investeringar 137 529 99 500 132 793 -33 919 198 374 37 419 

Avgiftsfinansierad 
verksamhet 

133 927 185 925 110 214  296 139 
 

0 

Summa investeringar           838 305 1 011 069 386 957 -34 609 1 363 417 39 919 

 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande Kommundirektör 



Ombudgeteringar 2021
från bokslut 2020

Tkr
Bokslut 

2020
Budget      

2021
Nämndernas 

förslag till 
ombudget 2021

Nämndernas 
förslag till 
ombudget 

2022

Förändring 
gentemot 

nämndernas 
förslag 2021

Förändring 
gentemot 

nämndernas 
förslag 2022

Summa Ny 
budget
2021

Summa 
ombudget 

2021

Summa Ny 
budget
2022

Lokaler 497 698 653 708 77 585 731 293 77 585

Exploateringsinvesteringar -17 346 -14 500 61 600 47 100 61 600

Löpande årliga investeringar 86 497 86 436 4 765 2 500 -690 90 511 4 075 2 500

Övriga investeringar 137 529 99 500 132 793 4 000 -33 919 33 419 198 374 98 874 37 419

Avgiftsfinansierad verksamhet 133 927 185 925 110 214 296 139 110 214

Summa TOTALT investeringar          838 305 1 011 069 386 957 6 500 -34 609 33 419 1 363 417 352 348 39 919



Löpande årliga investeringar
OMBUDGETERINGAR 

Belopp i Tkr
Budget      

2021
Nämndernas 

förslag till 
ombudget 

2021

Nämndernas 
förslag till 
ombudget 

2022

Förändring 
gentemot 

nämndernas 
förslag

Summa Ny 
budget

2021

FG Förskola o Grundskola 15 000 15 000

KFR Kultur & Fritid 10 810 2 500 10 810

GV Gymnasium & Arbetsmarknad 6 340 6 340

IF Individ och familjeomsorg 2 651 2 000 4 651

KS Kommunstyrelsen 620 620

MB Bygg & Miljö 255 255

SE Service 14 100 14 100

VO Vård & Omsorg 5 000 1 871 6 871

TE-skatt Teknik skatt 31 660 31 660

TE-skatt Trygghetsåtgärder 204 204

TE-skatt Grönytor 239 -239 0

TE-skatt Maskiner och redskap 451 -451 0

SUMMA 86 436 4 765 2 500 -690 90 511



Lokaler OMBUDGETERINGAR 
Belopp i Tkr

Förv. Lokaltyp Budget      
2021

Nämndernas 
förslag till 
ombudget 

2021

Förändring 
gentemot 

nämnderna
s förslag

Summa Ny 
budget

2021

Fritidsanläggningar  och Kultur
Ks fin Arena 5 550 5 550
Ks fin Varlaskolan idrottshall 20 425 20 425
Ks fin/SE Björkris idrottshall 27 725 -28 27 697
Ks fin Elektronen anpassning 10 800 10 800
SE Kungsbacka badhus 1 960 1 960
SE Åsa Gård idrottshall 1 762 1 762
SE Nordhallands ridklubb 1 444 1 444
SE Fjärås fritidscenter utbyggnad 10 481 10 481
SE Sporthallar 133 5 050 5 050

0
Förskolor/ Skolor 0

Ks fin/SE Gällinge förskola 13 750 -121 13 629
Ks fin /SE Björkris utbild. Lokaler etapp 1 83 080 -441 82 639
Ks fin/SE Frillesåsskolan ombyggnad 139 457 -63 609 75 848
Ks fin /SE Varlaskolan 147 600 -9 558 138 042
Ks fin Åsaskolans matsal och klassrum 4 440 4 440
Ks fin Varlaskolan idrottshall 20 425 20 425
Ks fin Björkris idrottshall 27 725 27 725
SE Åsaskolans matsal 3 074 3 074
SE Fjärås nya skola bygg och inredning 7 674 7 674
SE Smedingeskolan ombyggnad och inredning 6 105 6 105
SE Furulidskolan ny skola 401 401
SE Björkris kök anpassning 1 876 1 876
SE Tingbergsskolans kök 5 893 5 893
SE Sommarlust förskola ombyggnation 24 443 24 443
SE Klockaregårdens 2 tillf pav inredning 368 368
SE Åsa Gårdskolan pav inredning 238 238
SE Hålabäcksskolans ombyggnation och inredning 4 543 4 543

Vårdboende 0

KS fin / SE Särö vårdboende 12 392 -5 960 6 432
SE Björklris vårdboende -2 -2

Daglig verksamhet 0

KS fin /SE BMSS Vallda 35 240 -1 916 33 324
KS fin /SE BMSS Kolla 1 900 -9 1 891
KS fin BMSS Söderstaden 400 400
SE Kyvik hvb anpassning -2 264 -2 264

Övrigt 0
Ks fin Tillfälliga lokaler (Engelska skolan) 16 800 13 200 30 000
Ks fin/SE Parkeringshus Aranäs stadsdel 30 000 56 719 86 719
SE Administrativa lokaler 2 201 2 201
SE fs Åsa hvb Åsa adm lokaler 1 996 1 996

Service
SE Reinvesteringar i fastigheter 45 000 1 877 46 877
SE Verksamhetsanpassningar 5 000 5 000
SE Besiktningskostnader 1 000 1 000
Ks fin Ersättningar bef. Lokaler 6 000 6 000
SE Myndighetskrav Elof Lindälv 3 477 3 477
SE Myndighetskrav Presse 1 613 1 613
SE Myndighetskrav Malevikskolan 1 920 1 920
SE Myndighetskrav  ga Kullaviksskolan 1 189 1 189
SE Myndighetskrav Mariedals förskola 989 989

SUMMA 653 708 77 585 0 731 293



Exploateringar
OMBUDGETERINGAR 

Belopp i Tkr
Budget      

2021
Förslag till 
ombudget 

2021

Förändring 
gentemot  

förslag

Summa Ny 
budget

2021
Verksamhetsområden 3111

Inkomster -3 000 -3 000
Utgifter 10 000 10 000
Hede 4131 0

Inkomster 0
Utgifter 0
Särö centrum 2 4139
Inkomster -600 -600 -1 200
Utgifter 0 100 100
Duvehed 3181
Inkomster -13 000 -1 500 -14 500
Utgifter 200 1 800 2 000
Utgifter 0
Klovsten 3179
Inkomster -12 000 -12 000
Utgifter 40 000 -5 500 34 500
Västra Varla 3174
Utgifter 500 1 300 1 800
Frillesås Rya 3176
Inkomster -100 -100
Utgifter 4 100 200 4 300
Äskatorp 2 4101
Inkomster -2 000 -2 000
Utgifter 2 200 -1 900 300
Bolsheden 4104
Inkomster -600 -600
Utgifter 2 300 -300 2 000
Kolla Parkstad v-område 4112
Inkomster -10 700 7 000 -3 700
Varla 3189
Inkomster -4 000 4 000 0
Utgifter 1 000 -1 000 0
Södra Anneberg 4138
Inkomster 0 0
Utgifter 700 900 1 600
Kolla etapp 2
Inkomster -9 500 -4 600 -14 100
Utgifter 10 000 10 000 20 000



Budget      
2021

Förslag till 
ombudget 

2021

Förändring 
gentemot  

förslag

Summa Ny 
budget

2021
Valand
Inkomster 0 -400 -400
Utgifter 8 000 5 100 13 100
Utgifter 0
Tingberget
Inkomster -2 000 -12 000 -14 000
Utgifter 2 000 -2 000 0
Annebergs centrum
Inkomster -26 000 26 000 0
Utgifter 11 600 -8 700 2 900
Särö äldreboende
Utgifter 500 700 1 200
Utgifter 0 0
Aranäs 3
Inkomster -59 500 59 500 0
Utgifter 19 000 -18 800 200
Särö centrum 3184
Inkomster 0 -3 500 -3 500
Utgifter 2 500 100 2 600
Ejdern
Utgifter 0 1 200 1 200
Björkris 2
Inkomster -29 000 16 700 -12 300
Utgifter 29 000 -16 600 12 400
Gjutaren/Liljan 4121
Utgifter 3 000 -2 100 900
 Må 4122
Inkomster -33 000 19 700 -13 300
Utgifter 33 000 -19 700 13 300
Skårby vårdboende 4135
Inkomster -25 200 25 200 0
Utgifter 22 000 -5 800 16 200
Utgifter 0 0
Åsa 5102
Inkomster 0 -1 000 -1 000
Utgifter 0 0
Skårby 3198
Utgifter 0 500 500
Frillesås Rya 3199
Inkomster 0 -5 500 -5 500
Utgifter 0 1 600 1 600



Budget      
2021

Förslag till 
ombudget 

2021

Förändring 
gentemot  

förslag

Summa Ny 
budget

2021
Sydöstra centrum etapp 1, 
4134
Utgifter 0 500 500
Sydöstra centrum 2, 4145
Utgifter 0 1 000 1 000
Hedeleden
Utgifter 10 500 -9 600 900
Ga Badhuset
Utgifter 0 300 300
Arena Inlag
Utgifter 1 600 -1 500 100
Gottskär utveckling
Utgifter 2 000 800 2 800

-14 500 61 600 0 47 100



Övriga investeringar
OMBUDGETERINGAR 

Belopp i Tkr
Budget      

2021
Nämndernas 

förslag till 
ombudget 

2021

Nämndernas 
förslag till 
ombudget 

2022

Förändring 
gentemot 

nämnderna
s förslag 

2021

Förändring 
gentemot 

nämnderna
s förslag 

2022

Summa Ny 
budget
2021

Summa Ny 
budget
2022

Kommunstyrelsen
KS gem Fastighetsreglering 150 150
KS gem Fastighetsbildning 150 150
KS gem Fastighetsförsäljningar, inkomst -500 -500
KS gem Bostadsexploatering övrigt 750 750
KS gem Markförvärv 500 500
KS gem Markförvaltning 100 100
KS gem Inköp mark 40 000 0 40 000
KS Samordnad skylthantering 0 380 380
KS Digitalisering och innovation 1 000 1 000

Summa 42 150 380 42 530

Kommunfullmäktige
KS Fullmäktige elektronik 0 952 952

Kultur & Fritid 5 000 5 000
KFT Badplatser 2017 (Hanhalsholme) 1 185 1 185

Badplatser 2019 347 347
Badplatser 2020 1 861 -500 1 361

KFT Konstgräsplan Onsala 2 527 2 527
KFT Utställning Naturum 600 600
KFT Nyanläggning motionsspår 2018-2019 3 500 0 3 500
KF Konst skydd Kba ån - Söderån 500 0 500

Konst Sandlyckan vob 950 950
Konst Fjärås Bräckaskolan 1 000 1 000
Summa 5 000 8 470 4 000 -500 0 12 970 4 000

Teknik - skatt 50 000 50 000
TE-skatt Bro Borgmästaregatan 10 289 10 289
TE-skatt Bro Göteborgsvägen söder 546 546
TE-skatt Skyddsbarriär Aranäs 17 540 17 540 *
TE-skatt Gc väg Östra Särövägen norra -1 -1
TE-skatt Gc väg Östra Särö södra 5 343 5 343
TE-skatt Hedeleden 15 955 -15 955 15 955 0 15 955
TE-skatt Gc väg 970, Björkris - Anneberg -1 -1
TE-skatt Varla park -5 -5
TE-skatt GC-bro över järnväg vid Inlag 11 964 -11 964 11 964 23 928 11 964
TE-skatt GC-bro mellan Inlags idrottsområde 3 500 -3 500 3 500 7 000 3 500
TE-skatt Storgatan -1 488 -1 488
TE-skatt Grön utsmyckningsyta Särö C -52 -52
TE-skatt Stråk Kungsbackaån -840 -840
TE-skatt Skatepark 1 500 1 500
TE-skatt Cirkulation Varlavägen-Arendalsleden -5 544 -5 544
TE-skatt Upplag depån 15 657 15 657
TE-skatt GC-väg utmed Lerbergsvägen -5 930 -5 930
TE-skatt Övergång KBA station 339 339
TE-skatt Väster om ån 2 260 2 260
TE-skatt Tölöberg - upprustning park 1 594 1 594
TE-skatt Återplantering almsjukan 176 176
TE-skatt Skogsallén upprustning 652 652
TE-skatt Gamla Onsalavägen 2 000 2 000
TE-skatt T o P besiktade avslutade -49 -49
TE-skatt Tillgänglighet torget 152 152



Budget      
2021

Nämndernas 
förslag till 
ombudget 

2021

Nämndernas 
förslag till 
ombudget 

2022

Förändring 
gentemot 

nämnderna
s förslag 

2021

Förändring 
gentemot 

nämnderna
s förslag 

2022

Summa Ny 
budget
2021

Summa Ny 
budget
2022

TE-skatt GC-väg Hanhals Kyrkoväg-Torkelt 11 649 11 649
TE-skatt Ombyggnad Kyrkogatan 1 749 1 749
TE-skatt Upprustning Kungsbackaån 5 116 5 116
TE-skatt Badhuset, infrastruktur park 25 836 25 836 *
TE-skatt Inlag sporthall indrastruktur 2 594 2 594 *
TE-skatt expl, Hede 6:7 -113 -113 *
TE-skatt expl, Björkris 2 -89 -89 *
TE-skatt expl, Aranäs 3 -674 -674 *
TE-skatt expl, Tingberget -17 -17 *
TE-skatt expl, Skårby 12:1 -2 049 -2 049 *
TE-skatt expl, Valand -216 -216 *

Summa 50 000 119 343 0 -31 419 31 419 153 388 31 419
Vård & Omsorg

VO Tekniska lösningar 2 350 3 648 -2 000 2 000 7 998 2 000

99 500 132 793 4 000 -33 919 33 419 217 838 37 419

*) Projekt från SBK och Lokalplan 42 812
Tekniks investeringar 76 531



Avgiftsfinansierad verksamhet
OMBUDGETERINGAR 

Belopp i Tkr
Budget      

2021
Nämndernas förslag 
till ombudget 2021

Förändring 
gentemot 

nämndernas 
förslag

Summa Ny 
budget
2021

Vatten & avlopp 145 650 145 650
Fordon och inventarier

TE-VA Fordon, maskiner och redskap 14 256 14 256
TE-VA Spolbil 5 500 5 500
TE-VA Hjullastare 1 000 1 000

Vattenproduktion 0

TE-VA UV-ljus huvud i tryckstegstation (TSS) 1 319 1 319
TE-VA Reinvestering i vattenproduktion 4 169 4 169
TE-VA Grundvattenpump Fjärås 1 500 1 500
TE-VA Fjärås Bräcka ökat uttag 3 617 3 617
TE-VA Fjärås Bräcka ny råvattenledning 428 428
TE-VA Fjärås Bräcka ny intagsledning -263 -263
TE-VA Brunnsöverbyggnad Fjärås 3 000 3 000
TE-VA Vatten och avloppdistribution 0

TE-VA Reinvestering Va-ledningar 345 345
TE-VA Reservvatten Varberg 10 500 10 500
TE-VA Vattenkiosk 585 585
TE-VA Åtgärder reservvatten GBG-KBA 17 948 17 948
TE-VA Vattenmätare 1 773 1 773
TE-VA Voxlöv / Bjökris 15 000 15 000
TE-VA Fjärås VV - Hammerö uppdimensionering vatten 3 811 3 811
TE-VA Va Tölö 8:14 Hede 6:7 675 675
TE-VA Avloppsproduktion 0
TE-VA Reinvestering reningsverk 9 354 9 354
TE-VA Reinvestering pumpstationer -2 264 -2 264
TE-VA Bräddvattenrening pumpstationer 2 152 2 152
TE-VA Energisparprojekt pumpar -41 -41
TE-VA VA-saneringsområden
TE-VA Åsa dagvattenledning 9 698 9 698
TE-VA Viken et 3 omb. Pumpstation 865 865
TE-VA Viken pumpstation etapp 2 9 521 9 521
TE-VA Äskatorp /Hanhals pumpstation -15 417 -15 417
TE-VA Mariedalskrysset ledningar 1 894 1 894
TE-VA Kullaviks reningsverk 1 275 1 275

Summa Vatten och avlopp 145 650 102 200 0 247 850
Kungsbacka bredband

TE-Br Kungsbacka bredband 36 275 5 283 41 558
Summa bredband 36 275 5 283 0 41 558



Budget      
2021

Nämndernas förslag 
till ombudget 2021

Förändring 
gentemot 

nämndernas 
förslag

Summa Ny 
budget
2021

Avfall & återvinning 4 000 4 000
TE-RH Container Klovsten 1 396 1 396
TE-RH Återvinningscentraler -206 -206
TE-RH Kärl 1 541 1 541

Summa avfall och återvinning 4 000 2 731 0 6 731

SUMMA 185 925 110 214 0 296 139
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Ansökan om finansiering för Nyföretagarcentrum Halland för 2021–2022 -   
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beviljar ett utökat bidrag för 2021 till Nyföretagarcentrum Halland med 10 procent, 
vilket innebär ett bidrag om 126 500 kronor. Utökningen finansieras inom ram. 
Kommunstyrelsen beviljar för 2022 ett utökat bidrag till Nyföretagarcentrum Halland med ytterligare 
10 procent, vilket innebär ett bidrag om 139 150 kronor. Bidraget ska inarbetas i kommunstyrelsens 
budget för 2022.   
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att årligen besluta om bidrag till 
Nyföretagarcentrum Halland, upp till ett belopp om fyra prisbasbelopp per år. Uppdraget ska föras in i 
kommunstyrelsens delegeringsförteckning. 

Sammanfattning av ärendet 
Nyföretagarcentrum bedriver rådgivning till nystartade företag och har bedrivit verksamhet i Halland 
sedan 1993. Utöver rådgivningsverksamheten, medverkar Nyföretagarcentrum även i insatser som 
stimulerar nyföretagande eller påverkar organisationers syn på nyföretagande. 
Nyföretagarcentrum finansieras i dag dels av stöd från samarbetspartners i näringslivet, dels av stöd 
från de halländska kommunerna. Kungsbackas del av stödet var 115 000 kronor 2020. Därutöver får 
Nyföretagarcentrum intäkter i form av uppdrag och projekt som varierar över tid. Rådgivare från 
Nyföretagarcentrum Halland är stationerade på Kompetenscentrum på Södra Torggatan i Kungsbacka 
varje tisdag. 
Under 2020 präglades Nyföretagarcentrums verksamhet av pandemin. Verksamheten tappade en del 
privata partners som prioriterat annat under pandemin. Därför söker Nyföretagarcentrum nu ökat stöd 
från kommunerna i Halland. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse om finansiering 2021-2022- Nyföretagarcentrum Halland 

Skrivelse om finansiering 2021-2022 Halland 

Kungsbacka Jan-Nov 2020 årsrapport. 

u 
Kungsbacka 
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Beskrivning av ärendet 
Nyföretagarcentrums verksamhetsår 2020 präglades av pandemin. Under verksamhetsåret ökade 
antalet rådgivningar i Kungsbacka från 74 till 88. Det var också ett generellt ökat tryck på att starta 
företag. Så brukar det se ut under lågkonjunktur då det startas fler företag än under högkonjunktur. 
Efterfrågningar på rådgivningar ökade därmed, framförallt från personer med utländsk bakgrund. 
Stödet till den gruppen krävde även i vissa fall mer tid och fler rådgivningar. 
Nyföretagarcentrum tappade under 2020 en del privata partners som prioriterat annat under pandemin, 
därför söker de nu om ökat stöd från kommunerna i Halland. Ambitionen för 2021 är att fortsätta 
attrahera fler partners, att fortsätta utvecklas tillsammans med aktörer såsom, kommuner och 
samarbetspartners runt om i regionen, öka antalet aktiviteter och förbättra marknadsföring och 
kommunikation.  
Stödet som Kungsbacka kommun erbjuder invånare som vill starta företag är brett och levereras i 
samarbete med flera aktörer. Exempel på samarbetsprojekt är Timbanken, Nyföretagarkvällar, 
rådgivningen från Nyföretagarcentrum samt Kungsbacka Entreprenörsskola som numera arrangeras av 
Kungsbacka kommun, Almi Halland och Nyföretagarcentrum Halland.  
Nyföretagarcentrum är en viktig del av nyföretagarstödet eftersom kommunen genom dem 
tillhandahåller nyföretagarrådgivning på plats i Kungsbacka. Nyföretagarcentrum är också en 
samarbetspart vid genomförande av nyföretagarkvällarna som genomförs två gånger per år i 
Kungsbacka. 
Statistik, kring överlevnadsgrad och andra nyckeltal samt via de NKI-undersökningar som görs 
årligen, visar att de som fått detta stöd är bättre rustade att driva ett stabilt företag och de är mer 
benägna att ta hjälp från andra aktörer såväl i starten som i företagets nästa utvecklingsskede.  
Årets ansökan om utökat stöd för perioden 2021–2022 bedöms som rimlig givet situationen som 
uppstått under pandemin. Nyföretagarcentrum har ökat antal rådgivningar i Kungsbacka under 2020. 
Dessutom har Nyföretagarcentrum tagit en större del i Kungsbacka Entreprenörsskola. Fortsatt finns 
utvecklingspotential när det kommer till den proaktiva marknadsföringen.  

 

Beslutet skickas till 
Nyföretagarcentrum Halland 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör    Biträdande kommundirektör 
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ANSÖKAN OM FINANSIERING 2021-2022 
 
Sedan 1993 har NyföretagarCentrum Halland (NFC Halland) bedrivit verksamhet i Hallands 
län. Fundamentet i verksamheten är den kostnadsfria enskilda rådgivning som erbjuds Hallands invånare som 
vill starta eller nyligen har startat företag. NFC Halland är den enda organisation i länet som erbjuder 
kostnadsfri nyföretagarrådgivning till alla, oavsett företagsform, tillväxtambition, härkomst, eller hur långt de 
kommit i sin process. Utöver rådgivningsverksamheten försöker vi medverka i så stor utsträckning som möjligt i 
insatser som stimulerar nyföretagande och/eller påverkar organisationers syn på nyföretagande. Detta gör vi 
genom att samverka med olika aktörer, kommuner och näringsliv och genom våra StartUp events, som vi håller 
i hela Halland med olika teman.  
 
Våra rådgivare arbetar i tät kontakt med kommunernas näringslivsenheter och vi har ett mycket gott 
samarbete i samtliga kommuner. 
 
Personalstyrkan består av en verksamhetsledare som arbetar på konsultbasis 60 % inkl. rådgivning i 3 
kommuner samt 1 rådgivare som vardera arbetar ca 40 %. Således bedrivs verksamheten på totalt 1,4 tjänster. 
NyföretagarCentrum Hallands styrelse består av 11 ledamöter med spridning i samtliga kommuner. 
 

UTMANINGAR MED FINANSIERING UNDER CORONA 
Corona och en förändrad demografisk målgrupp har inneburit stora utmaningar för vår verksamhet. Vi har 
under 2020 fått minskad finansiering från partners, som har haft det svårt under corona och därmed valt att gå 
ur vårt samarbete. Samtidigt är det en utmaning för oss att få in nya partners, då många företag är osäkra och 
därmed väljer att avstå. 
 
Samtidigt har vi en stor utmaning med en växande arbetslöshet och att då också trycket på rådgivning hos 
Nyföretagarcentrum ökar, då fler väljer att starta företag. Detta är mycket positivt och vi ser många nya 
spännande idéer växa fram. Dock påverkar det vår verksamhet, då fler söker sig till vår rådgivning. Vi vill kunna 
ge fler möjlighet till kvalificerad rådgivning – speciellt i takt med ökad arbetslöshet och hjälpa fler nya företag 
igång. Något som är viktigt för samhället i stort. 
 
Vi står även inför ännu en utmaning, då vi ser att fler utlandsfödda kunder kommer till oss. Många av dessa har 
varit i Sverige ett tag, sökt arbete och nu ser det som sin enda möjlighet att lösa sin försörjning genom att 
starta företag. Även här ser vi att det är positivt för samhället i stort att vi finns – de har bara oss att vända sig 
till och som hjälper dem med alla de delar som krävs för att starta företag. Det är ofta en mycket längre process 
än vad de först inser. Dock ställer även detta stora krav på oss, då varje individ generellt tar längre tid innan 
denne är startklar. För det krävs tid, fler rådgivningar och möjlighet att ge stöd även kring hur hela systemet 
fungerar.  
 
Med minskade intäkter och ökade kostnader för rådgivningar behöver vi nu er hjälp!  
 
Vi ser nu att många kommuner runtom i Sverige ökar sitt anslag till Nyföretagarcentrum för att möta dessa 
utmaningar och erbjuda sina kommuninvånare ännu fler timmar och fler insatser för att stötta och hjälpa 
nyföretagare.  
 
Nu behöver vi öka vår finansiering från de Halländska kommunerna med 10% inför 2021 och ytterligare 10% 
inför 2022 för att kunna möta de utmaningar vi ser fram igenom.  
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SAMHÄLLSEKONOMISKT BIDRAG 
År 2018 genomförde Industriellt UtvecklingsCentrum (IUC, Se bilaga 1) en samhällsekonomisk undersökning på 
uppdrag av NyföretagarCentrum. Analysen gjordes på de företag som startats med stöd från 
NyföretagarCentrum under åren 2015-2017. Resultatet visade att ca 50% av de registrerade rådgivningarna 
leder till företagande. Det stämmer också överens med de beräkningar som gjordes för åren 2010-2012, då de 
genomförde en liknande undersökning i en rapport från 2013. Överlevnadsgraden hos företagen, som startats 
med stöd från NyföretagarCentrum, är 90% år 1 till 2. 80% överlever i 3 år. För varje startat företag som 
överlevt i tre år genereras i snitt genererat 2,8 nya arbetstillfällen, och i snitt genererar varje företag 48 485 
kr/år till det lokala samhället i form av sociala avgifter, skatt, moms och konsumtion. Besparingen för 
försörjningsstöd och arbetslöshetsersättning ej medräknat, ej heller indirekta jobb.  
 
FINANSIERINGSMODELL 
NyföretagarCentrum Halland finansieras idag dels av stöd från samarbetspartners i 
näringslivet, dels av stöd från de halländska kommunerna. Därutöver finns övriga intäkter i 
form av uppdrag och projekt som givetvis kan variera över tid. 
 
För år 2021 fördelas finansieringen enligt nedan: 
Samarbetspartners 546 000 40%  
Kommuner 742 000 kr 55%  
Övriga intäkter 74 000 kr 5% 
Total budget 1 362 000 kr 100 % 
 
I Halland stöttar samtliga kommuner vår verksamhet. 

 
INNEHÅLL 
För den summa Ni ger till vår verksamhet erbjuder NyföretagarCentrum Halland följande: 
- Kostnadsfri rådgivning till kommunens invånare, enligt efterfrågan. 
- Vissa tider erbjuder vi även rådgivning på kvällar och helger. 
- Finansieringslösningar i samarbete med Marginalen Bank, där nya företagare kan ansöka om 
uppstartslån på upp till 250 000 kr.  
- Avstämnings-/planeringsmöten med kommunens näringslivsorganisation, 2-4 st/år. Varierar utifrån 
behov. 
- Nyföretagarkvällar och informationskvällar (digitala och fysiska). 
 
Vår metod 
Vår metod bygger på att erfarna och kunniga företagare med mångårig erfarenhet ger rådgivning till nya 
företagare. Alla rådgivare går igenom en introduktionsutbildning för att sedan bli diplomerad. Alla våra 
rådgivare är diplomerade enligt NyföretagarCentrums kriterier.  
 
Våra rådgivare är alla erfarna och kunniga konsulter med specialistkunskaper, vilket gör att vi har en mängd 
olika kompetenser inom verksamheten. Alla har universitetsexamen på minst kandidatnivå med olika 
inriktningar. Eftersom alla rådgivare också bedriver egen verksamhet har de ofta ett stort kontaktnät och 
specialistkunskaper som kan användas i rådgivningen. 
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NyföretagarCentrums metodik 
 

 
 
 
 
Vilket stöd våra kunder får 
Våra kunder får stöd i att skriva sin affärsplan och budget, samt räkna på sin idé. Då våra kunder har väldigt 
olika behov ger stöd i deras process, oavsett vart de befinner sig i sin nyföretagarresa.  
Här är några av de saker våra kunder får stöd i:  

- Val av bolagsform, registrering av företag, momsregistrering etc. 
- Affärsplan, affärsmodell och affärsstrategier.  
- Finansieringsmöjligheter via Marginalen Bank. 
- Marknadsföring, webb, koncept och digital marknadsföring.  
- Budget, priser och lönsamhetskalkylering.  
- Varumärkesskydd, patent och liknande. 
- Försäljning och kundresa.  
- Personlig coachning och stöttning som nyföretagare och entreprenör. 
- Specialistrådgivning hos några av våra partners.  
- Information om bolagsform, registrering av företag, momsregistrering etc. 
- Försäkringar, pension, personlig skydd som företagare.  
- Förståelse och kunskap kring skattesystem, moms och regler kring företagande, bolagsbildning och 

dylikt.  
- Hänvisning till andra aktörer såsom Timbanken, Almi, Connect, Coompanion, High 5 eller liknande.  
- Med mera…  

 
 
 
 
 
 

Rådgivning
• Introduktion NyföretagarCentrum.
• Nulägesanalys och behovsinventering. 
• Rådgivning kring kundens nuläge och behov. 
• Kunden får rekommendationer för att komma vidare.

Uppföljningsmöte (1-4 uppföljningsmöten)
• Beroende på kundens behov kan det behövas  1-6 

uppföljningsmöten för att säkerställa att kunden 
kommer vidare.

• Går igenom affärsplan, ger tips om andra aktörer, 
kontakter och går igenom budget, affärsplanens 
bärighet, marknadsföring, försäljning och så vidare. 

• Hantering av låneansökan till Marginalen Bank.

Specialistrådgivning
• I vissa fall behöver våra kunder 

specialsitrådgivning från någon av våra 
partners. Oftast görs detta emellan 
rådgivningsmöte 1 och uppföljningsmöte. . 

Avslutningsmöte
• Kunden är redo för nästa steg. 
• Ger rekommendationer om nästa steg, t.ex. Timbanken. 
• Information om vårt mentorsprogram, våra insatser, 

nätverksträffar och andra aktörer. 

Mentorsprogram
• Kunden ansöpker om mentor.
• Kunden tilldelas en mentor och deltar på  en 

mentorskickoff. 
• Kunden och mentorn delotar på alla våra events 

för fortsatt utveckling.  

StartUp Events - i hela Halland
• StartUp Inspiration träffar med inspiration och kunskapsspridning från våra 

partners och andra aktörer. 
• StartUp Lunch där vi över en lunch ger inspiration eller information om oss 

eller om något specifikt ämne. 
• StartUp Mingel där vi har fokus på nätverkande och mingel, men kan i vissa 

fall även inledas med inspiration. 
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NYFÖRETAGANDET I HALLAND 
Nyföretagandet i Halland har stigit markant från 2019. De senaste 11 månaderna har nyföretagandet ökat 
totalt med 15% i Halland och i samtliga Halländska kommuner har nyföretagandet ökat. 
 
En bidragande orsak är att vi hade ett ökat nyföretagande redan i början av året, som sedan också förstärkts i 
och med pandemin. Många människor som är under omställning, blivit permitterade eller varslade funderar 
och väljer också att nu starta sina företag.  
 
Vi ser ett fortsatt starkt nyföretagande även under 2021 - 2022, då vi också har en ökande arbetslöshet, samt 
andra idéer som växer fram tack vare digitaliseringen. 
 

Statistik Antal startade företag totalt Halland under 2020 Jan-Nov*  
 

Halland  Kungsbacka Varberg Falkenberg Halmstad Hylte Laholm 

Januari 219 62 43 26 71 4 13 

Februari 195 64 32 27 59 2 11 

Mars 221 58 53 32 54 2 22 

April 183 54 42 17 61 3 6 

Maj 167 40 36 23 55 2 11 

Juni 145 51 21 9 53 2 9 

Juli 119 44 28 15 27 2 3 

Augusti 158 49 34 20 37 4 14 

September 191 46 37 24 55 9 20 

Oktober 210 71 44 23 58 4 10 

November 239 66 50 37 65 2 19 

TOTALT 2047 605 420 253 595 36 138 
*Statistik från Bolagsverket 
 

Statistik Antal startade företag totalt Halland under 2019 Jan-Nov* 
 

Halland  Kungsbacka Varberg Falkenberg Halmstad Hylte Laholm 

Januari 205 72 38 26 56 1 12 

Februari 194 54 49 20 58 1 12 

Mars 197 68 46 18 43 4 18 

April 174 53 33 22 48 2 16 

Maj 180 54 40 18 52 2 14 

Juni 99 22 19 20 29 2 7 

Juli 95 30 24 14 24 2 1 

Augusti 124 30 19 18 42 5 10 

September 188 57 26 32 58 3 12 

Oktober 129 34 21 15 45 3 11 

November 194 61 36 31 52 6 8 

TOTALT 1779 535 351 234 507 31 121 
*Statistik från Bolagsverket 

I I I I 

I I I I 

I I I I 

I I I I 

I I I I 

I I I I 



 5 

 
 
 
 

Nedan finns statistik för varje kommun i Halland. Där kan ni se förändring över tid. Vänligen observera att 
statistiken är för 11 månader, januari – november. Jämförelsen är över de senaste tre åren samma period.  

 
STATISTIK LAHOLM 
Under de senaste åren kan vi se att det skett en markant ökning av antalet rådgivningar medan antalet kunder 
ligger lite mer stabilt i Laholm. Antalet rådgivningar har de senaste åren ökat med hela 247%. Antal starter har 
mer än dubblerats.  
 

Statistik Januari - November 2018 – 2020 LAHOLM 2018 2019 2020 

Antal kunder:  21 32 28 

Antal rådgivningar:   32 60 79 

Antal startade företag:  8 19 19 

 
En bidragande orsak till att antalet rådgivningar successivt ökat och mer än dubblerats är framför allt att den 
demografiska kundgruppen förändrats de senaste två åren. Vi har många utrikesfödda kunder, som mer än 
dubblerats de senaste åren. För att ge dem tillräckligt med stöd behövs förstärkta insatser, vilket gör att 
antalet rådgivningar ökar. Vi ser att de behöver hjälp med alltifrån ren kompetensöverföring kring hur det är 
att driva företag i Sverige, regler, skatter, tillstånd och naturligtvis också företagets beståndsdelar.  
   

Statistik 2018 - 2020 2018 2019 2020 

Kvinnor 10 10 14 

Män 11 8 14 

Varav utlandsfödda 4 5 10 

 
STATISTIK HALMSTAD 
Under de senaste åren kan vi se att det skett en markant ökning av antalet rådgivningar medan antalet kunder 
har minskat under 2020 i förhållande till 2019. Antalet rådgivningar har de senaste åren ökat markant, en 
dubblering från 2018. Antal starter ligger på samma nivå som 2018.  
 

Statistik Januari - November 2018 – 2020 HALMSTAD 2018 2019 2020 

Antal kunder:  95 143 115 

Antal rådgivningar:   117 194  244 

Antal startade företag:  53 100 55 

 
En bidragande orsak till att antalet rådgivningar successivt ökat och mer än dubblerats är framför allt att den 
demografiska kundgruppen förändrats de senaste två åren. Vi har många utrikesfödda kunder, som nästan 
dubblerats de senaste åren. För att ge dem tillräckligt med stöd behövs förstärkta insatser, vilket gör att 
antalet rådgivningar ökar. Vi ser att de behöver hjälp med alltifrån ren kompetensöverföring kring hur det är 
att driva företag i Sverige, regler, skatter, tillstånd och naturligtvis också företagets beståndsdelar. Det kan 
också förklara varför vi inte kan ge lika många kunder rådgivning. 
   

Statistik 2018 – 2020 HALMSTAD 2018 2019 2020 

Kvinnor 53 75 40 

Män 42 68 75 

Varav utlandsfödda 28 25 54 

I 

I 
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STATISTIK HYLTE 
Under de senaste åren kan vi se att det skett en markant ökning av både antalet rådgivningar och antalet 
kunder. Antalet rådgivningar har de senaste åren ökat markant, närmare en dubblering från 2019. Även 
antalet kunder har ökat med 27% från 2019. 
 

Statistik Januari - November 2018 – 2020 HYLTE 2018 2019 2020 

Antal kunder:  6 11 14 

Antal rådgivningar:   7 13  25 

Antal startade företag:  1 8 6 

 
En bidragande orsak till att antalet rådgivningar successivt ökat och dubblerats är framför allt att den 
demografiska kundgruppen förändrats de senaste två åren. Vi har många utrikesfödda kunder, som  
tredubblerats de senaste åren. För att ge dem tillräckligt med stöd krävs förstärkta insatser, vilket gör att 
antalet rådgivningar ökar. Vi ser att de behöver hjälp med alltifrån ren kompetensöverföring kring hur det är 
att driva företag i Sverige, regler, skatter, tillstånd och naturligtvis också företagets beståndsdelar.  
   

Statistik 2018 – 2020 HYLTE 2018 2019 2020 

Kvinnor 3 8 3 

Män 3 3 11 

Varav utlandsfödda 3 2 9 

 

STATISTIK FALKENBERG 
Under de senaste åren kan vi se att det skett en markant ökning av både antalet rådgivningar och antalet 
kunder. Antalet rådgivningar har de senaste åren ökat markant, med 62% sedan 2018. Även antalet kunder har 
ökat med 10% från 2018. 
 

Statistik Januari - November 2018 – 2020 FALKENBERG 2018 2019 2020 

Antal kunder:    74 75 82 

Antal rådgivningar:   89 105 145 

Antal startade företag:  33 33 28 

 
En bidragande orsak till att antalet rådgivningar successivt ökat är framför allt att den demografiska 
kundgruppen förändrats de senaste två åren. Vi har många utrikesfödda kunder, som ökat med 50% sedan 
2018. För att ge dem tillräckligt med stöd krävs förstärkta insatser, vilket gör att antalet rådgivningar ökar. Vi 
ser att de behöver hjälp med alltifrån ren kompetensöverföring kring hur det är att driva företag i Sverige, 
regler, skatter, tillstånd och naturligtvis också företagets beståndsdelar. Något som skapar verklig nytta för 
samhället. 
   

Statistik 2018 – 2020 FALKENBERG 2018 2019 2020 

Kvinnor 42  48 46 

Män 32 27 36 

Varav utlandsfödda 22 16 33 
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STATISTIK VARBERG 
Under de senaste åren kan vi se att det skett en markant ökning av både antalet rådgivningar och antalet 
kunder. Antalet rådgivningar har de senaste åren ökat markant, med 73% sedan 2018. Även antalet kunder har 
ökat med 44% från 2018.  
 

Statistik Januari - November 2018 – 2020 VARBERG 2018 2019 2020 

Antal kunder:    58 65 84 

Antal rådgivningar:   74 87 128 

Antal startade företag:  40 44 37 

 
I Varberg ser vi att framförallt nått ut till fler kvinnor under 2020, där det skett en ökning med 72% från 2019. 
Antalet män har legat mer stabilt och så även utrikesfödda.  
   

Statistik 2018 – 2020 VARBERG 2018 2019 2020 

Kvinnor 34  29 50 

Män 24 36 34 

Varav utlandsfödda 9 16 11 

 
STATISTIK KUNGSBACKA 
Under de senaste åren kan vi se att det skett en markant ökning av både antalet rådgivningar och antalet 
kunder. Antalet rådgivningar har de senaste åren ökat markant, med 95% sedan 2018. Även antalet kunder har 
ökat med 10% från 2018.  
 

Statistik Januari - November 2018 – 2020 KUNGSBACKA 2018 2019 2020 

Antal kunder:    38 47 48 

Antal rådgivningar:   45 67 88 

Antal startade företag:  28 38 20 

 
I Kungsbacka ser vi att framförallt når ut till fler kvinnor, som ligger jämt fördelat över de senaste tre åren. 
Antalet män har ökat med 61% från 2018. Även antalet utrikesfödda har ökat från 2018. Vi ser att den 
förändrade demografin bland våra kunder också bidragit till att flera av våra kunder behöver mer stöd och hjälp 
inför sin företagsstart. Framför allt är det ren kompetensöverföring kring hur det är att driva företag i Sverige,  
regler, skatter, tillstånd och naturligtvis också företagets beståndsdelar. Något som skapar verklig nytta för 
samhället. 
   

Statistik 2018 – 2020 KUNGSBACKA 2018 2019 2020 

Kvinnor 25  28 27 

Män 13 19 21 

Varav utlandsfödda 4 13 13 
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KUNDNÖJDHET 
Sedan maj 2019 började vi mäta kundnöjdheten för att få feedback på individnivå och se vad vi eventuellt 
skulle behöva förbättra. Kundnöjdheten mäts via en enkät som skickas ut efter varje rådgivning.  I den ställer vi 
frågor kring hur nöjda de är med vår rådgivning och bemötandet. Sedan början av vår mätning har vi fått in 68 
svar. Denna kundundersökning är baserad på samtliga svar som gäller hela Halland.  
 
När vi tittar på nöjdheten är samtliga som kommer till oss nöjda med rådgivningen. 62 av 68 är mer än nöjda, 
varav 45 st ger högsta betyg. 5 tycker att rådgivningen var bra medan 1 tycker att den var ganska bra.  
 

 
 
När vi tittar på om de saknade något i rådgivningen ser vi att 62 av 68 inte saknade något alls eller vet inte om 
de saknar något. 6 av 68 svarade ja. När vi sedan frågade vad de saknade, om de svarat ja framkommer 
följande svar:  

• 1 saknade tolk.  
• 1 hade specifika frågor som rådgivaren inte kunde besvara, men där kunden fick tips om vart han/hon 

kunde vända sig. 
• 2 tyckte tiden kunde varit längre. 
• 1 ville veta hur länge detta råd är giltigt. 
• 1 ville ha mer konkreta tips. 
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När det gäller vårt bemötande är samtliga nöjda. 65 av 68 ger oss betyget mer än bra bemötande eller högre, 
där 56 av 68 ger oss högsta betyg i kundbemötande. 3 av 68 gav oss betyget helt ok.  
 

 
 
När vi frågar våra kunder vad de tyckte var bra, så får vi mycket positiva kommentarer. Här kommer ett 
axplock:  
”Lätt att prata med. Verkligen intresserad av vad vi ska göra alltså roligare att prata med. Mycket kunskap” 
”Allt. Möjligheten för rådgivaren att anpassa sina tips och information utifrån min personliga situation.” 
”Nyfikenhet och konkreta åtgärder samt goda tips och tricks för vidareutveckling av såväl företaget som 
kontaktnät” 
”Att få möjlighet att föra en dialog om sin idé och känna att det kommer finnas uppbackning i det fortsatta 
arbete. Konkreta råd varvat med frågor att tänka över på egen hand.” 
”Hjälpsamma och snälla.” 
”Trevligt bemötande och bra rådgivning.” 
”Fick väldigt bra tips och blev vägledd direkt till rätt ställen, vilket sparar mig tid och pengar.” 
”Anpassad hjälp för oss.” 
”Vänligt, trevligt och faktarikt.” 
Det hjärtliga mottagandet och de ärliga synpunkterna och råden.” 
”mycket bra råd och tips.” 
”Jag fick hjälp med det jag behövde plus betydligt mer.” 
 
När vi frågar våra kunder vad vi kan bli bättre på, så får vi inte lika mycket kommentarer. Men det vi ser är att 
de vill ha förbättringar gällande teknik, kommunikation, att tolk önskas samt att flera hade problem med 
bokningen. Här kommer några av deras kommentarer:  
 
”Ta hand om tekniska problem snabbare. Det var problem med hemsidan, jag kunde inte boka tid men fick hjälp 
per telefon” 
”Mer reklam” 
”Helst en liten receptionstjänst vid dörren, men kanske en liten guide hur man tar sig in på kvarngatan 2. Och 
att man får en kaffe när man väntar på sitt möte :) Då känner man sig extra välkomnad.” 
”Bokning av rådgivningen, funkade inte för mig.” 
”Jag tror att ni behöver boka tolk för att vi vill fatta rådgivningen bättre” 
”Inte mycket. Men om nystartande skulle jag nog önskat fler samtal och mer tid.” 
”Uppkopplingen var sådär, men det är absolut ingen kritik mot er, mer applikationen i sig.” 
 
Nöjdkundindex (NKI) mäts även nationellt och som också bifogas i denna skrivelse.  
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BILAGOR 
Bilaga 1 Samhällsekonomisk kalkyl (IUC 
Bilaga 2 NKI 2019 
Se även statistik som bifogas.  
 
 
Denna rapport är framtagen av verksamhetsledare Carolina Landh 2020-12-04. 
 
Carolina Landh 
Verksamhetsledare 
 
NyföretagarCentrum Halland 
Carolina.landh@nyforetagarcentrum.se  
0738-553336 
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STATISTIK – ÖVERSIKTSRAPPORT
Datum: 2020-12-03 17:40:39

NFC: NyföretagarCentrum
Halland

Tidsintervall: 2020-01-01--2020-11-30

Kommun: Kungsbacka
  

Projektkort – totalt under tidsintervallet
Totalt antal projektkort 43

Sektor
Handel 13 (30,2%) Industri 1 (2,3%) Tjänste 19 (44,2%)
Övrigt / Vet ej 10 (23,3%)

Branscher
Annan 7 (16,3%) Annan Konsult/Tjänsteftg 5 (11,6%) Bygg/Fastigheter/ROT 4 (9,3%)
Design/Inredning 1 (2,3%) Handel/E-handel/Butik 3 (7,0%) Hantverk 1 (2,3%)
Hushåll/RUT/Service 0 (0%) Hår/Skönhetsvård 3 (7,0%) Hälsa/Sjukvård/Omsorg 4 (9,3%)
IT/Data/Teknisk konsult 1 (2,3%) Jordbruk/Skog/Jakt/Djur 2 (4,7%) Jur./Ekonomi/Affärsutv. 1 (2,3%)
Kultur/Fritid/Event 0 (0%) Marknadsf./PR/Information5 (11,6%) Media/Förlag 0 (0%)
Parti-/Grossisthandel 1 (2,3%) Personal /HR/Kontor 1 (2,3%) Reparation/Installation 1 (2,3%)
Restaurang/Café 0 (0%) Tillv. /Verkstad/Industri 1 (2,3%) Transport/Logistik 1 (2,3%)
Turism/Hotell 0 (0%) Utbildn./Utveckl./Forskn. 1 (2,3%)

Kännedom om NyföretagarCentrum via:
Almi 4 (9,3%) Arbetsförmedlingen 6 (14,0%) Bank 2 (4,7%)
Broschyr/Info från NFC 0 (0%) Internet 10 (23,3%) Kommunen 7 (16,3%)
Media 1 (2,3%) Mässor 1 (2,3%) Skatteverket 0 (0%)
Sponsorsnätverket 0 (0%) Startlinjen/Tillväxtverket 0 (0%) Trygghetsrådet 0 (0%)
Trygghetsstiftelsen 0 (0%) Verksamt.se 5 (11,6%) Vänner/Bekanta 2 (4,7%)
Övrigt / Vet ej 4 (9,3%) Okänt 1 (2,3%)

Projektägare/klienter – totalt (inkl. nybesökare och återkommande besökare)
Kvinnor: 27 (56,3%) Medelålder: 36 Utländsk bakgrund: 4 (8,3%)
Män: 21 (43,8%) Medelålder: 38 Utländsk bakgrund: 9 (18,8%)
Totalt: 48 Medelålder: 37 Utländsk bakgrund: 13 (27,1%)

Rådgivningar – totalt (rådgivning till både nya och återkommande besökare)

Besök: 29 (33,0%) Gruppbesök: 0 (0%) Telefon/E-post/Digitalt
möte: 59 (67,0%)

Okänt: 0 (0%) Uteblivna besök: 0 (0%)
Totalt antal: 88 Förstabesök: 41 (46,6%)   

Startade företag (startdatum inom tidsintervallet)
Totalt
Kvinnor: 11 (55,0%) Medelålder: 37 Utländsk bakgrund: 1 (9,1%)
Män: 9 (45,0%) Medelålder: 33 Utländsk bakgrund: 4 (44,4%)
Okänd: 0 (0%)
Total: 20 Medelålder: 35 Utländsk bakgrund: 5 (25,0%)

Aktiebolag
Kvinnor: 6 (60,0%) Medelålder: 40 Utländsk bakgrund: 1 (16,7%)
Män: 4 (40,0%) Medelålder: 35 Utländsk bakgrund: 1 (25,0%)
Okänd: 0 (0%)
Total: 10 (50,0%) Medelålder: 38 Utländsk bakgrund: 2 (20,0%)

Ek. förening
Kvinnor: 0 (0%) Medelålder: 0 Utländsk bakgrund: 0 (0%)
Män: 0 (0%) Medelålder: 0 Utländsk bakgrund: 0 (0%)
Okänd: 0 (0%)
Total: 0 (0%) Medelålder: 0 Utländsk bakgrund: 0 (0%)

Enskild
Kvinnor: 5 (50,0%) Medelålder: 34 Utländsk bakgrund: 0 (0%)
Män: 5 (50,0%) Medelålder: 32 Utländsk bakgrund: 3 (60,0%)
Okänd: 0 (0%)
Total: 10 (50,0%) Medelålder: 33 Utländsk bakgrund: 3 (30,0%)

NyföretagarCentrum 
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HB/KB
Kvinnor: 0 (0%) Medelålder: 0 Utländsk bakgrund: 0 (0%)
Män: 0 (0%) Medelålder: 0 Utländsk bakgrund: 0 (0%)
Okänd: 0 (0%)
Total: 0 (0%) Medelålder: 0 Utländsk bakgrund: 0 (0%)
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Antagande av reglemente för kommunstyrelsen 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige flyttar ansvaret för planbesked som inte är av stor vikt eller principiell betydelse 
från byggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Byggnadsnämndens reglemente uppdateras i enlighet 
med beslutet. 

Kommunfullmäktige antar reglemente för kommunstyrelsen, daterat 2021-03-01. 

Reglemente för kommunstyrelsen, antaget av kommunfullmäktige 2018-03-06, § 39, upphör samtidigt 
att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Nya kommunallagen som trädde i kraft 1 januari 2018 har aktualiserat behovet av en översyn av 
kommunstyrelsens reglemente. Syftet är att säkerställa att reglementet följer kommunallagens krav och 
kommunalrättslig praxis samtidigt som det tydliggör vedertagen praxis inom Kungsbacka kommun. 
Avsikten är också att ge reglementet en mer logisk struktur, ett modernare språk och förtydliga 
kommunstyrelsens uppdrag och verksamhetsområde. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-01 
Reglemente för kommunstyrelsen, daterat 2021-03-01 
Ändringsregister, 2021-03-01 
Byggnadsnämnden 2021-02-24, § 39 
Förvaltningen för bygg- och miljös tjänsteskrivelse, 2021-02-01 
Byggnadsnämndens yttrande, 2021-02-01 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-01, § 352 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-11-17 
Reglemente för kommunstyrelsen, antaget av kommunfullmäktige 2018-03-06, § 39 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder, Kommunledningskontoret: kansliet  
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Beskrivning av ärendet 
Ändringarna i reglementet sker bland annat till följd av förändrad lagstiftning. Hit hör till exemplet att 
kameraövervakningslagen (2013:460) upphävts och att kamerabevakningslagen (2018:1200) trätt i 
kraft samt att lagen om förvärv av hyresfastighet med mera som inte avser utövande av förköpsrätt vid 
aktieöverlåtelse, upphävts och inte ersatts, vilket får till följd att uppdraget att hantera ärenden med 
anledningen av lagen utgår från reglementet. 
Vidare görs språkliga ändringar för att få ett enhetligt begreppssystem. Ändringarna innebär att 
”styrelsen” ändras till ”kommunstyrelsen” och ”fullmäktige” blir ”kommunfullmäktige”. Utöver detta 
tillkommer en rad nya rubriker som syftar till att göra reglementet mer lättöverskådligt. För varje 
rubrik läggs också en numrering till som förenklar hänvisning till aktuell bestämmelse. 

Nedan följer en redogörelse över de större ändringar som föreslås i det uppdaterade reglementet. 
Redogörelsen kompletteras av ett ändringsregister med samtliga ändringar vilket också inkluderas som 
beslutsunderlag i ärendet. 

Verksamhetsområde 
Under rubriken verksamhetsområde införs ett förtydligande att kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
inkluderar uppsikt över såväl kommunens egna nämnder som de samverkansnämnderna där 
kommunen ingår. Vidare att uppsiktsplikten också gäller för de stiftelser som kommunen förvaltar och 
för de kommunalförbund som kommunen är medlem i.  

Vidare görs en ändring från begreppet ”kommunala bolag” till ”kommunala företag” för att även 
inkludera handelsbolag och ekonomiska föreningar. Detta är en utökning av uppsiktsplikten som går 
utöver kommunallagens reglering. Detta innebär i dag ingen utökning av ansvaret då det inte finns 
något handelsbolag eller någon ekonomisk förening inom kommunkoncernen. Det kan dock bli 
aktuellt framöver och då behövs en reglering för vem som utövar uppsiktsplikt över verksamheterna. 

I sista stycket tydliggörs kommunstyrelsens uppföljningsplikt över kommunens utveckling. Något som 
också utvecklas i § 11. 

Ledningsfunktion och styrfunktion 
I stycket för lednings- och styrfunktion kompletteras skrivningen med ett ansvar för kommunstyrelsen 
om samordning mellan nämnderna, och när så behövs, gränsdragning mellan nämndernas 
verksamhetsområden. Vid behov kan kommunstyrelsen också göra framställningar till 
kommunfullmäktige om ändringar i nämndernas reglementen. 

Övergripande uppgifter  
Ett nytt avsnitt om kommunstyrelsens övergripande uppgifter har lagts till. Avsnittet följer av 
kommunallagens 6 kap. 1 § som anger att 

Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga 
nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.  
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Styrelsen ska även ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § eller enligt annan 
lag eller författning. 

I avsnittet har även tillägg gjorts om ansvaret för: 
- kommunens säkerhets- och beredskapsarbete 
- säkerhetsskyddslagen 
- intern kontroll 
- program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata 

utförare, samt  
- att bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med 

kommunallagen.   

Anslagstavla och webbplats 
Enda tillägget är att rubriken tillkommer och att ansvaret för anslagstavlan och webbplatsen samlas 
inunder. 

Styrdokument och kommunal författningssamling 
Ett andra stycke läggs till där kommunstyrelsen ges ansvar för att hålla den kommunala 
författningssamlingen uppdaterad. Detta uppdrag genomförs redan i dag av kommunledningskontoret 
och är endast ett förtydligande av redan gällande ordning. 

Etablerings- och integrationsverksamhet 
Enda tillägget är att rubriken tillkommer. 

Beredning av ärenden och verkställighet av beslut 
Under rubriken tillkommer ett andra stycke som anger att:  

Om kommunfullmäktige inte beslutat annat, verkställer kommunstyrelsen kommunfullmäktiges beslut.  

Bestämmelsen reglerar vem som verkställer kommunfullmäktiges beslut om kommunfullmäktige inte 
uttryckligen fattat beslut om detta. Det är likt stycket i ingressen, om kommunstyrelsens ansvar för de 
uppgifter som inte lagts på annan nämnd, en försäkring som säkerställer att verksamhetsområden eller 
verkställighet av beslut inte faller mellan stolarna. 

Redovisning av ej besvarade motioner 
Enda tillägget är att rubriken tillkommer. 

Personal 
Enda tillägget är att ansvaret att besluta om instruktion för kommundirektören läggs till, vilket i sin tur 
får till följd att sista punkten om anställande av kommundirektör och anställande av förvaltningschefer 
delas upp i två punkter. 
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Ekonomi 
I avsnittet om ekonomi läggs inledningsvis tre uppgifter till. Uppgifterna är inte nya och utförs redan i 
dag. För att få klarhet i vem som utför uppgifter behöver de dock inkluderas i reglementet. Den första 
uppgiften är att underhålla och förvalta den fasta egendom som enligt anläggningsregistret har 
fördelats till kommunstyrelsen. I korthet ser i kommunen fördelningen ut enligt följande: 

• Nämnden för Teknik ansvarar för planering, drift och utbyggnad av samhällets infrastruktur 
såsom gator och gatubelysning, gång- och cykelvägar, förvaltning av parker, lekplatser och 
allmän platsmark där kommunen är huvudman, dricksvatten och avloppsrening, sophämtning 
och återvinning samt det kommunala bredbandsnätet.  

• Nämnden för Service ansvarar för kommunens lokalförsörjning med uppdrag att bygga, 
förvalta och hyra ut lokaler till kommunens samtliga verksamheter. 

• Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för kommunens kultur och fritidsverksamhet vilket 
innebär drift och skötsel av vissa anläggningar såsom teater, bibliotek, kulturskola, bad- och 
idrottsanläggningar. 

• Kommunstyrelsen ansvarar för underhåll och förvaltning av den fasta egendom som inte 
fördelats till annan nämnd, till exempel markreserven.  

Det ska dock framhållas att kommunstyrelsen står som ägare till all fast egendom som innehas av 
kommunen. 

Den andra uppgiften som lagts till är att se till att kommunens behov av försäkringsskydd är 
tillgodosett.  

Den tredje avser att hantera den egna donationsförvaltningen samt placera medel som ingår i 
donationer som förvaltas av andra nämnder, det vill säga under förutsättning att nämnderna samtyckt 
till detta. 

Utöver detta förtydligas också att kommunstyrelsen ansvarar för att kommunbudgeten upprättas i 
enlighet med kommunallagen, att bokföring och redovisningen sker på ett korrekt sätt samt att 
kommunen upprättar årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen om kommunal bokföring 
och redovisning. 

Uppföljning 
Uppföljningsavsnittet är också nytt och harmoniserar i mångt och mycket med § 3 Övergripande 
uppgifter. Skillnaden är att detta stycke belyser ansvaret för att följa upp de uppgifter som listas i § 3 
samt en del andra uppgifter som redan i dag vilar på kommunstyrelsen. 

Processbehörighet   
Bestämmelsen grundar sig på 6 kap. 15 § kommunallagen, vilken anger att kommunstyrelsen har 
processbehörighet i alla mål eller ärenden, om inte någon annan nämnd exempelvis genom lag eller 
reglemente är utsedd att fullgöra detta. Bestämmelsen ger också kommunstyrelsen rätt att yttra sig i 
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mål om laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut. Detta är en praktisk lösning med hänsyn 
till att kommunfullmäktige inte sammanträder så ofta. 

Krisberedskap, civilt försvar och höjd beredskap 
En ny rubrik tillkommer som reglerar kommunstyrelsens uppgifter avseende krisberedskap och civilt 
försvar. Samtliga bestämmelser regleras i lag och uppräkningen avser endast att förtydliga ansvaret. 

Pensionsmyndighet 
Kommunstyrelsen är sedan tidigare pensionsmyndighet vad avser de förtroendevaldas 
pensionsbestämmelser. Enda ändringen i stycket, som flyttats ner i dokumentet, är att ordet 
pensionsavtal byts ut mot pensionsbestämmelser. 

Arkivmyndighet 
I reglemente för arkivmyndigheten som kommunfullmäktige antog 9 april 2019 anges i 1 § att 
kommunstyrelsen är arkivmyndighet. För att samla kommunstyrelsens samtliga uppdrag på ett ställe 
förs bestämmelsen också in i kommunstyrelsens reglemente. I stycket görs också ett förtydligande att 
närmare föreskrifter om arkivvården finns i av kommunfullmäktige antaget reglemente för 
arkivmyndigheten samt i riktlinjer för arkivvård och informationsförvaltning. 

Kommunstyrelsens ansvar för egna verksamheter 
Under ansvaret för egna verksamheter ändras den andra punkten till att omfatta samtliga planbesked. 
Kommunledningskontoret har tillsammans med samhällsbyggnadskontoret genomfört en översyn av 
hanteringen av planbesked. Ansvarsområdet har sedan införandet 2011 varit uppdelat mellan 
kommunstyrelsen och byggnadsnämnden. Uppdelning fram till i dag innebär att kommunstyrelsen 
ansvarar för planbesked som är strategiska och är av stor vikt eller principiell betydelse, samtidigt som 
byggnadsnämnden ansvarar för de planbesked som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse. 
Byggnadsnämndens hantering sker dock under förutsättning att kommunstyrelsen inte har något att 
erinra mot åtgärden. 

I översynen har hänsyn tagits till planbeskedens påverkan på den övergripande fysiska planeringen, de 
ekonomiska aspekterna, effektiviteten i ärendehandläggningen, gränsdragningsproblematiken då två 
nämnder handhar samma verksamhetsområde samt rättssäkerheten och tydligheten för de sökande. 
Översyn resulterade i förslaget att flytta verksamhetsområdet för planbesked som inte är av stor vikt 
eller principiell betydelse från byggnadsnämnden till kommunstyrelsen, så att kommunstyrelsen 
övertar hela ansvaret för verksamhetsområdet planbesked. Kommunledningskontoret och 
samhällsbyggnadskontoret har utvecklat sitt resonemang om detta i tjänsteskrivelsen daterad den 17 
november 2020. 

Byggnadsnämnden har inför detta beslut getts möjlighet att yttra sig över förslaget om flytt av 
verksamhetsområdet. Byggnadsnämnden skriver i sitt yttrande att de inte har något att erinra mot 
förslaget och anger vidare att de ser att de skäl som belysts i kommunledningskontorets 
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tjänsteskrivelse bidrar till en effektiv ärendehantering och skapar förutsättningar för ett 
helhetstänkande för den övergripande fysiska planeringen. 

Sjunde punkten som avser naturvård och miljöövervakning ändras språkligt och den icke uttömmande 
uppräkning av ansvarsområden formuleras om till ett ansvar för strategiskt arbete inom naturvården 
samt ansvar för kommunens engagemang i regional och lokal miljöövervakning. 

Med anledning av kommunfullmäktiges beslut den 5 maj 2020, då budgetansvaret för färdtjänst och 
riksfärdtjänst flyttades från kommunstyrelsen till nämnden för Teknik samt att budgetansvaret för 
skolskjutsar flyttades från kommunstyrelsen till nämnden för Förskola & Grundskola, utgår punkt 8 
från kommunstyrelsens reglemente. 

Efterföljande punkt 9 formuleras om från övergripande infrastruktur till strategisk trafik- och 
infrastrukturplanering för att bättre beskriva uppdraget. 

Punkterna som berör ansvar för kommunens anslagstavla och kommunens externa och interna 
webbplats har flyttats upp i dokumentet till § 4. De lämnas i sak oförändrade. 

Kommunfullmäktiges delegering 
Rubriken Kommunfullmäktiges delegering tillkommer. 

Under punkt 5 görs ett tillägg att köp eller försäljning av fastighet även kan inkludera del av fastighet. 

Punkt 10 omfattar att godkänna förslag till VA-avtal. Kommunstyrelsen har inte godkänt ett VA-avtal 
sedan 1997 och i praktiken är det nämnden för Teknik som sedan 1998 hanterar denna uppgift. 
Nämnden för Teknik utför uppgiften med stöd av uppdraget i sitt reglemente som anger att nämnden 
ska:  

besluta i ärenden om utökning och inskränkning av kommunens verksamhetsområden för vatten och 
avlopp.  

Samhällsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att frågan inte är av principiell betydelse eller 
annars större vikt för kommunstyrelsens verksamhet, och förslaget är därför att punkten utgår från 
kommunstyrelsens reglemente och att nämnden för Teknik nu officiellt hanterar uppgiften. 

Även punkt 11 utgår då lagen om förvärv av hyresfastighet med mera som inte avser utövande av 
förköpsrätt vid aktieöverlåtelse, upphävts och inte ersatts med annan lagstiftning. 

Punkt 14, som avser att utse ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146), har 
flyttats upp i dokumentet till § 13 och finns nu under rubriken om Krisberedskap, civilt försvar och 
höjd beredskap. 

I punkt 15 sker en ändring av laghänvisningen från kameraövervakningslag (2013:460), som har 
upphävts, till kamerabevakningslag (2018:1200) som har ersatt den förra. 
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Kommunalråd 
I den avslutande paragraf 18 som avser kommunalråden och deras uppdrag har ett tillägg gjorts om att 
de i möjligaste mån från nämnderna ska erhålla den information och de underlag de behöver i sin 
verksamhet. Denna utökning av rätten till information infördes i det Gemensamma reglementet för 
kommunstyrelsen och nämnder i december 2020 och avsåg då nämndernas möjlighet att erhålla 
information från andra nämnder. 

Bestämmelsen utgör en slags påbyggnad till den rätt till information som kommunstyrelsen enligt  
6 kap. 12 § kommunallagen har gentemot övriga nämnder, beredningar och anställda. Genom 
regleringen föreskrivs en utvidgad informationsskyldighet och syftet är att samordningen ska 
påskyndas, så att inte all information behöver gå genom kommunstyrelsen. 

Orden ”som de behöver i sin verksamhet” tar sikte på att det ska finnas en konkret anledning till varför 
informationen måste hämtas in. Det är alltså inte fråga om något slentrianmässigt 
informationslämnande. En viktig begränsning är också att sekretesskyddade uppgifter inte får lämnas 
ut. Detta följer av 6 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen. Denna bestämmelse ålägger 
myndigheterna att lämna för dem tillgängliga uppgifter, under förutsättning att inte sekretess råder 
eller det skulle hindra arbetets behöriga gång.  

Det ska dock noteras att utskott inte har någon skyldighet att lämna information. Utskotten brukar 
generellt sett vara beredande organ till sin nämnd eller fatta beslut efter delegation från nämnden. 
Besluten handlar ofta myndighetsutövning mot enskild, där behov av information över 
nämndgränserna inte föreligger.  

 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 



2021-03-01 
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Reglemente för kommunstyrelsen 
 
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen eller andra författningar och i 
Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka 
kommun gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen ansvarar 
också för uppgifter som inte lagts på annan nämnd. 

 

§ 1  Verksamhetsområde 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för att leda, 
samordna och följa kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. 

Kommunstyrelsen ska ha fokus på 

- Utveckling av kommungemensamma frågor 
- Strategisk styrning 
- Strategiskt stöd 
- Uppsikt över andra nämnders och gemensamma nämnders verksamhet bolag. 
- Uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund. 

Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning 
och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till 
kommunfullmäktige. 

§ 2 Ledningsfunktion och styrfunktion 
Kommunstyrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan 
nämndernas kompetens. Kommunstyrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation 
upprätthålls som ger effekter på helheten. 

§ 3 Övergripande uppgifter 
Kommunstyrelsen ska 

1. leda arbetet och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för 
styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som inte är 
förbehållen annan nämnd,  

2. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut,  
3. ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller 

författning,  
4. ha övergripande ansvar för kommuninvånarnas säkerhet och trygghet samt ansvar för politisk 

ledning, samverkan, samordning och uppföljning av kommunens säkerhets- och beredskapsarbete. 

Gul understruken text är tillägg 

Röd överstruken text är borttaget 

Blå text är stycken som flyttats i dokumentet 
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5. ansvara för kommunövergripande informationssystem, 
6. ha ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen (2018:585) följs,  
7. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs,  
8. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,  
9. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet med vad 

fullmäktige särskilt beslutar,  
10. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som 

utförs av privata utförare,  
11. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med kommunallagen.  

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunövergripande informationssystem. 

§ 4 Anslagstavla och webbplats 
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.  

Kommunstyrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna webbplats. 

§ 5 Styrdokument och kommunal författningssamling 
Kommunstyrelsen leder arbetet med att ta fram kommungemensamma styrdokument om inte någon annan 
nämnd har utsetts till ansvarig. 

Kommunstyrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att denna hålls 
tillgänglig i lagstadgad form. 

Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet vad avser de förtroendevalda politikernas pensionsavtal. 

§ 6 Etablerings- och integrationsverksamhet 
Kommunstyrelsen leder, beslutar och samordnar en sammanhållen etablerings- och integrationsverksamhet 
för nyanlända invandrare och ensamkommande barn utifrån av kommunfullmäktige fastställda etablerings- 
och integrationsmål samt kvalitetsnivå. 

§ 7 Beredning av ärenden och verkställighet av beslut 
Om kommunfullmäktige inte har beslutat något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som 
kommunfullmäktige ska handlägga ska beredas. Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt 
någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden till annan nämnd. 

Om kommunfullmäktige inte beslutat annat, verkställer kommunstyrelsen kommunfullmäktiges beslut. 

§ 8 Redovisning av ej besvarade motioner 
Kommunstyrelsen ska till kommunfullmäktige två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts 
färdigt. 

 

§ 9 Personal 
Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess 
arbetstagare, innefattande följande uppgifter: 

1. genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och 
dess arbetstagare 

2. förhandla för kommunen enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11-14 och 38 §§ 
lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden 

3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet 
mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare 

4. besluta i pensionsfrågor för kommunens anställda och förtroendevalda 
5. besluta om stridsåtgärd 
6. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter 
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7. besluta i ärenden rörande anställning och fastställande av anställningsvillkor samt instruktion för 
kommundirektör. 

8. besluta i ärenden rörande anställning och fastställande av anställningsvillkor för kommundirektör 
och förvaltningschefer. 

 

§ 10 Ekonomi 
Kommunstyrelsen ska  

1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa de föreskrifter kommunfullmäktige har 
bestämt. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att 
bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som 
behövs för indrivning av förfallna fordringar, 

2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att 
- underhålla och förvalta kommunens fasta egendom som inte fördelats till annan nämnd, 
- se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett, 
- handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana medel 

som ingår i donation som förvaltas av den nämnden, 

Kommunstyrelsen ska i enlighet med kommunfullmäktiges särskilda föreskrifter förvalta medel som avsatts 
till pensionsförpliktelser. 

Kommunstyrelsen beslutar om upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som 
kommunfullmäktige fastställt. 

Kommunstyrelsen får omfördela medel som anslagits till nämnder inom den budgeterade 
verksamhetsvolymen och av kommunfullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer. 

Kommunstyrelsen ska också 

1. upprätta förslag till budget i enlighet med kommunallagen, 
2. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring 

och redovisning,  
3. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring 

och redovisning. 

§ 11 Uppföljning 
Kommunstyrelsen ska 

1. övervaka att av kommunfullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för 
verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna,  

2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,  
3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,  
4. två gånger per år rapportera till kommunfullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter 

utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,  
5. en gång årligen till kommunfullmäktige rapportera om kommunens avtalssamverkan enligt  

9 kap. 37 § kommunallagen eller enligt annan lag eller författning,  
6. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare 

kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av kommunfullmäktige fastställda program 
och direktiv. 

§ 12 Processbehörighet  
Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte någon 
annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av kommunfullmäktige. Detta gäller 
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också mål där någon har begärt laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut, om inte fullmäktige 
beslutar att själv föra talan i målet. 

§ 13 Krisberedskap, civilt försvar och höjd beredskap 
Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för den verksamhet som anges i 3 kap i lag (2006:544) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 

Kommunstyrelsen ansvarar för den verksamhet som framgår av 7 § lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd 
beredskap.  

Kommunstyrelsen utser ledamot i hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146).  

Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara finns i lagen (1988:97) om 
förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m. 

§ 14 Pensionsmyndighet 
Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet vad avser de förtroendevalda politikernas pensionsbestämmelser 
pensionsavtal. 
 
§ 15 Arkivmyndighet  
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av kommunfullmäktige 
antaget reglemente för arkivmyndigheten samt i riktlinjer för arkivvård och informationsförvaltning. 

 
§ 16 Kommunstyrelsens har ansvar för följande egna verksamheter: 

1. översiktlig fysisk planering (inklusive planprogram och större lokaliseringar) 
2. planbesked enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. 2-5 §§ – med undantag av när 

förutsättningar enligt plan- och bygglagens 5 kap. 18 § är uppfyllda 
3. operativt ansvar för kommunens planverksamhet 
4. exploatering och plangenomförande 
5. näringslivsfrågor 
6. markfrågor: arrende, köp och försäljning av fastigheter, markförvaltning, företräda kommunen i 

lantmäterifrågor och i plan- och byggfrågor samt ärenden som är jämförliga med dessa 
7. kommunstyrelsen svarar för det strategiska och fortlöpande arbetet strategiskt arbete inom 

naturvården samt den tillsyn inom naturvården som ankommer på kommunen i den mån uppgiften 
inte lagts på annan nämnd, samt för kommunens åtagande inom sjökalkning och fiskevårdsfrågor. 
Kommunstyrelsen svarar också för kommunens engagemang i regional och lokal miljöövervakning 

8. företräda kommunen i kollektivtrafikfrågor och övergripande samordningsansvar för kommunens 
färdtjänst och andra anropsstyrda transporter 

9. övergripande infrastruktur 
10. strategisk trafik- och infrastrukturplanering 

kommunens anslagstavla 
samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna webbplats 

11. såsom innehavare av anläggning ansvara för planering och kontroll av säkerhet mot person- och 
sakskada på grund av el. 

Övergripande ansvar och delegering 
§ 17 Kommunfullmäktiges delegering 
Kommunstyrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:  

1. samordning av kommunens yttranden vid prövning av tillstånd för täktverksamhet 
2. för en tid av högst tjugofem (25) år utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet och/eller 

byggnad som tillhör kommunen 
3. ingå servitutsavtal 
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4. upplåtelse av tomträtt inom av kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer 
beträffande belopp och villkor i övrigt 

5. köpa eller sälja fastighet, eller del av fastighet, upp till ett maximalt belopp av 50 miljoner kronor, i 
varje enskilt ärende. I begreppen köpa och sälja ingår inlösen i plangenomförande syfte samt 
expropriation 

6. besluta i ärenden om markanvisningar 
7. fastställa försäljningspris vid försäljning av kommunal industrimark och tomtmark 
8. handlägga ärenden angående gatukostnad och gatukostnadsersättning enligt plan- och bygglagen 

(2010:900) 
9. fastställa ersättningen för samt träffa avtal om parkeringsavlösen 
10. godkänna förslag till VA-avtal 
11. ärenden enligt lagen om förvärv av hyresfastighet med mera som inte avser utövande av förköpsrätt 

vid aktieöverlåtelse 
12. ge tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen enligt 1 § lagen (1970:498) om skydd för 

vapen och vissa andra officiella beteckningar 
13. beslut om förbud mot eldning utomhus (förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor, 2 kap. 7 §) 
14. utser ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146) 
15. avge yttranden enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kamerabevakningslagen (2018:1200) 
16. tolka Kungsbacka kommuns bestämmelser om ersättning till de förtroendevalda och hantera 

frågeställningar om dess tillämpning 
17. kommunstyrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på kommunfullmäktige när dessa inte 

är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet. 

 

§ 18 Kommunalråd 
Av kommunfullmäktige utsedda kommunalråd ska ägna sin tid åt uppdrag för kommunen och är ledamöter i 
kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Kommunalråd ska vara tillgängliga för allmänheten och för kommunens förtroendevalda och arbetstagare. 

Kommunalråd ska i möjligaste mån från nämnderna erhålla den information och de underlag de behöver i sin 
verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.  

Kommunalrådens arbetsuppgifter och ansvarsfördelning fastställs i särskilt beslut inför varje ny 
mandatperiod. 

Det åligger kommunstyrelsens ordförande att med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens 
utveckling och ekonomiska intresse och ta initiativ i dessa frågor samt att vid höjd beredskap fatta 
nämndövergripande beslut. 
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Placera denna ruta sist i dokumentet: 

  
Förslag: 2021-03-01 

Gäller från: Antagningsdatum 

Ansvarig förvaltning: Kommunstyrelsens förvaltning 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 

Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 
kungsbacka.se 
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Ändringsregister för kommunstyrelsens reglemente  
Ingress 

Nuvarande lydelse 
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen 
och i ”Gemensamt  
reglemente för kommunstyrelsen och nämnder 
i Kungsbacka kommun” gäller bestämmelserna 
i detta reglemente. Styrelsen ansvarar  
också för uppgifter som inte lagts på annan 
nämnd. 

Föreslagen lydelse 
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen 
eller andra författningar och i Gemensamt 
reglemente för kommunstyrelsen och nämnder 
i Kungsbacka kommun gäller bestämmelserna 
i detta reglemente. Kommunstyrelsen ansvarar 
också för uppgifter som inte lagts på annan 
nämnd. 

 

Verksamhetsområde m.m. (§ 1-8) 

Nuvarande lydelse 

VERKSAMHETSOMRÅDE 
Styrelsen är kommunens ledande politiska 
förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar 
för att leda, samordna och följa kommunens 
verksamheter, utveckling och ekonomiska 
ställning. 
Styrelsen ska ha fokus på 

• Utveckling av kommungemensamma 
frågor 

• Strategisk styrning 
• Strategiskt stöd 
• Uppsikt över andra nämnder och bolag 

 
 
 
Styrelsen ansvarar för att en effektiv och 
ändamålsenlig organisation upprätthålls som 

Föreslagen lydelse 
§ 1  Verksamhetsområde 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande 
politiska förvaltningsorgan. Den har ett 
helhetsansvar för att leda, samordna och följa 
kommunens verksamheter, utveckling och 
ekonomiska ställning. 
Kommunstyrelsen ska ha fokus på 

- Utveckling av kommungemensamma 
frågor 

- Strategisk styrning 

- Strategiskt stöd 

- Uppsikt över nämnders och 
gemensamma nämnders verksamhet. 

- Uppsikt över verksamhet som bedrivs i 
kommunala företag, stiftelser och 
kommunalförbund. 

Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan 
inverka på kommunens utveckling och 
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ger effekter på helheten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styrelsen har ansvar för kommunövergripande 
informationssystem. 
 
 
 
 
 

ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd 
med nämnderna följa upp de fastställda målen 
och återrapportera till kommunfullmäktige. 

§ 2 Ledningsfunktion och 
styrfunktion 
Kommunstyrelsen ansvarar för beslut om 
samordning mellan nämnderna och 
gränsdragning mellan nämndernas kompetens. 
Kommunstyrelsen ansvarar för att en effektiv 
och ändamålsenlig organisation upprätthålls 
som ger effekter på helheten. 

§ 3 Övergripande uppgifter 
Kommunstyrelsen ska 

1. leda arbetet och samordna 
utformningen av övergripande och 
strategiska mål, riktlinjer och ramar för 
styrningen av hela den kommunala 
verksamheten samt göra 
framställningar i målfrågor som inte är 
förbehållen annan nämnd,  

2. utöva uppsikt över övriga nämnders 
och gemensamma nämnders beslut,  

3. ha uppsikt över sådan avtalssamverkan 
som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller 
enligt annan lag eller författning,  

4. ha övergripande ansvar för 
kommuninvånarnas säkerhet och 
trygghet samt ansvar för politisk 
ledning, samverkan, samordning och 
uppföljning av kommunens säkerhets- 
och beredskapsarbete. 

5. ansvara för kommunövergripande 
informationssystem, 

6. ha ett övergripande ansvar för att 
säkerhetsskyddslagen (2018:585) följs,  

7. hos fullmäktige, övriga nämnder och 
andra myndigheter göra de 
framställningar som behövs,  

8. kontinuerligt följa verksamheten i 
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Styrelsen leder arbetet med att ta fram 
kommungemensamma styrdokument om inte 
någon annan nämnd har utsetts till ansvarig. 

 

 

Styrelsen är pensionsmyndighet vad  
avser de förtroendevalda politikernas 
pensionsavtal. 

 

Kommunstyrelsen leder, beslutar och 
samordnar en sammanhållen etablerings- och 
integrationsverksamhet för nyanlända 
invandrare och ensamkommande barn utifrån 
av kommunfullmäktige fastställda etablerings- 
och integrationsmål samt kvalitetsnivå. 
 

övriga nämnder,  

9. ansvara för utformning och utveckling 
av kommunens system för intern 
kontroll i enlighet med vad fullmäktige 
särskilt beslutar,  

10. upprätta förslag till program med mål 
och riktlinjer för sådana kommunala 
angelägenheter som utförs av privata 
utförare,  

11. bereda eller yttra sig i ärenden som ska 
handläggas av fullmäktige i enlighet 
med kommunallagen.  

§ 4 Anslagstavla och webbplats 
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens 
anslagstavla.  
Kommunstyrelsen samordnar innehållet i och 
ansvarar för kommunens externa och interna 
webbplats. 

§ 5 Styrdokument och kommunal 
författningssamling 
Kommunstyrelsen leder arbetet med att ta fram 
kommungemensamma styrdokument om inte 
någon annan nämnd har utsetts till ansvarig. 
Kommunstyrelsen ansvarar för att uppdatera 
den kommunala författningssamlingen och se 
till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad 
form. 
 
 
 

§ 6 Etablerings- och 
integrationsverksamhet 
Kommunstyrelsen leder, beslutar och 
samordnar en sammanhållen etablerings- och 
integrationsverksamhet för nyanlända 
invandrare och ensamkommande barn utifrån 
av kommunfullmäktige fastställda etablerings- 
och integrationsmål samt kvalitetsnivå. 

§ 7 Beredning av ärenden och 
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Om fullmäktige inte har beslutat  
något annat, avgör styrelsen hur de 
ärenden som fullmäktige ska 
handlägga ska beredas. Styrelsen får 
uppdra åt en förtroendevald eller åt någon 
anställd att besluta om remiss av sådana 
ärenden till annan nämnd. 
 
 
 

Kommunstyrelsen ska till kommunfullmäktige 
två gånger varje år redovisa de motioner som 
inte har beretts färdigt. 

verkställighet av beslut 
Om kommunfullmäktige inte har beslutat 
något annat, avgör kommunstyrelsen hur de 
ärenden som kommunfullmäktige ska 
handlägga ska beredas. Kommunstyrelsen får 
uppdra åt en förtroendevald eller åt någon 
anställd att besluta om remiss av sådana 
ärenden till annan nämnd. 
Om kommunfullmäktige inte beslutat annat, 
verkställer kommunstyrelsen 
kommunfullmäktiges beslut. 

§ 8 Redovisning av ej besvarade 
motioner 
Kommunstyrelsen ska till kommunfullmäktige 
två gånger varje år redovisa de motioner som 
inte har beretts färdigt. 

Personal (§ 9) 

Nuvarande lydelse 

PERSONAL 
Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som 
rör förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare, 
innefattande följande uppgifter: 

-  genom kollektivavtal reglera frågor 
rörande förhållandet mellan kommunen 
som arbetsgivare och dess arbetstagare 

-   förhandla för kommunen enligt 
lagstiftning om förhandlingsrätt utom 
vad gäller 11–14 och 38 §§ lagen 
(1976:580) om medbestämmande i 
arbetslivet inom andra nämnders 
verksamhetsområden 

- avgöra frågor om tolkning och 
tillämpning av lag, avtal och andra 
bestämmelser rörande förhållandet 
mellan kommunen som arbetsgivare 
och dess arbetstagare 

-  besluta i pensionsfrågor för 
kommunens anställda och 

Föreslagen lydelse 

§ 9 Personal 
Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som 
rör förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare, 
innefattande följande uppgifter: 

1. genom kollektivavtal reglera frågor 
rörande förhållandet mellan kommunen 
som arbetsgivare och dess arbetstagare 

2. förhandla för kommunen enligt 
lagstiftning om förhandlingsrätt utom 
vad gäller 11-14 och 38 §§ lagen 
(1976:580) om medbestämmande i 
arbetslivet inom andra nämnders 
verksamhetsområden 

3. avgöra frågor om tolkning och 
tillämpning av lag, avtal och andra 
bestämmelser rörande förhållandet 
mellan kommunen som arbetsgivare 
och dess arbetstagare 

4. besluta i pensionsfrågor för 
kommunens anställda och 
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förtroendevalda 
-  besluta om stridsåtgärd 
- lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen 

(2009:47) om vissa kommunala 
befogenheter 

-  besluta i ärenden rörande anställning    
och fastställande av anställningsvillkor 
för kommundirektör och 
förvaltningschefer. 

förtroendevalda 

5. besluta om stridsåtgärd 

6. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen 
(2009:47) om vissa kommunala 
befogenheter 

7. besluta i ärenden rörande anställning 
och fastställande av anställningsvillkor 
samt instruktion för kommundirektör. 

8. besluta i ärenden rörande anställning 
och fastställande av anställningsvillkor 
för förvaltningschefer. 

 
Ekonomi (§ 10) 

Nuvarande lydelse 

EKONOMI 
Styrelsen ska  
ha hand om kommunens  
medelsförvaltning och följa de 
föreskrifter kommunfullmäktige har 
bestämt. Medelsförvaltningen omfattar 
placering och upplåning av medel. I  
uppgiften ingår också att bevaka att 
kommunens inkomster inflyter och att 
betalningar görs i tid samt att vidta  
de åtgärder som behövs för indrivning av 
förfallna fordringar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Föreslagen lydelse 

§ 10 Ekonomi 
Kommunstyrelsen ska  

1. ha hand om kommunens 
medelsförvaltning och följa de 
föreskrifter kommunfullmäktige har 
bestämt. Medelsförvaltningen omfattar 
placering och upplåning av medel. I 
uppgiften ingår också att bevaka att 
kommunens inkomster inflyter och att 
betalningar görs i tid samt att vidta de 
åtgärder som behövs för indrivning av 
förfallna fordringar, 

2. ha hand om övrig ekonomisk 
förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. 
att 

- underhålla och förvalta 
kommunens fasta egendom som 
inte fördelats till annan nämnd, 

- se till att kommunens behov av 
försäkringsskydd är tillgodosett, 

- handha egen donationsförvaltning 
samt efter samtycke från annan 
nämnd placera sådana medel som 
ingår i donation som förvaltas av 
den nämnden, 
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Styrelsen ska i enlighet med  
fullmäktiges särskilda föreskrifter 
förvalta medel som avsatts till 
pensionsförpliktelser. 

Styrelsen beslutar om upptagande av  
lån inom den beloppsram och de riktlinjer som 
fullmäktige fastställt. 
Styrelsen får omfördela medel som  
anslagits till nämnder inom den budgeterade 
verksamhetsvolymen och av  
fullmäktige fastställd beloppsram och  
andra riktlinjer. 

Kommunstyrelsen ska i enlighet med 
kommunfullmäktiges särskilda föreskrifter 
förvalta medel som avsatts till 
pensionsförpliktelser. 
Kommunstyrelsen beslutar om upptagande av 
lån inom den beloppsram och de riktlinjer som 
kommunfullmäktige fastställt. 
Kommunstyrelsen får omfördela medel som 
anslagits till nämnder inom den budgeterade 
verksamhetsvolymen och av 
kommunfullmäktige fastställd beloppsram och 
andra riktlinjer. 
Kommunstyrelsen ska också 

1. upprätta förslag till budget i enlighet 
med kommunallagen, 

2. se till att bokföring och redovisning 
sker i enlighet med lagen (2018:597) 
om kommunal bokföring och 
redovisning,  

3. upprätta årsredovisning och 
delårsrapport i enlighet med lagen 
(2018:597) om kommunal bokföring 
och redovisning. 

 
Uppföljning (§ 11) 

Nuvarande lydelse 
 

Föreslagen lydelse 

§ 11 Uppföljning 
Kommunstyrelsen ska 

1. övervaka att av kommunfullmäktiges 
fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer 
och program för verksamheten samt 
ekonomi följs upp i nämnderna,  

2. övervaka att kommunens löpande 
förvaltning i övrigt sköts lagligt och 
ekonomiskt,  

3. följa hur den interna kontrollen sköts i 
nämnderna,  

4. två gånger per år rapportera till 
kommunfullmäktige hur samtliga 
kommunens verksamheter utvecklas 
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mot bakgrund av fastlagda mål och hur 
den ekonomiska ställningen är under 
budgetåret,  

5. en gång årligen till kommunfullmäktige 
rapportera om kommunens 
avtalssamverkan enligt  
9 kap. 37 § kommunallagen eller enligt 
annan lag eller författning,  

6. inom ramen för sin uppsiktsplikt 
övervaka att verksamheter som bedrivs 
av privata utförare kontrolleras och 
följs upp i enlighet med lag, avtal och 
av kommunfullmäktige fastställda 
program och direktiv. 

 
Processbehörighet (§ 12) 

Nuvarande lydelse 
 

Föreslagen lydelse 

§ 12 Processbehörighet 
Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud 
föra kommunens talan i alla mål och ärenden, 
om inte någon annan ska göra det på grund av 
lag eller annan författning eller beslut av 
kommunfullmäktige. Detta gäller också mål 
där någon har begärt laglighetsprövning av 
kommunfullmäktiges beslut, om inte 
fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.  

 
Krisberedskap, civilt försvar och höjd beredskap (§ 13) 

Nuvarande lydelse 

 

Föreslagen lydelse 

§ 13 Krisberedskap, civilt försvar och 
höjd beredskap 
Under höjd beredskap ansvarar 
kommunstyrelsen för den verksamhet som 
anges i 3 kap i lag (2006:544) om kommuners 
och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap. 
Kommunstyrelsen ansvarar för den verksamhet 
som framgår av 7 § lag (1992:1403) om 
totalförsvar och höjd beredskap.  
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Kommunstyrelsen utser ledamot i hemvärnsråd 
enligt hemvärnsförordningen (1997:146). 
Föreskrifter om den kommunala 
organisationen under krig eller krigsfara finns i 
lagen (1988:97) om förfarandet hos 
kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och 
domstolarna under krig eller krigsfara m.m. 

 
Pensionsmyndighet (§ 14) 

Nuvarande lydelse 
 

Föreslagen lydelse 

§ 14 Pensionsmyndighet 
Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet vad 
avser de förtroendevalda politikernas 
pensionsbestämmelser. 

 
Arkivmyndighet (§ 15) 

Nuvarande lydelse 
 

Föreslagen lydelse 

§ 15 Arkivmyndighet 
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare 
föreskrifter om arkivvården finns i av 
kommunfullmäktige antaget reglemente för 
arkivmyndigheten samt i riktlinjer för 
arkivvård och informationsförvaltning. 

Kommunstyrelsens ansvar för egna verksamheter (§ 16) 
Nuvarande lydelse 

Kommunstyrelsen har ansvar för följande 
egna verksamheter; 

-  översiktlig fysisk planering (inklusive 
planprogram och större lokaliseringar) 

-  planbesked enligt plan- och bygglagen 
(2010:900) 5 kap 2-5 § - med undantag 
av när förutsättningar enligt PBL 5 kap 
18 § är uppfyllda 

-  operativt ansvar för kommunens 
planverksamhet 

-   exploatering och plangenomförande 
-  näringslivsfrågor 
-  markfrågor; arrende, köp och 

Föreslagen lydelse 

§ 16 Kommunstyrelsens ansvar för 
egna verksamheter 

1. översiktlig fysisk planering (inklusive 
planprogram och större lokaliseringar) 

2. planbesked enligt plan- och bygglagen 
(2010:900)  

 

3. operativt ansvar för kommunens 
planverksamhet 

4. exploatering och plangenomförande 

5. näringslivsfrågor 

6. markfrågor: arrende, köp och 
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försäljning av fastigheter, 
markförvaltning, företräda kommunen i 
lantmäterifrågor och i plan- och 
byggfrågor samt ärenden som är 
jämförliga med dessa 

- kommunstyrelsen svarar för det 
strategiska och fortlöpande arbetet 
inom naturvården samt den tillsyn inom 
naturvården som ankommer på 
kommunen i den mån uppgiften inte 
lagts på annan nämnd, samt för 
kommunens åtagande inom sjökalkning 
och fiskevårdsfrågor. 
Kommunstyrelsen svarar också för 
kommunens engagemang i regional och 
lokal miljöövervakning 

-  företräda kommunen i 
kollektivtrafikfrågor och övergripande 
samordningsansvar för kommunens 
färdtjänst och andra anropsstyrda 
transporter 

-  övergripande infrastruktur 
-  kommunens anslagstavla 
-  samordnar innehållet i och ansvarar för 

kommunens externa och interna 
webbplats 

-  såsom innehavare av anläggning 
ansvara för planering och kontroll av 
säkerhet mot person- och sakskada på 
grund av el 

försäljning av fastigheter, 
markförvaltning, företräda kommunen i 
lantmäterifrågor och i plan- och 
byggfrågor samt ärenden som är 
jämförliga med dessa 

7. strategiskt arbete inom naturvård samt 
svara för kommunens engagemang i 
regional och lokal miljöövervakning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. strategisk trafik- och 
infrastrukturplanering 

 

 

9. såsom innehavare av anläggning 
ansvara för planering och kontroll av 
säkerhet mot person- och sakskada på 
grund av el. 
 

Kommunfullmäktiges delegering (§ 17) 

Nuvarande lydelse 
ÖVERGRIPANDE ANSVAR OCH 
DELEGERING 
Styrelsen beslutar i följande grupper av 
ärenden:  

- samordning av kommunens yttranden 
vid prövning av tillstånd för 
täktverksamhet 

-  för en tid av högst tjugofem (25) år 

Föreslagen lydelse 
 

Kommunstyrelsen beslutar i följande 
grupper av ärenden:  

1. samordning av kommunens yttranden 
vid prövning av tillstånd för 
täktverksamhet 

2. för en tid av högst tjugofem (25) år 
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utarrendera, uthyra eller annars upplåta 
fastighet och/eller byggnad som tillhör 
kommunen 

-  ingå servitutsavtal 
-  upplåtelse av tomträtt inom av 

fullmäktige fastställd kostnadsram och 
andra riktlinjer beträffande belopp och 
villkor i övrigt 

-  köpa eller sälja fastighet upp till ett 
maximalt belopp  
av 50 miljoner kronor, i varje enskilt 
ärende. I begreppen köpa och sälja 
ingår inlösen i plangenomförande syfte 
samt expropriation 

- besluta i ärenden om markanvisningar 
-  fastställa försäljningspris vid 

försäljning av kommunal industrimark 
och tomtmark 

-  handlägga ärenden angående 
gatukostnad och gatukostnadsersättning 
enligt plan- och bygglagen 

-  fastställa ersättningen för samt träffa 
avtal om parkeringsavlösen 

-  godkänna förslag till VA-avtal 
-  ärenden enligt lagen om förvärv av 

hyresfastighet med mera som inte avser 
utövande av förköpsrätt vid 
aktieöverlåtelse 

- ge tillstånd att använda kommunens 
heraldiska vapen enligt 1 § lagen 
(1970:498) om skydd för vapen och 
vissa andra officiella beteckningar 

-  beslut om förbud mot eldning utomhus 
(Förordningen (2003:789) om skydd 
mot olyckor, 2 kap 7 §) 

-  utser ledamot till hemvärnsråd enligt 
hemvärnsförordningen (1997:146). 

-  avge yttranden enligt 
kameraövervakningslagen (2013:460) 

- tolka Kungsbacka kommuns 

utarrendera, uthyra eller annars upplåta 
fastighet och/eller byggnad som tillhör 
kommunen 

3. ingå servitutsavtal 
4. upplåtelse av tomträtt inom av 

kommunfullmäktige fastställd 
kostnadsram och andra riktlinjer 
beträffande belopp och villkor i övrigt 

5. köpa eller sälja fastighet, eller del av 
fastighet, upp till ett maximalt belopp 
av 50 miljoner kronor, i varje enskilt 
ärende. I begreppen köpa och sälja 
ingår inlösen i plangenomförande syfte 
samt expropriation 

6. besluta i ärenden om markanvisningar 
7. fastställa försäljningspris vid 

försäljning av kommunal industrimark 
och tomtmark 

8. handlägga ärenden angående 
gatukostnad och gatukostnadsersättning 
enligt plan- och bygglagen (2010:900) 

9. fastställa ersättningen för samt träffa 
avtal om parkeringsavlösen 
 

 

 

10. ge tillstånd att använda kommunens 
heraldiska vapen enligt 1 § lagen 
(1970:498) om skydd för vapen och 
vissa andra officiella beteckningar 

11. beslut om förbud mot eldning utomhus 
(förordningen (2003:789) om skydd 
mot olyckor, 2 kap. 7 §) 

 

12. avge yttranden enligt 
kamerabevakningslagen (2018:1200) 

13. tolka Kungsbacka kommuns 
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bestämmelser om ersättning till de 
förtroendevalda och hanterar 
frågeställningar om dess tillämpning 

- styrelsen beslutar också om yttranden 
som ankommer på  
fullmäktige när dessa inte är  
av principiell betydelse eller när tiden 
inte medger att yttrandet behandlas av 
fullmäktige. Styrelsen ska om möjligt 
samråda med berörd nämnd vid 
handläggning av yttrandet. 

 

bestämmelser om ersättning till de 
förtroendevalda och hantera 
frågeställningar om dess tillämpning 

14. kommunstyrelsen beslutar också om 
yttranden som ankommer på 
kommunfullmäktige när dessa inte är 
av principiell betydelse eller när tiden 
inte medger att yttrandet behandlas av 
kommunfullmäktige Kommunstyrelsen 
ska om möjligt samråda med berörd 
nämnd vid handläggning av yttrandet. 

 
Kommunalråd (§ 18) 

Nuvarande lydelse 

KOMMUNALRÅD 
Av kommunfullmäktige utsedda kommunalråd 
ska ägna sin tid åt uppdrag för kommunen och 
är ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott.  
Kommunalråd ska vara tillgängliga för 
allmänheten och för kommunens 
förtroendevalda och arbetstagare.  
 
 
 
 
Kommunalrådens arbetsuppgifter och 
ansvarsfördelning fastställs i särskilt beslut 
inför varje ny mandatperiod 
Det åligger kommunstyrelsens ordförande att 
med uppmärksamhet följa frågor av betydelse 
för kommunens utveckling och ekonomiska 
intresse och ta initiativ i dessa frågor samt att 
vid höjd beredskap fatta nämndövergripande 
beslut. 

Föreslagen lydelse 

§ 18 Kommunalråd 
Av kommunfullmäktige utsedda kommunalråd 
ska ägna sin tid åt uppdrag för kommunen och 
är ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott.  
Kommunalråd ska vara tillgängliga för 
allmänheten och för kommunens 
förtroendevalda och arbetstagare. 
Kommunalråd ska i möjligaste mån från 
nämnderna erhålla den information och de 
underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten 
till information och underlag omfattar inte 
uppgift för vilken sekretess råder. 
Kommunalrådens arbetsuppgifter och 
ansvarsfördelning fastställs i särskilt beslut 
inför varje ny mandatperiod. 
Det åligger kommunstyrelsens ordförande att 
med uppmärksamhet följa frågor av betydelse 
för kommunens utveckling och ekonomiska 
intresse och ta initiativ i dessa frågor samt att 
vid höjd beredskap fatta nämndövergripande 
beslut. 
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Yttrande över förslag om att flytta verksamhetsområdet för planbesked 
som inte är av stor vikt eller principiell betydelse från 
byggnadsnämnden till kommunstyrelsen 
 

Förslag till beslut  
Byggnadsnämnden antar förvaltningens yttrande daterat 2021-02-01 och överlämnar det som sitt 
svar till kommunstyrelsen.  

Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar förslaget, att flytta verksamhetsområdet för planbesked 
som inte är av stor vikt eller principiell betydelse från byggnadsnämnden till kommunstyrelsen, till 
byggnadsnämnden för yttrande. 

Möjligheten att begära planbesked från kommunen infördes i plan- och bygglagen (2010:900) 2011. 
Ansvarsområdet har sedan införandet varit uppdelat mellan kommunstyrelsen och 
byggnadsnämnden. Uppdelning i dag innebär att kommunstyrelsen ansvarar för planbesked som är 
strategiska och är av stor vikt eller principiell betydelse, samtidigt som byggnadsnämnden ansvarar 
för de planbesked som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse. Byggnadsnämndens 
hantering sker dock under förutsättning att kommunstyrelsen inte har något att erinra mot åtgärden.  

Vid en nu genomförd översyn av kommunstyrelsens reglemente har ansvarsfördelningen för 
planbesked setts över. I översynen har hänsyn tagits till planbeskedens påverkan på den 
övergripande fysiska planeringen, de ekonomiska aspekterna, effektiviteten i 
ärendehandläggningen, gränsdragningsproblematiken då två nämnder handhar samma 
verksamhetsområde samt rättssäkerheten och tydligheten för de sökande.  

Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 28 februari 2021.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-01 

Förvaltningens yttrande 2021-02-01 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-12-01, § 352 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-11-17  
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  

 

 

Katarina Öryd                                                                             
Förvaltningschef                                                                                
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Datum 

2021-02-01 
 
  

Dnr BN 2020-
003500  

 

Yttrande över förslag om att flytta verksamhetsområdet för 
planbesked som inte är av stor vikt eller principiell betydelse 
från byggnadsnämnden till kommunstyrelsen 

 

Förvaltningens yttrande  
Bygg- och miljöförvaltningen är delaktig i framtagandet av planbesked, men ansvaret 
för beredning ligger på Samhällsbyggnadskontoret. Samhällsbyggnadskontoret 
handlägger och är föredragande i byggnadsnämnden för de planbesked som inte är av 
stor vikt eller principiell betydelse.  

Bygg- och miljöförvaltningen har inget att erinra mot förslaget att flytta 
verksamhetsområdet för planbesked enligt kommunledningskontorets förslag. 
Förvaltningen kan se att de skäl som belyses i kommunledningskontorets 
tjänsteskrivelse bidrar till en effektiv ärendehantering och skapar förutsättningar för 
ett helhetstänkande för den övergripande fysiska planeringen.  
 
 
 

Katarina Öryd  
Förvaltningschef  
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§ 352 Dnr 2020-00093  
Remittering av förslag om att flytta verksamhetsområdet för planbesked 
som inte är av stor vikt eller principiell betydelse från 
byggnadsnämnden till kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar förslaget, att flytta verksamhetsområdet 
för planbesked som inte är av stor vikt eller principiell betydelse från 
byggnadsnämnden till kommunstyrelsen, till byggnadsnämnden för yttrande. 

Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 28 februari 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Möjligheten att begära planbesked från kommunen infördes i plan- och bygglagen 
(2010:900) 2011. Ansvarsområdet har sedan införandet varit uppdelat mellan 
kommunstyrelsen och byggnadsnämnden. Uppdelning i dag innebär att 
kommunstyrelsen ansvarar för planbesked som är strategiska och är av stor vikt eller 
principiell betydelse, samtidigt som byggnadsnämnden ansvarar för de planbesked 
som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse. Byggnadsnämndens hantering 
sker dock under förutsättning att kommunstyrelsen inte har något att erinra mot 
åtgärden. 

Vid en nu genomförd översyn av kommunstyrelsens reglemente har 
ansvarsfördelningen för planbesked setts över. I översynen har hänsyn tagits till 
planbeskedens påverkan på den övergripande fysiska planeringen, de ekonomiska 
aspekterna, effektiviteten i ärendehandläggningen, gränsdragningsproblematiken då 
två nämnder handhar samma verksamhetsområde samt rättssäkerheten och 
tydligheten för de sökande. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-06 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden 



  

Datum 

2020-11-17 
Diarienummer 

KS 2020-00093 
 

 

 
Kommunledningskontoret 
Patrik Johansson 
0300–83 42 33 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Remittering av förslag om att flytta verksamhetsområdet för planbesked som inte är av 
stor vikt eller principiell betydelse från byggnadsnämnden till kommunstyrelsen 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar förslaget, att flytta verksamhetsområdet för planbesked 
som inte är av stor vikt eller principiell betydelse från byggnadsnämnden till kommunstyrelsen, till 
byggnadsnämnden för yttrande. 

Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 28 februari 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Möjligheten att begära planbesked från kommunen infördes i plan- och bygglagen (2010:900) 2011. 
Ansvarsområdet har sedan införandet varit uppdelat mellan kommunstyrelsen och byggnadsnämnden. 
Uppdelning i dag innebär att kommunstyrelsen ansvarar för planbesked som är strategiska och är av 
stor vikt eller principiell betydelse, samtidigt som byggnadsnämnden ansvarar för de planbesked som 
inte är av stor vikt eller har principiell betydelse. Byggnadsnämndens hantering sker dock under 
förutsättning att kommunstyrelsen inte har något att erinra mot åtgärden. 

Vid en nu genomförd översyn av kommunstyrelsens reglemente har ansvarsfördelningen för 
planbesked setts över. I översynen har hänsyn tagits till planbeskedens påverkan på den övergripande 
fysiska planeringen, de ekonomiska aspekterna, effektiviteten i ärendehandläggningen, 
gränsdragningsproblematiken då två nämnder handhar samma verksamhetsområde samt 
rättssäkerheten och tydligheten för de sökande. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-06 

Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden 
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Beskrivning av ärendet 
Syftet med införandet av planbesked var att sökande, som avser att vidta en åtgärd, som kan antas 
förutsätta att en detaljplan behöver antas, ändras eller upphävas eller att områdesbestämmelser behöver 
ändras eller upphävas, ska kunna få besked om kommunen har för avsikt att inleda in planläggning för 
området. 

Efter införandet i plan- och bygglagen (2010:900, PBL) 2011 har verksamhetsområdet varit uppdelat 
mellan kommunstyrelsen och byggnadsnämnden. Uppdelning i dag innebär att kommunstyrelsen 
ansvarar för planbesked som är strategiska och är av stor vikt eller principiell betydelse, samtidigt som 
byggnadsnämnden ansvarar för de planbesked som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse. 
Byggnadsnämndens hantering sker dock under förutsättning att kommunstyrelsen inte har något att 
erinra mot åtgärden. 

När kommunstyrelsens reglemente nu ska uppdateras har kommunledningskontoret tillsammans med 
samhällsbyggnadskontoret genomfört en översyn av hanteringen av planbesked. I översynen har 
hänsyn tagits till planbeskedens påverkan på den övergripande fysiska planeringen, de ekonomiska 
aspekterna, effektiviteten i ärendehandläggningen, gränsdragningsproblematiken då två nämnder 
handhar samma verksamhetsområde samt rättssäkerheten och tydligheten för de sökande. 

Övergripande fysisk planering och ekonomiska aspekter 
Kommunstyrelsen är sedan tidigare ansvarig för övergripande fysisk planering, vilket inkluderar 
planprogram, större lokaliseringar och planbesked av stor vikt eller principiell betydelse. Av ansvaret 
följer också att uppdatera kommunens översiktsplan såväl som att genomföra och uppfylla kommunens 
bostadsförsörjningsprogram och bostadsmål. Vidare ingår exploatering och plangenomförande, 
markfrågor, kollektivtrafikfrågor och övergripande infrastruktur.  

Den övergripande fysiska planeringen är en betydande del av samhällsutvecklingen vilket innebär att 
den är förenad med stora investeringar som kommer ha betydande påverkan på kommunens utveckling 
och ekonomi under lång tid. För att kunna hantera detta ansvar har kommunstyrelsen också givits ett 
helhetsansvar för kommunens ekonomiska ställning, vilket balanserar upp det förstnämnda.  

Eftersom planbeskeden kommit att få stor påverkan på planeringen av bostäder och bostadsområden, 
vilket också kräver utbyggnaden av kommunal service, infrastruktur, kollektivtrafik med mera, har allt 
fler planbesked kommit att betraktas vara av stor vikt eller principiell betydelse. Detta går också att se i 
nämndernas hantering av planbesked vilken har förändrats över tid. Vid den tid då planbesked infördes 
behandlades ungefär hälften av planbeskeden i byggnadsnämnden och hälften i kommunstyrelsen. De 
senaste åren har det dock skett en förskjutning och i dag hanteras ungefär drygt tre av fem planbesked i 
kommunstyrelsen, en siffra som med hänsyn taget till resonemanget ovan troligtvis kommer att öka. 

Då planbeskeden påverkar planeringen av bostäder och bostadsområden påverkar de också arbetet med 
kommunens översiktsplan, de fördjupade översiktsplanerna, genomförandet av bostadsförsörjnings-
programmet såväl som uppfyllandet av bostadsmålet. För att kunna skapa en helhetsbild över 
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samhällsutvecklingen där samtliga delar hänger ihop vore det fördelaktigt om ansvaret för planbesked 
helt övergick till den nämnd som ansvarar för den övergripande fysiska planeringen.  

Gränsdragningsproblematik, effektivitet i ärendehandläggningen och likabehandling 
Uppdelningen av ansvarsområdet är även förknippat med en gränsdragningsproblematik. Först och 
främst genom att samhällsbyggnadskontoret i sin handläggning måste göra en avvägning om frågan är 
principiell eller av stor vikt. Svaret på denna fråga avgör hur ärendet ska hanteras framöver då 
nämnderna har olika beredningsrutiner och beredningstider. Nämnderna förväntar sig också 
beslutsunderlag utformade på ett visst sätt. Skulle det under handläggningens gång visa sig att ett 
ärende borde behandlas i den andra nämnden behöver beslutsunderlaget ändras och anpassning 
behöver ske efter den andra nämndens beredningsrutiner och tider, vilket förutom att öka 
administrationen också riskerar att förlänga handläggningstiden och såldes också ansökningstiden för 
den sökande.  

Om ansvarsområdet flyttas över till en nämnd kommer det förenkla samhällsbyggnadskontorets 
arbetssätt såväl som administrationen då alla ärenden behandlas på samma sätt. Det innebär också att 
kommunikationen till sökande blir tydligare då den sker på ett enhetligt sätt. Till detta ska också läggas 
att det även blir enklare att säkerställa att alla ansökningar underställs samma prövning, möter samma 
avvägningar och ställningstaganden samt behandlas på ett enhetligt sätt då de hanteras av samma 
nämnd. 

 

 

Malin Aronsson     Emma Kjernald 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef
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Reglemente för 
Kommunstyrelsen 
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och i ”Gemensamt 
reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun” 
gäller bestämmelserna i detta reglemente. Styrelsen ansvarar också för 
uppgifter som inte lagts på annan nämnd. 

 
VERKSAMHETSOMRÅDE 
 

Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett 
helhetsansvar för att leda, samordna och följa kommunens verksamheter, 
utveckling och ekonomiska ställning. 

Styrelsen ska ha fokus på 

• Utveckling av kommungemensamma frågor 

• Strategisk styrning 

• Strategiskt stöd 

• Uppsikt över andra nämnder och bolag 

Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation 
upprätthålls som ger effekter på helheten. 

Styrelsen har ansvar för kommunövergripande informationssystem. 

Styrelsen leder arbetet med att ta fram kommungemensamma 
styrdokument om inte någon annan nämnd har utsetts till ansvarig. 

Styrelsen är pensionsmyndighet vad avser de förtroendevalda 
politikernas pensionsavtal. 
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Kommunstyrelsen leder, beslutar och samordnar en sammanhållen 
etablerings- och integrationsverksamhet för nyanlända invandrare och 
ensamkommande barn utifrån av kommunfullmäktige fastställda 
etablerings- och integrationsmål samt kvalitetsnivå. 

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de 
ärenden som fullmäktige ska handlägga ska beredas. Styrelsen får uppdra 
åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av 
sådana ärenden till annan nämnd. 

Kommunstyrelsen ska till kommunfullmäktige två gånger varje år 
redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. 

 
PERSONAL 
 
Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, innefattande följande 
uppgifter: 

-  genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare 

-    förhandla för kommunen enligt lagstiftning om förhandlingsrätt 
utom vad gäller 11–14 och 38 §§ lagen (1976:580) om 
medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders 
verksamhetsområden 

- avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra 
bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare 

-  besluta i pensionsfrågor för kommunens anställda och 
förtroendevalda 

-  besluta om stridsåtgärd 

- lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa 
kommunala befogenheter 
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-  besluta i ärenden rörande anställning och fastställande av 
anställningsvillkor för kommundirektör och förvaltningschefer. 

 
EKONOMI 
 

Styrelsen ska ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa de 
föreskrifter kommunfullmäktige har bestämt. Medelsförvaltningen 
omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att 
bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid 
samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna 
fordringar. 

Styrelsen ska i enlighet med fullmäktiges särskilda föreskrifter förvalta 
medel som avsatts till pensionsförpliktelser. 

Styrelsen beslutar om upptagande av lån inom den beloppsram och de 
riktlinjer som fullmäktige fastställt. 

Styrelsen får omfördela medel som anslagits till nämnder inom den 
budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd 
beloppsram och andra riktlinjer. 

 

ÖVERGRIPANDE ANSVAR OCH DELEGERING 
 
Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:  
 

- samordning av kommunens yttranden vid prövning av tillstånd 
för täktverksamhet 

-  för en tid av högst tjugofem (25) år utarrendera, uthyra eller 
annars upplåta fastighet och/eller byggnad som tillhör kommunen 

-  ingå servitutsavtal 
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-  upplåtelse av tomträtt inom av fullmäktige fastställd kostnadsram 
och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt 

-  köpa eller sälja fastighet upp till ett maximalt belopp av 50 
miljoner kronor, i varje enskilt ärende. I begreppen köpa och sälja 
ingår inlösen i plangenomförande syfte samt expropriation 

- besluta i ärenden om markanvisningar 

-  fastställa försäljningspris vid försäljning av kommunal 
industrimark och tomtmark 

-  handlägga ärenden angående gatukostnad och 
gatukostnadsersättning enligt plan- och bygglagen 

-  fastställa ersättningen för samt träffa avtal om parkeringsavlösen 

-  godkänna förslag till VA-avtal 

-  ärenden enligt lagen om förvärv av hyresfastighet med mera som 
inte avser utövande av förköpsrätt vid aktieöverlåtelse 

- ge tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen enligt 1 § 
lagen (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella 
beteckningar 

-  beslut om förbud mot eldning utomhus (Förordningen (2003:789) 
om skydd mot olyckor, 2 kap 7 §) 

-  utser ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen 
(1997:146). 

-  avge yttranden enligt kameraövervakningslagen (2013:460) 

- tolka Kungsbacka kommuns bestämmelser om ersättning till de 
förtroendevalda och hanterar frågeställningar om dess tillämpning 

- styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på 
fullmäktige när dessa inte är av principiell betydelse eller när 
tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. 
Styrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid 
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handläggning av yttrandet. 
 

Kommunstyrelsen har ansvar för följande egna verksamheter; 
-    översiktlig fysisk planering (inklusive planprogram och större    
      lokaliseringar) 

-  planbesked enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 2-5 § - 
med undantag av när förutsättningar enligt PBL 5 kap 18 § är 
uppfyllda 

-  operativt ansvar för kommunens planverksamhet 

-    exploatering och plangenomförande 

-  näringslivsfrågor 

-  markfrågor; arrende, köp och försäljning av fastigheter, 
markförvaltning, företräda kommunen i lantmäterifrågor och i 
plan- och byggfrågor samt ärenden som är jämförliga med dessa 

- kommunstyrelsen svarar för det strategiska och fortlöpande 
arbetet inom naturvården samt den tillsyn inom naturvården som 
ankommer på kommunen i den mån uppgiften inte lagts på annan 
nämnd, samt för kommunens åtagande inom sjökalkning och 
fiskevårdsfrågor. Kommunstyrelsen svarar också för kommunens 
engagemang i regional och lokal miljöövervakning 

-  företräda kommunen i kollektivtrafikfrågor och övergripande 
samordningsansvar för kommunens färdtjänst och andra 
anropsstyrda transporter 

-  övergripande infrastruktur 

-  kommunens anslagstavla 

-  samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och 
interna webbplats 

-  såsom innehavare av anläggning ansvara för planering och 
kontroll av säkerhet mot person- och sakskada på grund av el  
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KOMMUNALRÅD 
 
Av kommunfullmäktige utsedda kommunalråd ska ägna sin tid åt 
uppdrag för kommunen och är ledamöter i kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Kommunalråd ska vara tillgängliga för allmänheten och för 
kommunens förtroendevalda och arbetstagare. Kommunalrådens 
arbetsuppgifter och ansvarsfördelning fastställs i särskilt beslut inför 
varje ny mandatperiod 

Det åligger kommunstyrelsens ordförande att med uppmärksamhet följa 
frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intresse 
och ta initiativ i dessa frågor samt att vid höjd beredskap fatta 
nämndövergripande beslut. 

 

 
Beslutad av: Kommunfullmäktige 2018-03-06 § 39, diarienummer 
KS/2018:28 
 
Ansvarig förvaltning: Kommunstyrelsens förvaltning 
Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 

 



  

Datum 

2021-03-01 
Diarienummer 

KS 2019-00903 
 

 

Sara Hjerpe  
0300 83 44 65 
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Inrättande av pris inom nämnden för Individ & Familjeomsorgs verksamhet 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige inrättar ett nytt pris inom nämnden för Individ & Familjeomsorgs verksamhet 
med namnet Självständigt liv-priset. 

Kommunfullmäktige antar riktlinjer för Självständigt liv-priset, daterade 2021-03-01.  

Den årliga prissumman om 10 000 kronor finansieras inom nämnden för Individ & Familjeomsorgs 
befintliga budgetram.  

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg har tagit fram ett förslag om instiftande av ett pris för att 
uppmuntra nytänkande inom förvaltningen för Individ & Familjeomsorg i Kungsbacka kommun. 

Priset föreslås delas ut till enskild medarbetare eller en grupp av medarbetare som genom sitt 
engagemang och nytänkande systematiskt förbättrat förutsättningarna för att skapa en bra verksamhet 
för våra brukare och utvecklat arbetet på sin arbetsplats.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-01 
Riktlinjer för Självständigt liv-priset, 2021-03-01 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-09-29, § 259 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2019-11-14, § 153 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, 2019-09-19, § 108 
Riktlinjer för Tänk Nytt-priset, 2019-07-25 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 

u 
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Beskrivning av ärendet 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg har tagit fram ett förslag om instiftande av ett pris för att 
uppmuntra nytänkande inom förvaltningen för Individ & Familjeomsorg i Kungsbacka kommun. Priset 
föreslogs initialt benämnas Tänka Nytt-priset och skulle delas ut till enskild medarbetare eller en grupp 
av medarbetare som genom sitt engagemang och nytänkande systematiskt förbättrat förutsättningarna 
att skapa en bra verksamhet för våra brukare och utvecklat arbetet på sin arbetsplats.  

Nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutade att återremittera ärendet den 19 september 2019 för 
det skulle utredas hur användandet av priset kan vidgas samt de ekonomiska konsekvenserna detta 
skulle innebära. Med detta avses att utreda och bedöma om en eventuell pristagare kan använda 
prissumman fritt, eller vilka begränsningar som gäller för att undvika förmånsbeskattning. 

I utredningen som följde kunde förvaltningen för Individ & Familjeomsorg konstatera att prissumman 
kan används till, exempelvis konferensvistelse, om programmet innehåller aktiviteter med anknytning 
till arbetet minst 6 timmar/dag. Om pristagaren skulle få prissumman att använda utifrån helt eget 
önskemål, betraktas prissumman som en lön, och beskattas utifrån det. 

Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg ansåg det vara fördelaktigt att hanteringen av priset i stora 
drag överensstämde med hanteringen av liknande pris som finns inom förvaltningarna för Gymnasium 
& Arbetsmarknad, Förskola & Grundskola samt Vård & Omsorg.  

Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg har, med beaktande av den komplettering av 
utredningsunderlaget som gjorts med anledning av återremissen av ärendet, kommit till 
ställningstagandet att inte ändra på det ursprungliga förslaget till beslut, som presenterades för 
nämnden för Individ & Familjeomsorg på septembersammanträdet 2019. Nämnden för Individ & 
Familjeomsorg tog upp ärendet för behandling vid sammanträdet den 14 november 2019, och 
beslutade då i enlighet med förvaltningens förslag. 

Riktlinjerna för priset innehåller information om syfte med instiftande av priset, nomineringsprocess, 
bedömningsförfarande samt riktlinjer för prissummans användande. 

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 29 september 2020 återremitterades ärendet 
till kommunstyrelsens förvaltning för att se över namnet på priset så att det harmoniserar med prisets 
syfte: att gynna engagemang och nytänkande bland medarbetare inom förvaltningen för Individ & 
Familjeomsorg. Vidare skulle översyn göras av prissumman så att den överensstämde med de övriga 
priser som kommunfullmäktige inrättat samt villkoren för användning av priset så att prissumman 
exempelvis skulle kunna användas till personalvårdande insatser såsom inköp av utrustning som 
kommer personalen till gagn. 
Kommunledningskontoret har efter återremissen ytterligare utrett frågan. Kommunledningskontoret 
ser positivt på instiftande av priser för att uppmärksamma och premiera medarbetare som utmärkt sig 
särskilt inom sina verksamheter och utifrån vår arbetsplatskultur och har därför inte några 
invändningar mot nämnden för Individ & Familjeomsorgs förslag om inrättande av ett pris. Efter 
avstämning med förvaltningen för Individ & Familjeomsorg föreslår dock kommunledningskontoret 
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att benämning ”Tänka nytt-priset” ska ändras till ”Självständigt liv-priset”. Detta för att särskilja priset 
från det ”Tänka nytt”-pris som delas ut på den årliga kommunövergripande Medarbetardagen i 
december. Utifrån rekommenderat namnbyte har riktlinjerna för Tänk Nytt-priset reviderats och 
benämns nu i stället riktlinjer för Självständigt liv-priset.  
 
Avseende prissumma bör den harmonisera med övriga priser som kommunfullmäktige inrättat. 
Förslaget var initialt att prissumman skulle vara 15 000 kronor. Lära-för-livet-priset som är uppdelat 
mellan Förskola & Grundskola och Gymnasium & Arbetsmarknad delar vardera ut 10 000 kronor. 
Leva livet-priset, arkitekturpriset och miljöpriset har också alla en prissumma om 10 000 kronor. För 
att ligga i linje med dessa föreslås att prissumman sätts till 10 000 kr.  
 
Gällande villkoren för användning av prissumman föreslår Kommunledningskontoret att följande 
stycke ersätter de två första under rubrik 4 i riktlinjerna:  

Priset, motsvarande 10 000 kronor, ska användas för kompetensutveckling för 
pristagaren/pristagarna som har anknytning till verksamheten och som kommer denna till gagn. 
Det kan vara utbildning, föreläsning, studiebesök eller liknande. Vilken typ av 
kompetensutveckling som har anknytning till och gagnar arbetsplatsen beslutas i samråd med 
närmaste chef. Prissumman kan används till, till exempel konferensvistelse, om programmet 
innehåller aktiviteter med anknytning till arbetet minst 6 timmar/dag. Prissumman kan också 
användas till utrustning, utrustningen ska ha ett tydligt samband med 
medarbetarens/medarbetarnas arbete och ägas av arbetsgivaren för att inte betraktas som en 
beskattningsbar förmån. 

 
Att medarbetaren fritt ska välja och därmed beskatta prispengarna såsom lön är inte att föredra, en 
liknande skrivning för att undgå detta används exempelvis på Medarbetardagen. 
 

 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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Riktlinjer för Självständigt liv-
priset 
Ett pris som uppmuntrar innovation och 
nytänkande inom Individ & Familjeomsorg i 
Kungsbacka kommun 
 

1. Bakgrund 
Självständigt liv-priset delas ut till en enskild medarbetare eller en grupp av medarbetare som genom sitt 
engagemang och nytänkande systematiskt förbättrat förutsättningarna att skapa en bra verksamhet för de vi 
är till för och utvecklat arbetet på sin arbetsplats. Detta har i sin tur ökat tryggheten, välbefinnandet och 
livskvaliteten för de som ges insatser och bistånd i våra enheter.  

Vid bedömning av förslag till pristagare ska innovativa inslag premieras. Pristagare ska ha bidragit till 
innovationer och nytänkande och har med utgångspunkt i medborgarnas behov och genom nytänkande 
bidragit till innovativa lösningar inom verksamhetsområdet. Innovationen har inneburit ökad livskvalitet för 
enskilda medborgare. 

Medarbetare eller en grupp av medarbetare som kan motta priset ska vara anställda inom Individ & 
Familjeomsorg i Kungsbacka kommun.   

 

2. Nomineringsprocess  
Brukare, anhöriga, personal och övriga kommunmedborgare kan ge förslag på mottagare av det årliga 
Självständigt liv-priset.  
 
Förslaget ska innehålla följande: 

- Vem eller vilka som föreslås att få priset 
- Motivering av förslaget 
- Vem eller vilka har gett förslaget 

 
Information om inlämning av förslag framgår på kommunens hemsida. 
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Riktlinjer för Självständigt liv-priset 

3. Bedömningsförfarande 
Bedömning och utvärdering av inkomna förslag görs av förvaltningens ledningsgrupp.  
 
Förslag till pristagare tas fram av en jury bestående av representanter från respektive verksamhetsområde på 
förvaltningen för Individ & Familjeomsorg, samt brukarorganisationer som förvaltningen har mest aktiv 
samverkan med. 
 
Förslaget till pristagare tillställs nämnden för Individ & Familjeomsorg, som utser pristagare. 
Kommunfullmäktige delar ut priset vid ett av sina sammanträden. Priset består av ett diplom och prissumma 
om 10 000 kronor. 

 

4. Övriga riktlinjer  
Priset, motsvarande 10 000 kr, ska användas för kompetensutveckling för pristagaren/pristagarna som har 
anknytning till verksamheten och som kommer denna till gagn. Det kan vara utbildning, föreläsning, 
studiebesök eller liknande. Vilken typ av kompetensutveckling som har anknytning till och gagnar 
arbetsplatsen beslutas i samråd med närmaste chef. Prissumman kan används till, till exempel 
konferensvistelse, om programmet innehåller aktiviteter med anknytning till arbetet minst 6 timmar/dag. 
Prissumman kan också användas till utrustning, utrustningen ska ha ett tydligt samband till 
medarbetens/medarbetarnas arbete och ägas av arbetsgivaren för att inte betraktas som en beskattningsbar 
förmån. 
 
Samma person eller arbetslag kan inte få priset två på varandra följande år.  
 
Om ingen uppfyller kriterierna delas inget pris ut. 
 
Priset ska vara nyttjat inom 12 månader efter det att priset utdelats. 
 
Prissumma om max 10 000 kronor, finansieras inom Nämnden för Individ & Familjeomsorgs budgetram.  
 
Priset utdelas första gången 2021.  
 

 

 
Beslutad av: [Klicka och skriv beslutsinstans, datum och paragraf] 

 

Ansvarig förvaltning: Individ och familjeomsorg  

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 

Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 
kungsbacka.se 

 

 

Kungsbacka kommun 

mailto:info@kungsbacka.se
https://www.kungsbacka.se/
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 259 Dnr 2019-00903  
Förslag till inrättande av pris inom Individ & Familjeomsorg 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet till kommunledningskontoret 
i syfte att se över: 

1. namnet på priset så att det harmoniserar med syftet med priset - att gynna 
engagemang och nytänkande bland medarbetare inom förvaltningen för Individ & 
Familjeomsorg 

2. prissumman, så att den är överensstämmande med de övriga priser som 
kommunfullmäktige har beslutat om inrättande av. 

3. villkoren för användning av priset så att prissumman exempelvis skulle kunna 
användas till personalvårdande insatser såsom inköp av utrustning som kommer 
personalen till gagn. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg har tagit fram ett förslag om instiftande av ett 
pris för att uppmuntra nytänkande inom förvaltningen för Individ & Familjeomsorg i 
Kungsbacka kommun. 

Priset föreslås delas ut till enskild medarbetare eller en grupp av medarbetare som 
genom sitt engagemang och nytänkande systematiskt förbättrat förutsättningarna att 
skapa en bra verksamhet för brukare och utvecklat arbetet på sin arbetsplats.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-05-12 

Riktlinjer för Självständigt liv-priset, 2020-05-12 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2019-11-14, § 153 

Riktlinjer för Tänk Nytt-priset, 2019-07-25 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ulrika Landergren (L) yrkar att ärendet återremiss i syfte att se över: 

1. namnet på priset så att det harmoniserar med syftet med priset - att gynna 
engagemang och nytänkande bland medarbetare inom förvaltningen för Individ & 
Familjeomsorg 

2. prissumman, så att den är överensstämmande med de övriga priser som 
kommunfullmäktige har beslutat om inrättande av. 

3. villkoren för användning av priset så att prissumman exempelvis skulle kunna 
användas till personalvårdande insatser såsom inköp av utrustning som kommer 
personalen till gagn. 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

Eva Borg (S), Fredrik Hansson (C) och ordförande Lisa Andersson (M) yrkar bifall 
till Ulrika Landergrens (L) förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande (M) prövar Ulrika Landergrens (L) förslag om återremiss mot avslag och 
finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Ulrika Landergrens (L) 
återremissyrkande. 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret, HR-avdelningen 
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Nämnden för Individ & Fami ljeomsorg Datum 

201 9-11 -14 

§ 153 

Förslag till inrättande av pris inom Individ & Familjeomsorg 
Dnr IF/2019:139 

6 (27) 

Nämnden för Individ & Fami ljeomsorgs förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige inrättar ett nytt pris inom Individ & Familjeomsorg. 

Kommunfullmäktige antar förslag till riktlinj er för Tänka-Nytt-priset inom Individ & 
Familjeomsorg, daterat 2019-07-25. 

Den årliga prissumman om maximalt 15 000 kr finansieras inom nämnden för 
Individ & Familjeomsorgs befintliga budgetram. 

Reservation 

Carita Boulwen (SD), Elisabeth Svensson (SD) och Maiiin Björk (SD) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgen hai· tagit fram ett förslag avseende ett 
pris att instiftas för att uppmuntra nytänkande inom förvaltningen för Individ & 
Familjeomsorg i Kungsbacka kommun. Priset föreslås benämnas Tänka Nytt-priset 
och delas ut till enskild medai·betare eller en grupp av medai·betare som genom sitt 
engagemang och nytänkande systematiskt förbättrat förutsättningarna att skapa en 
bra verksamhet för våra brukare och utvecklat arbetet på sin arbetsplats. 

Förslaget lades fram för Nämnden för Individ & familjeomsorg 2019-09-29. 

Nämnden beslutade att åten-emittera ärendet för att utreda hur användandet av priset 
kan vidgas samt de ekonomiska konsekvenserna detta skulle innebära. 

Förvaltningen har utrett frågan och redovisar sitt förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 

Se, jämte riktlinjer för Tänka Nytt-priset, förvaltningen tjänstesla-ivelse, 2019-10-28, 
där det föreslås följande: 

Kommunfullmäktige inrättar ett nytt pris inom Individ & Familjeomsorg. 

Kommunfullmäktige antar förslag till riktlinjer för Tänka-Nytt-priset inom Individ & 
Familjeomsorg, daterat 2019-07-25. 

Den årliga prissumman om maximalt 15 000 kr finansieras inom nämnden för 
Individ & Familjeomsorgs befintliga budgetram. 

Bilaga: Riktlinjer för Tänka Nytt-priset. 

Se nämndens beslut, NIF 2019-10-17, § 108. Nämnden för Individ & Familjeomsorg 
beslutar att återremittera ärendet för att utreda hur användandet av priset kan vidgas 
samt de ekonomiska konsekvenserna detta skulle innebära. 

I u I E,ped;ernUbesty,kl 
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Nämnden för Ind ivid & Familjeomsorg Datum 

Justerare 

201 9-11 -14 

forts. § 153 

Se nämndens beslut, NIF 2019-05-23 , § 72. Nämnden för Individ & Familjeomsorg 
noterar info1mationen till protokollet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kalle Påsse Sundvall (M), med stöd av Gunilla Apler (M) och Daniel Kvist (KD) 
yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Carita Boulwen (SD) yrkar följande: I förslaget står att priset motsvarande 15 000 lu, 
ska användas till kompetensutveckling för pristagaren/ pristagarna, t .ex. utbildning, 
föreläsning, studiebesök eller liknande. 

Vi i Sverigedemokraterna yrkar på ATT det ska fim1as ytterligare alternativ till 
användning av priset och att pristagaren/pristagarna ska få möjlighet att välja mellan 
förslag enligt nedan alternativ. 

1. Kompetensutveckling/kunskapsfördjupning ( enligt förvaltningens förslag) 

2. Utbetalt som bonus/lön (med avdrag för skatt och avgifter) 

3. Utbetalt som tjänstepension 

4. Möjlighet att skänka pengarna till välgörande ändamål 

Elin Hysen (L) yrkar följande: Yrkande för ökad möjlighet att pristagaren/ 
pristagarna att använda pengarna friare till utveckling inom verksamheten. 

Priset, motsvarande 15 000 kr, ska användas till kompetenshöjande eller 
verksamhetsförbättrande åtgärder för pristagaren/ pristagarna, t.ex. utbildning, 
föreläsning, studiebesök eller utrustning. 

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) finner att det finns tre förslag till beslut, det 
vill säga förvaltningens förslag, Carita Boulwens (SD) yrkande och Elin Hysens (L) 
yrkande. 

Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. · 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

I E>pedlernUbesty•t 
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Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum 

2019-09-19 

   
 

  Expedierat/bestyrkt 

   

 

§ 108 
Förslag till inrättande av pris inom Individ & Familjeomsorg 
IF/2019:139 

 

Beslut  
Nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutar att återremittera ärendet för att 
utreda hur användandet av priset kan vidgas samt de ekonomiska konsekvenserna 
detta skulle innebära. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förslaget avser ett pris som instiftas för att uppmuntra nytänkande inom 
förvaltningen för Individ & Familjeomsorg i Kungsbacka kommun. Priset 
föreslås benämnas Tänka Nytt-priset och delas ut till enskild medarbetare eller en 
grupp av medarbetare som genom sitt engagemang och nytänkande systematiskt 
förbättrat förutsättningarna att skapa en bra verksamhet för våra brukare och 
utvecklat arbetet på sin arbetsplats.  
 
Syftet med Tänka Nytt-priset är att stärka yrkesstoltheten hos medarbetare och 
öka attraktiviteten inom kommunens brukarnära yrken, samt att stärka 
möjligheterna att leva ett gott liv präglat av delaktighet och inflytande för våra 
brukare 
 
Genom att uppmärksamma goda exempel är ambitionen att yrkesstoltheten och 
yrkesattraktiviteten ska främjas. Genom att medarbetaren/medarbetarna utifrån 
specifika kriterier utgår från potentialen hos den enskilde och dennes egna 
resurser främjas förutsättningarna för att leva ett gott liv präglat av delaktighet 
och inflytande. 

 
Beslutsunderlag 
Se, jämte Riktlinjer för Tänka Nytt-priset, förvaltningens tjänsteskrivelse, 
2019-07-25, där det föreslås följande förslag till nämnden att föreslå 
kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige inrättar ett nytt pris inom Individ & Familjeomsorg. 
Kommunfullmäktige antar förslag till riktlinjer för Tänka-Nytt-priset inom 
Individ & Familjeomsorg, daterat 2019-07-25.  
 
 

0 
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2019-09-19 

   
 

  Expedierat/bestyrkt 

   

 

forts. § 108 
 
Den årliga prissumman om maximalt 15 000 kr finansieras inom nämnden för 
Individ & Familjeomsorgs befintliga budgetram. 
Riktlinjer för Tänka Nytt-priset 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ledamot Bo Dahlström (M) yrkar på avslag på förslag till beslut och föreslår 
återremiss av ärendet för att utreda hur användandet av priset kan vidgas samt de 
ekonomiska konsekvenserna detta skulle innebära. 
Kalle Påsse Sundvall (M), Carita Boulwén (SD) och Elin Hysén (L) stödjer 
förslaget om återremiss. 
 
Beslutsgång  
Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) frågar nämnden om Bo Dahlströms (M), 
med instämmande av Kalle Påsse Sundvall (M), Carita Boulwén (SD) och Elin 
Hysén (L), förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 

 
Beslutet skickas till 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg 
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Riktlinjer för Tänka Nytt-priset inom Individ & Familjeomsorg i Kungsbacka kommun 
1. 
Tänka Nytt-priset delas ut till en enskild medarbetare eller en grupp av medarbetare som genom sitt 
engagemang och nytänkande systematiskt förbättrat förutsättningarna att skapa en bra verksamhet för de vi 
är till för och utvecklat arbetet på sin arbetsplats. Detta har i sin tur ökat tryggheten, välbefinnandet och 
livskvaliteten för de som ges insatser och bistånd i våra enheter.  
 
Vid bedömning av förslag till pristagare skall innovativa inslag premieras. Pristagare skall ha bidragit till 
innovationer och nytänkande och har med utgångspunkt i medborgarnas behov och genom nytänkande 
bidragit till innovativa lösningar inom verksamhetsområdet. Innovationen har inneburit ökad livskvalitet för 
enskilda medborgare. 
 
Medarbetare eller en grupp av medarbetare som kan motta priset skall vara anställda inom Individ & 
Familjeomsorg i Kungsbacka kommun.   
 
2.   
Brukare, anhöriga, personal och övriga kommunmedborgare kan ge förslag på mottagare av det årliga Tänka 
Nytt-priset.  
 
Förslaget ska innehålla följande: 

- Vem eller vilka som föreslås att få priset 
- Motivering av förslaget 
- Vem eller vilka har gett förslaget 

 
Information om inlämning av förslag framgår på kommunens hemsida 
 
3.  
Bedömning och utvärdering av inkomna förslag görs av förvaltningens ledningsgrupp.  
 
Förslag till pristagare tas fram av en jury bestående av representanter från respektive verksamhetsområde på 
förvaltningen för Individ & Familjeomsorg, samt brukarorganisationer som förvaltningen har mest aktiv 
samverkan med. 
 
Förslaget till pristagare tillställs nämnden för Individ & Familjeomsorg, som utser pristagare 
Kommunfullmäktige delar ut priset vid ett av sina sammanträden. Priset består av ett diplom och prissumma 
om 15 000 kronor. 
  
4.  
Priset, motsvarande 15 000 kr, ska användas till kompetensutveckling för pristagaren/ pristagarna, t.ex. 
utbildning, föreläsning, studiebesök eller liknande.  
 
Pristagare och närmaste chef beslutar i samråd vad priset ska användas till.  
 
Samma person eller arbetslag kan inte få priset två på varandra följande år.  
 
Om ingen uppfyller kriterierna så delas inget pris ut. 

Datum 

2019-07-25  
Diarienummer 

IF/2019:139  
0 

Kungsbacka 



  Sida 2 av 2 
  

Familjeomsorg i Kungsbacka kommun 

 
Priset skall vara nyttjat inom 12 månader efter det att priset utdelats. 
 
Prissumma om max 15 000 kronor, finansieras inom ram för Nämnden för Individ & Familjeomsorg.  
 
Priset utdelas första gången 2020.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutad av: [Klicka och skriv beslutsinstans, datum och paragraf] 

Gäller från: [Klicka och skriv datum: DD månad ÅÅÅÅ] 

Ansvarig förvaltning: Individ & Familjeomsorg 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 

Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 
kungsbacka.se 

 

 

Kungsbacka kommun 

mailto:info@kungsbacka.se
https://www.kungsbacka.se/
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2021-01-25 
Diarienummer 
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Kommunledningskontoret 
Eva Böhnke 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 
Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 
Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Utdelning ur Arvid och Hildur Anderssons donationsfond 2020  

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att inte fördela årets utdelningsbara medel om 18 500 kronor ur Arvid och 
Hildur Anderssons donation, utan låta medlen kvarstå till nästa år.  

Kommunstyrelsen konstaterar att det är ett omfattande arbete att ändra i en stiftelses stadgar och 
överlämnar till nämnden för Vård & Omsorg att utöka annonseringen inför ansökningsperioden 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Vård & Omsorg ska varje år ge förslag till kommunstyrelsen om fördelning av en 
fjärdedel av de utdelningsbara medlen ur Arvid och Hildur Anderssons donationsfond. För den del av 
Arvid och Hildur Anderssons donation som nämnden för Vård & Omsorg ansvarar för finns det för 
2020, 18 500 kronor att fördela.  

Av de resterande utdelningsbara medlen ska nämnden för Individ & Familjeomsorg ge förslag om att 
fördela en fjärdedel och nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad två fjärdedelar. 

Nämnden för Vård & Omsorg har till uppgift att föreslå utdelning av medel för vård av behövande 
ålderstigna från Släps församling ”i den mån deras behov inte kan tillgodoses av allmänna medel eller 
andra bidrag”. Under år 2020 har det inte inkommit några ansökningar varför nämnden föreslår att 
inga medel ska delas ut. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-25 
Nämnden för Vård & Omsorg 2020-12-16, § 118 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2020-10-30  
Testamente för Arvid och Hildur Andersson, 1961-04-26 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Vård & Omsorg 
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Beskrivning av ärendet 
För den del av Arvid och Hildur Anderssons donation som nämnden för Vård & Omsorg ansvarar för 
finns det för 2020, 18 500 kronor att fördela. Trots att förvaltningen för Vård & Omsorg har 
annonserat om att det är möjligt att ansöka om medel ur fonden på både Kungsbacka kommunsn 
intranät Insidan och Kungsbacka kommuns hemsida, samt varit i kontakt med en diakon vid Särö 
pastorat har det inte inkommit några ansökningar från personer som är 65 år eller äldre.  

När nämnden för Vård & Omsorg behandlade utdelning av medlen den 16 december 2020 beslutade 
nämnden också att föreslå kommunstyrelsen att närmare undersöka om det går att ändra i stadgarna till 
fonden så att medlen lättare kan fördelas till förmån för enskilda. Att ändra i stadgarna för en 
donationsfond är ett omfattande arbete och efter samråd med förvaltningen för Vård & Omsorg 
föreslår kommunstyrelsens förvaltning att förvaltningen för Vård & Omsorg under 2021 utökar sin 
annonsering samt utvidgar sitt kontaktnät i syfte att hitta sökanden.  

 

 

Malin Aronsson    Anders Johansson 

Kommundirektör    Biträdande kommundirektör 
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Nämnden för Vård & Omsorg 
Datum 

 

2020-12-16 

 

 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  

 

 

§ 118 Dnr 2020-00805  

Fördelning av medel ur Arvid och Hildur Anderssons donation 2020 

Beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar föreslå Kommunstyrelsen att besluta att inte fördela 

årets utdelningsbara medel om 18 500 kronor ur Arvid och Hildur Anderssons donation, utan 

låta medlen kvarstå till nästa år. 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar även föreslå Kommunstyrelsen att besluta att uppdra åt 

Kommunledningskontoret att undersöka om det går att ändra i stadgarna till fonden så att 

medlen lättare kan fördelas till förmån för enskilda. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 26/4 1961 författade Arvid och Hildur Andersson ett testamente. I testamentet framgår 

det att det är deras yttersta vilja att det ska bildas en fond utav det som kvarstår av deras 

kvarlåtenskap och att fonden ska heta ”Arvid och Hildur Anderssons fond”, där den årliga 

avkastningen ska användas till ”Utbildning av ungdom och vård av behövande ålderstigna, 

sjuka och invalidiserade personer från Släps församling i den mån deras behov inte kan 

tillgodoses av allmänna medel eller andra bidrag”. 

Nämnden för Vård & Omsorg ska varje år ge förslag åt Kommunstyrelsen att besluta om att 

fördela en fjärdedel av de utdelningsbara medlen ur Arvid och Hildur Anderssons donation. 

Av de resterande utdelningsbara medlen ska nämnden för Individ & Familjeomsorg ge förslag 

om att fördela en fjärdedel och nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad två fjärdedelar. 

För den del av Arvid och Hildur Anderssons donation som nämnden för Vård & Omsorg 

ansvarar för så finns det för 2020 18 500 kronor att fördela. Trots att förvaltningen för Vård & 

Omsorg har annonserat om att det är möjligt att ansöka om medel ur fonden på både intranätet 

Insidan och Kungsbacka kommuns hemsida, samt varit i kontakt med en diakon vid Särö 

pastorat så har det inte inkommit några ansökningar från personer som är 65 år eller äldre. 

Därför föreslås att medlen kvarstår till nästa år för fördelning. 

På grund av att det inte har inkommit några ansökningar sedan 2016 samt att det senast 

gjordes en fördelning av medel 2012 så gjorde förvaltningen för Vård & Omsorg en större 

kommunikationsinsats för 2020 till skillnad mot tidigare år. Men även om det hade varit så att 

det inkommit en eller flera ansökningar så är det inte säkert att medlen hade kunnat fördelats 

med anledning av att fondens stadgar stipulerar att medlen ska användas till vård av 

behövande ålderstigna från Släps församling ”i den mån deras behov inte kan tillgodoses av 

allmänna medel eller andra bidrag”. I Sverige finns det idag ett annat trygghetssystem och en 

mer utbyggd allmän välfärd än när testamentet skrevs. Det gör det osannolikt att de som 

ansöker uppfyller kriterierna för att ta del av medlen ur fonden. 

Det är olyckligt om de utdelningsbara medlen varje år inte kan fördelas till förmån för 

enskilda i behov. Därför föreslår förvaltningen att nämnden ska föreslå Kommunstyrelsen att 

undersöka om det går att ändra i stadgarna till fonden. 
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Nämnden för Vård & Omsorg 
Datum 

 

2020-12-16 

 

 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  

 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2020-10-30 

Testamente för Arvid och Hildur Andersson, 1961-04-26 

Beslutsgång 

Registrator Cecilia Wahlgren föredrar ärendet. 

Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 

förvaltningens förslag. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att nämnden beslutar 

enligt förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 



 

 

Datum 

2020-10-30 
Diarienummer 

VO 2020-00805 

 

 

 

Vård & Omsorg 

Cecilia Wahlgren 

Registrator 
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Fördelning av medel ur Arvid och Hildur Anderssons donation 2020 

 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar föreslå Kommunstyrelsen att besluta att inte fördela årets 

utdelningsbara medel om 18 500 kronor ur Arvid och Hildur Anderssons donation, utan låta medlen 

kvarstå till nästa år. 

 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar även föreslå Kommunstyrelsen att besluta att uppdra åt 

Kommunledningskontoret att undersöka om det går att ändra i stadgarna till fonden så att medlen 

lättare kan fördelas till förmån för enskilda. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 26/4 1961 författade Arvid och Hildur Andersson ett testamente. I testamentet framgår det att det 

är deras yttersta vilja att det ska bildas en fond utav det som kvarstår av deras kvarlåtenskap och att 

fonden ska heta ”Arvid och Hildur Anderssons fond”, där den årliga avkastningen ska användas till 

”Utbildning av ungdom och vård av behövande ålderstigna, sjuka och invalidiserade personer från 

Släps församling i den mån deras behov inte kan tillgodoses av allmänna medel eller andra bidrag”. 

 

Nämnden för Vård & Omsorg ska varje år ge förslag åt Kommunstyrelsen att besluta om att fördela en 

fjärdedel av de utdelningsbara medlen ur Arvid och Hildur Anderssons donation. Av de resterande 

utdelningsbara medlen ska nämnden för Individ & Familjeomsorg ge förslag om att fördela en 

fjärdedel och nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad två fjärdedelar. 

 

För den del av Arvid och Hildur Anderssons donation som nämnden för Vård & Omsorg ansvarar för 

så finns det för 2020 18 500 kronor att fördela. Trots att förvaltningen för Vård & Omsorg har 

annonserat om att det är möjligt att ansöka om medel ur fonden på både intranätet Insidan och 

Kungsbacka kommuns hemsida, samt varit i kontakt med en diakon vid Särö pastorat så har det inte 

inkommit några ansökningar från personer som är 65 år eller äldre. Därför föreslås att medlen kvarstår 

till nästa år för fördelning. 

 

På grund av att det inte har inkommit några ansökningar sedan 2016 samt att det senast gjordes en 

fördelning av medel 2012 så gjorde förvaltningen för Vård & Omsorg en större kommunikationsinsats 

 
 



 KUNGSBACKA KOMMUN 

 2 (2) 

 

för 2020 till skillnad mot tidigare år. Men även om det hade varit så att det inkommit en eller flera 

ansökningar så är det inte säkert att medlen hade kunnat fördelats med anledning av att fondens stadgar 

stipulerar att medlen ska användas till vård av behövande ålderstigna från Släps församling ”i den mån 

deras behov inte kan tillgodoses av allmänna medel eller andra bidrag”. I Sverige finns det idag ett 

annat trygghetssystem och en mer utbyggd allmän välfärd än när testamentet skrevs. Det gör det 

osannolikt att de som ansöker uppfyller kriterierna för att ta del av medlen ur fonden. 

 

Det är olyckligt om de utdelningsbara medlen varje år inte kan fördelas till förmån för enskilda i 

behov. Därför föreslår förvaltningen att nämnden ska föreslå Kommunstyrelsen att undersöka om det 

går att ändra i stadgarna till fonden. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2020-10-30 

Testamente för Arvid och Hildur Andersson, 1961-04-26 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

Lillemor Berglund Andreasson   Cecilia Wahlgren 

Förvaltningschef     Registrator 



 
 

   
  

    
   

          

            

            

            

    

             

  

             

         

          

             

    

          

           

    

 
             

          

           
 

          

            

    

         

          

           

        

  
 

 





  

Datum 

2021-03-10 
Diarienummer 

KS 2021-00025 
 

 

 
 
Eva-Lotta Bengtsson 
 
Kommunsekreterare  
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 
Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 
Telefon 0300-83 40 00 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Redovisning av icke färdigberedda motioner 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktige noterar redovisningen av icke färdigberedda motioner till och med 2021-03-10 
till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 5 kap 35 § kommunallagen bör en motion beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut 
inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta 
och vad som har framkommit vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tidpunkt.  
I Kungsbacka kommun ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa till fullmäktige vilka motioner 
som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska även innehålla planerat datum för behandling i 
fullmäktige för de motioner som är äldre än ett år. 
Redovisningen till och med den 10 mars 2021 innehåller två motioner äldre än ett år. Svar på dessa 
motioner beräknas till kvartal tre (Q3) 2021. Redovisningen innehåller utöver det en motion som 
väcktes under april månad 2020 och två som väcktes i september månad 2020. För dessa beräknas 
svaret också till kvartal tre (Q3) 2021.  
Övriga motioner kommer enligt bedömningen att kunna behandlas politiskt inom den angivna 
ettårsgränsen. 
Sammanställningen omfattar motioner som inkommit och ej besvarats till och med den 10 mars 2021.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-10 

Sammanställning, Redovisning av obesvarade motioner, daterad 2021-03-10 

 

 

 

Malin Aronsson    Anders Johansson 

Kommundirektör    Biträdande kommundirektör 

 



 
 

Datum 

2021-03-10 
Diarienummer 

KS 2021-00025 
 

Kommunledningskontoret 
Eva-Lotta Bengtsson  
Kommunsekreterare 
evalotta.bengtsson@kungsbacka.se 

 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

 
Telefon 0300-83 40 00 

www.kungsbacka.se 

 

Redovisning av icke färdigberedda motioner (1, 2021)  

 
Motioner äldre än ett år 

KS/2019-00779 Motion – Om att omarbeta den översiktliga täktplanen till en strategi 
som en del i översiktsplaneringen  
Väcktes:   2019-11-05 
Motionär:  Maria Losman (MP) 
Remissinstans:  Samhällsbyggnadskontoret 
Remitterad:  2019-12-03 
Notering:  Svar beräknas till Q3, 2021 

KS/2019-00804 Motion – Skolan ska vara en trygg och säker plats för våra elever, 
lärare och övrig skolpersonal 
Väcktes:   2019-11-05 
Motionär:  Carita Boulwén (SD), Roger Krantz (SD) och Susanne  
    Andersson (SD) 
Remissinstans:  K&F, SE, FG, GV 
Remitterad:  2019-12-16 
Notering:  Svar beräknas till Q3, 2021.  

 
Motioner – ej äldre än ett år 

KS/2020-00329 Motion - Bostadsförmedling till ungdomar 
Väcktes:   2020-04-14 
Motionär:  Agnetha Ernegård (KB) och Roger Larsson (KB)  
Remissinstans:  Nämnden för Service, Eksta Bostads AB 
Remitterad:  2020-06-08 
Notering:  Svar beräknas till Q3, 2021  

KS/2020-00618 Motion - Språkkrav vid anställning inom skolan samt vård och omsorg 
i Kungsbacka kommun 
Väcktes:   2020-09-08 
Motionär:  Carita Boulwén (SD) 
Remissinstans:  VO, FG, IF, GA 
Remitterad:  2020-10-19 
Notering:  Svar beräknas till Q3, 2021 
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KS/2020-00619 Motion - Policy för erbjudande av modersmålsundervisning 
Väcktes:   2020-09-08 
Motionär:  Carita Boulwén (SD) 
Remissinstans:  FG, GA 
Remitterad:  2020-10-19 
Notering:  Svar beräknas till Q3, 2021.  

KS/2020-00839 Motion – Jyckens hunddagis 

Väcktes:   2020-10-06 
Motionär:  Roger Larsson (KB) 
Remissinstans:  Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen 
Remitterad:  2020-11-10 
Notering:  Anmäld till politisk behandling i KSAU 2021-03-30  

KS/2020-00841 Motion – Personliga ombud 
Väcktes:   2020-10-06 
Motionär:  Roger Larsson (KB) 
Remissinstans:  Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen 
Remitterad:  2020-11-10 
Notering:  Svar beräknas till Q2, 2021 

KS/2020-00846 Motion – Mänskligare budgetering 
Väcktes:   2020-10-06 
Motionär:  Maria Losman (MP), Clas Rosander (MP), 
    Elisabeth Sahlsten (MP), Jan Riise (MP) 
Remissinstans:  Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen 
Remitterad:  2020-11-10 
Notering:  Anmäld till politisk behandling i KSAU 2021-03-30 

KS/2020-00913 Motion – Fruktlunder/parker  
Väcktes:   2020-11-03 
Motionär:  Kent Stenhammar (S)  
Remissinstans:  Byggnadsnämnden, Nämnden för teknik 
Remitterad:  2020-12-01 
Notering:  Svar beräknas till Q3, 2021  

KS/2020-00923 Motion – Ökad grundbemanning inom äldreomsorgen 
Väcktes:   2020-10-06 
Motionär:  Maj-Britt Rane Andersson (S) 
Remissinstans:  Nämnden för Vård och omsorg 
Remitterad:  2020-12-01 
Notering:  Svar beräknas till Q3, 2021  
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KS/2020-01063 Motion – Sveriges första kommun med "anti-trafficking"-policy  
Väcktes:   2020-12-08 
Motionär:  Magdalena Sundqvist (S)  
Remissinstans:  Samhällsbyggnadskontoret 
Remitterad:  2021-01-12 
Notering:  - 

KS/2020-01150 Motion – Fria pedagogiska måltider 
Väcktes:   2021-02-02  
Motionär:  Johan Tolinson (S)  
Remissinstans:  Nämnden för Förskola och grundskola 
Remitterad:  2021-03-02 
Notering:  - 

KS/2020-01159 Motion – Bygg för framtiden  
Väcktes:   2021-02-02  
Motionär:  Kent Stenhammar (S)  
Remissinstans:  Byggnadsnämnden, Eksta Bostads AB  
Remitterad:  2021-03-02 
Notering:  - 
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Kommunfullmäktige Datum  

2021-03-09 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 36 Dnr 2021-00296 
Anmälan av motion från Roger Larsson (KB) om uppställningsplats för 
husbilar och husvagnar 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motion till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om uppställningsplats för husbilar 
och husvagnar. 

Beslutsunderlag 
Motion från Roger Larsson (KB), 2021-03-02 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera 
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



Motion till 

Kommunfullmäktige i Kungsbacka 2021-03-02 

Betr.: Uppställningsplats för husbilar och husvagnar 

Utbyggda Hede handelsområde, Kungsmässan, innerstaden, samt våra arenor och 

idrottshallar gör Kungsbacka till såvä l en handelsstad, som en stad med möjlighet till stora 

arrangemang inom idrott och ku ltur. Detta lockar många, såväl dagsbesökare som de som 

vill stanna lite längre. 

För de som vill stanna längre och besöka butiker, restauranger, olika utflyktsmål eller deltaga 

i någon av alla de cuper och events som våra duktiga föreningar arrangerar, så är det ett 

relativt begränsat utbud av övernattningsmöjligheter. Man räknar med 20,000 dagsbesök t ill 

Aranäs Open och Tölö Cupen. Lågt räknat spenderar de 250 kr/dag. Enligt uppgift omsätter 

Gothia Cup 25-30 miljoner, bara i Kungsbacka! 

Eftersom det är önskvärt att besökare stannar längre, behöver utbudet av 

övernattningsmöjligheter ökas. För att skapa förutsättning för ökad övernattning behöver 

Kungsbacka en centralt placerad uppställningsplats för husbilar och husvagnar. 

Lämplig placering av sådan uppställningsplats skulle kunna vara Kungsgärdet/Apotekarängen 

med tanke på områdets närhet till allt vad centralorten har att erbjuda. Området har av olika 

skäl inte blivit exploaterat och i avvaktan på beslut av annan användning, är en 

uppställningsplats relativt enkel och inte så kostsam att vare sig bygga, eller ta bort när 

stadsutvecklingen så kräver. 

Kungsbackaborna (Kb) föreslår kommunfullmäktige besluta: 

- att kommunen kontaktar Aranäs fastigheter för att diskutera frågan om att anlägga en 

uppställningsplats för husbilar och husvagnar på Kungsgärdet/ Apotekarängen. 

- att, kommunen, oavsett svaret från Aranäs fastigheter, undersöker möjligheten att anlägga 

J:-M--...~,ställningsplats för usbilar och husvagnar på annan lämpli 

Roger Larsson (Kb) Stefan Sundberg (Kb) 
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§ 37 Dnr 2021-00322 
Anmälan av motion från Carita Boulwén (SD) handlingsplan för 
suicidprevention 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motion till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD) har inkommit med en motion om att kommunen ska ta fram en 
handlingsplan för suicidprevention. 

Beslutsunderlag 
Motion från Carita Boulwén (SD), 2021-03-09 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera 
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



	
	
Motion	om	handlingsplan	för	suicidprevention																																																				Kungsbacka	210307	
	
	
Enligt	siffror	från	Nationellt	Centrum	för	Suicidforskning	och	Prevention	(NASP)	så	tog	1588	
människor	i	Sverige	sitt	liv	under	2019.	Utöver	det	begår	ca	15.000	varje	år	försök	till	självmord,	ca	
150	000	har	allvarliga	självmordstankar.	
	
I	Halland	försöker	varje	år	ca	550	hallänningar	ta	sina	egna	liv,	varav	ca	50	lyckas.	
	
Självmord	är	den	vanligaste	dödsorsaken	för	män	mellan	15	och	44	år.	Kvinnor	begår	fler	
självmordsförsök	än	män.	Bland	45-65	åringar	är	självmord	den	vanligaste	dödsorsaken	(gäller	både	
kvinnor	och	män)		
	
Varje	fall	av	självmord,	försök	till	självmord	är	en	tragedi	för	den	enskilde,	för	deras	anhöriga	och	för	
samhället,	och	vi	i	Kungsbacka	måste	göra	vad	vi	kan	för	att	förhindra	att	människor	hamnar	där.	
	
Sverige	har	sedan	ett	riksdagsbeslut	2008	antagit	nationella	strategier	för	suicidprevention,	men	har	
inte	gett	önskat	resultat.	
	
De	nationella	strategierna	är	
	
1	Insatser	som	främjar	goda	livschanser	
2	Minskad	alkoholkonsumtion	i	befolkningen	och	i	högriskgrupper	för	självmord	
3	Minskad	tillgänglighet	till	medel	och	metoder	för	självmord	
4	Självmordsprevention	som	hantering	av	psykologiska	misstag	
5	Medicinska,	psykologiska	och	psykosociala	insatser	
6	Spridning	av	kunskap	om	evidensbaserade	metoder	för	att	minska	självmord		
7	Kompetenshöjning	av	personal	och	andra	nyckelpersoner	i	vård	och	omhändertagande	av	personer																	
med	självmordsproblematik	
8	Händelseanalys	av	Lex	Maria-	anmälningar	
9	Stöd	till	frivilligorganisationer	
	
Organisationen	Suicide	Zeros	nyligen	genomförda	kartläggning	visar	att	Kungsbacka	är	en	av	de	233	
kommuner	i	landet	som	saknar	kommunövergripande	handlingsplaner	för	förebyggande	av	
självmord.	
	
Den	visar	också	skrämmande	nog	att	ca	30	procent	av	de	kvinnor	och	ca	42	procent	av	de	män	som	
varje	år	väljer	att	själva	avsluta	sina	liv	har	haft	långvarig	kontakt	med	sina	respektive	kommuners	
socialtjänst…	
	
Vi	i	Sverigedemokraterna	anser	att	det	är	av	största	vikt	att	Kungsbacka	kommun	arbetar	fram	en	
handlingsplan	för	suicidprevention.		
	
Ett	förebyggande	arbete	berör	flertal	delar	av	den	kommunala	verksamheten	som	exempelvis	skola,	
socialtjänst,	omsorgen	mm.	
	



Med anledning av ovanstående föreslår sverigedemokraterna i Kungsbacka fullmäktige besluta 

-Att Kungsbacka kommun tar fram en handlingsplan för suicidprevention 

sverigedemokraterna Kungsbacka genom 

Cari ta BQ.Ulwen (SD) 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Svar på motion från Roger Larsson (KB) om personliga ombud 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till dels att målgruppen för tjänsten personligt 
ombud ingår i nämnden för Individ och Familjeomsorgs ansvar för bistånd till personer med psykiska 
funktionshinder, dels att åtgärden bedöms som ineffektiv och att klienterna får sina behov 
tillgodosedda genom andra insatser och dels att överskott från tidigare år inte kan användas som 
finansieringsform för driftverksamhet. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) föreslår i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 6 oktober 2020 att 
de personliga ombuden ska bibehållas och att verksamheten ska finansieras under 2021 med medel 
från kommunstyrelsens förväntade överskottet på 17 miljoner kronor för år 2020. 

Verksamheten med personligt ombud omfattar målgruppen för nämnden för Individ & Familjeomsorgs 
grunduppdrag. Nämnden för Individ & Familjeomsorg har under 2020 genomfört en genomlysning av 
verksamheten med personligt ombud som är en frivillig och inte lagstyrd tjänst. Tjänsten är 
tillfällig/kortvarig och i huvudsak till för klienter utan andra insatser. Antalet klienter som nyttjar 
tjänsten har över tid minskat och vid genomlysningen visar det sig att flertalet klienter också har andra 
insatser. Nämnden beslutade att avveckla tjänsten vid ingången till 2021 och har sagt upp avtalet med 
nämnden för Service som utfört tjänsten. Beslut har också fattats att inte söka statsbidrag under 2021 
då tjänsten personligt ombud inte erbjuds under året.   

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-04 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10, § 303 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2020-10-15, § 147 
Kommunfullmäktige 2020-10-06, § 128 
Motion från Roger Larsson (KB) om personliga ombud, 2020-10-04 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2020-09-17, § 117 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg  

u 
Kungsbacka 
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Beskrivning av ärendet 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg har under andra halvan av 2020 intensifierat arbetet enligt 
handlingsplanen för ekonomi i balans och gjort en särskild genomlysning av verksamhet som inte är 
krav enligt lag att bevilja och utföra. Nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutade den 17 
september 2020 att den frivilliga servicen personligt ombud till vissa personer med psykiska 
funktionsnedsättningar inte längre ska erbjudas från och med 1 januari 2021.  

I sin genomlysning av tjänsten personligt ombud har Individ & Familjeomsorg tittat på hur tjänsten 
används och hur målgruppen ser ut. Tjänsten personligt ombud är en kortvarig/tillfällig insats som 
vänder sig till i första hand individer utan andra insatser. Antalet personer som får stöd av personligt 
ombud har minskat över tid och flertalet i målgruppen har också andra insatser. Individ & 
Familjeomsorg konstaterar att tjänsten inte bedöms vara en effektiv insats sett till hur många individer 
som får stöd i relation till kostnaden. Flertalet i målgruppen fångas upp i andra insatser i dagsläget. 
Tjänsten har köpts och utförts av nämnden för Service, men avtalet är uppsagt under hösten 2020 och 
numera avslutad i sin tidigare form. 

Sedan år 2000 har det varit möjligt för kommunernas socialnämnder att få statsbidrag för att 
delfinansiera verksamheten personligt ombud. Nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutade den 
18 februari 2021 att inte söka bidrag för år 2021. Samtidigt pågår ett initiativärende från nämnden för 
Individ & Familjeomsorg till förvaltningschefen att hitta extern part för att utveckla och driva 
personligt ombud och att finna samverkan och om möjligt medfinansiering hos övriga förvaltningar 
vars målgrupp kan tänkas beröras av den frivilliga insatsen personligt ombud. Initiativärendet ska 
återredovisas till nämnden senare under våren 2021.  

Kommunledningskontoret anser i enlighet med nämnden för Individ & Familjeomsorgs beslut att 
behovet av tjänsten personligt ombud inte föreligger under år 2021 och att klienterna får sina behov 
tillgodosedda genom andra insatser inom Individ & Familjeomsorgens försorg. Därmed föreligger 
heller inget behov av ytterligare finansiering för år 2021.  

Vidare kan noteras att nämnden för Individ & Familjeomsorgs beviljats 1 miljon kronor av de medel 
som avsatts till extraordinära insatser med anledning av covid-19, medel som kan användas för insatser 
som vänder sig till målgruppen ifråga under 2021.  

Avseende finansiering kan inte överskott i driftverksamheten flyttas mellan år. Årets resultat bidrar till 
att hålla nere låneskulden, och det är inte pengar kommunen har över utan medel som redan använts 
för att finansiera kommunens investeringar.  

 

 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör  
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§ 303 Dnr 2020-00841  
Remittering av motion från Roger Larsson (KB) om personliga ombud 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till kommunstyrelsens 
förvaltning för besvarande. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om finansiering av personliga 
ombud under verksamhetsåret 2021. Motionen väcktes på kommunfullmäktiges 
sammanträde den 6 oktober och remitterades samtidigt till kommunstyrelsen för 
vidare beredning. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmätige, 2020-10-06 § 128 

Motion från Roger Larsson (KB) om personliga ombud, 2020-10-06 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Lisa Andersson (M) yrkar att motionen remitteras till kommunstyrelsens 
förvaltnings ekonomiavdelning. 

Beslutsgång 
Ordförande (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
kommunledningskontorets om att motionen ska remitteras till nämnden för Individ & 
Familjeomsorg och eget yrkande om att den ska remitteras till kommunstyrelsens 
förvaltnings ekonomiavdelning. Ordförande (M) prövar yrkandena mot varandra och 
finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller ordförandens (M) förslag.  

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen 
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§ 147 Dnr 2020-00345  

Initiativärende (L), (SD), (C), (S) - Extern drift av Personligt Ombud 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjemsorg ger förvaltningschefen i uppdrag att hitta 

extern part för att utveckla och driva personligt ombud så att Kungsbackas invånare 

fortsatt ska erbjudas den frivilliga insatsen personligt ombud.  

Nämnden för Individ & Familjemsorg ger förvaltningschefen i uppdrag att finna 

samverkan och om möjligt medfinansiering hos övriga förvaltningar vars målgrupp 

kan tänkas beröras av den frivilliga insatsen personligt ombud.  

Reservation 

Kalle Påsse Sundvall (M), Bo Dahlström (M) och Gunilla Apler (M), Magnus Bodin 

(M) och Mats Nyberg (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Till dagens sammanträde anmäls, ett initiativärende - Extern drift av Personligt 

Ombud, till nämnden från (L), (SD), (C), (S).  

 

Målgruppen för Personligt Ombud (PO) faller lätt mellan stolarna och har inte alltid 

förmågan att ta och upprätthålla kontakten mellan olika instanser som behövs för att 

upprätthålla en god livskvalitet. På nämndens sammanträde den 17 september 2020 

fattades beslutet att den frivilliga insatsen PO inte längre ska erbjudas från och med 

årsskiftet den 1 januari 2021. Trots beslutet att avveckla PO från Serviceenheten ser 

vi att det finns möjligheter att utveckla konceptet PO och få ut mer effektivitet. En 

viktig framgångsfaktor är att PO ska kunna verka objektivt. Detta för att kunna 

förhålla sig opartisk och att inte riskera att hamna i relationskonflikt i kontakter med 

myndigheter. En stor del av uppdraget som PO bygger just på relationen och 

förtroendet mellan PO och personen som får stödet. Därför vill vi se en extern aktör 

som leverantör av tjänsten PO till Kungsbacka kommun. Vi tror att detta skulle 

gynna Kungsbackas visionen till ett mer medskapande samhälle samt utveckla 

tjänsten mer kvalitativt.  

 

Vi ska alltid jobba för ”ett Kungsbacka” och detta möjliggör att involvera andra 

förvaltningar som har målgrupper som kan beröras av insatsen PO. Därför ska IF 

initierar samverkan med berörda förvaltningar för ett framtida samarbete och ansvar 

för PO. Denna gemensamma finansiering finns i andra kommuner i Halland. 

Beslutsunderlag 

Initiativärende, 2020-10-15. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

(L), (SD), (C), (S) yrkar följande: 

 Att ge förvaltningen i uppdrag att hitta extern part för att utveckla och driva PO 

så att Kungsbackas invånare fortsatt ska erbjudas den frivilliga insatsen PO.  

 Att ge förvaltningschefen i uppdrag att finna samverkan och om möjligt 

medfinansiering hos övriga förvaltningar vars målgrupp kan tänkas beröras av 

den frivilliga insatsen PO.   

Kalle Påsse Sundvall (M) med instämmande från Bo Dahlström (M), Gunilla Apler 

(M) yrkar avslag till (L), (SD), (C), (S) förslag med motivering att det saknas 

finansiering i underlaget i förslaget samt risk- och konsekvensanalys och 

barnkonsekvensanalys. 

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) frågar först om ärendet ska avgöras idag och 

finner att ärendet inte ska avgöras idag. 

Omröstning begärs och verkställs.  

Ordförande redovisar följande propositionsordning. 

Ja - röst innebär att ärendet ska avgöras idag.  

Nej - röst innebär att ärendet inte ska avgöras idag. 

Omröstningsresultat 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att 
rösta 

Kalle Påsse Sundvall (M)         N  

Gunilla Apler (M)   N  

Magnus Bodin (M)    N  

Bo Dahlström (M)  N  

Inga-Lill Kihlberg (C) J   

Elin Hysén (L)  J   

Mats Nyberg (KD)  N  

Carita Boulwén (SD)   J   

Elisabeth Svensson (SD) J   

Elisabeth Lyckevall (S) J   

Sture Andréasson (S) J   

 

Ordförande finner att nämnden, med 6 ja-röster mot 5 nej-röster, beslutar att ärendet 

ska avgöras idag. 
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forts. § 147 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) finner att det finns två förslag till beslut, dels 

Elin Hyséns (L), Carita Boulwéns (SD), Elisabeth Svenssons (SD), Inga-Lill 

Kihlbergs (C), Elisabeth Lyckevalls (S) och Sture Andréassons förslag  

och dels hans eget, med instämmande från Bo Dahlström (M) och Gunilla Apler (M), 

avslagsyrkande. 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) ställer proposition på förslagen och finner att 

nämnden beslutar enligt hans eget med fleras förslag. 

Omröstning begärs och verkställs.  

Ordförande redovisar följande propositionsordning. 

Ja - röst innebär bifall till Kalle Påsse Sundvalls (M) med fleras förslag.  

Nej - röst innebär bifall till Elin Hyséns (L) med fleras förslag.  

Omröstningsresultat 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att 
rösta 

Kalle Påsse Sundvall (M)        J   

Gunilla Apler (M)  J   

Magnus Bodin (M)   J   

Bo Dahlström (M) J   

Inga-Lill Kihlberg (C)  N  

Elin Hysén (L)         N  

Mats Nyberg (KD) J   

Carita Boulwén (SD)    N  

Elisabeth Svensson (SD)  N  

Elisabeth Lyckevall (S)  N  

Sture Andréasson (S)  N  

 

Ordförande finner att nämnden, med 6 nej-röster mot 5 ja-röster, beslutar enligt Elin 

Hyséns (L) med fleras förslag. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschefen för Individ & Familjeomsorg 
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§ 128 Dnr 2020-00841  
Anmälan av motion från Roger Larsson (KB) om personliga ombud 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om finansiering av personliga 
ombud under verksamhetsåret 2021. 

Beslutsunderlag 
Motion från Roger Larsson (KB) om personliga ombud, 2020-10-06 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) ställer proposition på om motionen kan remitteras 
till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att kommunfullmäktige 
bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



t1 Kungsbackaborna 

Motion till Kf-möte 2020-10-06 

Betr.: Personliga ombuden 

Så är det bevisat. De politiska partiernas politik och hemvist när det gäller 

färger och riktning är viktigare än själva sakfrågan. Man kan inte ställa sig 

bakom ett förslag från ett visst parti, bara för dess ideologiska bakgrund, även 

om man stödjer sakfrågan. Partipiskan slår hårt mot dem vi finns till för, 

nämligen våra kommuninnevånare. Partiet Kungsbackaborna har inte någon 

färg, blått, rött m.m. eller någon riktning, höger, vänster eller någonstans 

däremellan, utan majoriteten hos oss avgör hur vi skall besluta i sakfrågan. 

Detta utan hänsyn tagen til l vem som har ställt frågan. 

Alla pratar om att man vill behålla Personliga ombuden, men ingen ser till att 

så blir fa llet. Det räcker inte med bara prat. Det måste ti ll ett posit ivt beslut om 

att Personliga ombuden skall behållas och hur det skall finansieras. 

Partiet Kungsbackaborna har beslutat att stödja fortsatt verksamhet för 

Personliga ombuden. Vi lägger därför denna motion med förhoppning att den 

skall få tillräckligt stöd som sakfråga och får majoritet vid beslut i 

Kommunfullmäktige. Då det är bråttom så vädjar vi om en mycket snabb 

ärendebehandling. Verksamheten för 2021 hotas av nedläggning. 

Kungsbackaborna yrkar att: 

Personliga ombuden skall bibehållas och att verksamhetsåret 2021 

(Kr 600 000) finansieras av medel ur det förväntade överskottet på 17 miljoner 

Roger Larsson (Kb} 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum  

2020-09-17 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 117 Dnr 2020-00239  

Översyn av personligt ombud  

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutar att den frivilliga insatsen personligt 

ombud inte längre ska erbjudas från och med 2021-01-01. 

Reservation 

Carita Boulwén (SD), Elisabeth Svensson (SD), Elin Hysén (L), Elisabeth Lyckevall 

(S), Sture Andréasson (S) och Marie Björsell (C) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för egna yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 

Som ett led i att få budget i balans har en översyn gjorts av den frivilliga servicen 

personligt ombud till vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar. Sedan 

2000 finns möjlighet för kommuner att få statsbidrag för att delfinansiera 

verksamheten. För att få stöd av personligt ombud krävs inte någon remiss eller 

biståndsbeslut. Den enskilde kan söka stöd av ett personligt ombud men har ingen 

laglig rätt att få det stödet. Det är frivilligt för kommunerna att ha en verksamhet med 

personligt ombud. Kommunerna har alltså möjlighet men inte skyldighet att erbjuda 

stöd av personligt ombud.  

Individ & Familjeomsorg har erbjudit personligt ombud i över 20 år. Sedan dess har 

arbetet kring målgruppen utvecklats och idag finns flera insatser som erbjuder 

mycket av det som personligt ombud gör.  

Under 2020 har nämnden avsatt 600 000 kr i budget för personligt ombud. Ca 

800 000 kr erhålls i statsbidrag. Årlig besparing blir vid avveckling blir ca 600 000 

kr. 

Beslutsunderlag 

Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-08, där det föreslås att nämnden beslutar 

att den frivilliga insatsen personligt ombud inte längre ska erbjudas från och med 

2021-01-01. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kalle Påsse Sundvall (M), med instämmande från Gunilla Apler (M), Bo Dahlström 

(M) och Daniel Kvist (KD), föreslår att den frivilliga insatsen personligt ombud inte 

längre ska erbjudas från och med 2021-01-01. 

Marie Björsell (C) yrkar på avslag till Kalle Påsse Sundvalls (M) och Daniel Kvists 

(KD) med fleras förslag. 
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Carita Boulwén (SD) och Elisabeth Svensson (SD) yrkar på följande:  

-Att nämnden avslår förslag till beslut om att den frivilliga insatsen personligt ombud 

inte längre ska erbjudas. 

-Att nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att finna samverkan och 

medfinansiering hos övriga förvaltningar vars målgrupper kan tänkas beröras av den 

frivilliga insatsen personligt ombud. 

-Att nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att se över om verksamheten fortsatt 

ska vara i kommunal regi samt ta fram förslag på eventuell annan tänkbar extern 

utövare. 

Elin Hysén (L), Elisabeth Lyckevall (S) och Sture Andréasson (S) yrkar på följande: 

-Att nämnden beslutar att den frivilliga insatsen personligt ombud inte längre 

kommer köpas av förvaltningen Service.  

-Att nämnden beslutar att funktionen personliga ombud fortsatt erbjuds Kungsbackas 

invånare. Utförandet kommer ske genom annan förvaltning än serviceförvaltningen 

alternativt genom utomstående organisation. 

-Att möjligheterna till att andra förvaltningar inom kommunen ska kunna bli 

delaktiga i finansiering av verksamheten ska ses över. 

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) finner att det finns fyra förslag till beslut, dels 

hans eget, med instämmande från Gunilla Apler (M), Bo Dahlström (M) och Daniel 

Kvist (KD), förslag, dels Marie Björsells (C) avslagsyrkande, dels Carita Boulwéns 

(SD) och Elisabeth Svenssons (SD) yrkande och dels Elin Hyséns (L), Elisabeth 

Lyckevalls (S) och Sture Andréassons (S) yrkande. 

Ordförande ställer sedan proposition på hans eget, med instämmande från Gunilla 

Apler (M), Bo Dahlström (M) och Daniel Kvist (KD), förslag, mot Marie Björsells 

(C) avslagsyrkande, mot Carita Boulwéns (SD) och Elisabeth Svenssons (SD) 

yrkande och mot Elin Hyséns (L), Elisabeth Lyckevalls (S) och Sture Andréassons 

(S) yrkande, och finner att nämnden bifaller hans eget och Daniel Kvists (KD) med 

fleras förslag. 

Omröstning begärs och verkställs.  

Ordförande finner att hans eget och Daniel Kvists (KD) med fleras förslag är 

huvudförslaget i kommande huvudomröstning.  

Ordförande ställer sedan proposition på Marie Björsells (C) avslagsyrkande, Carita 

Boulwéns (SD) med fleras yrkande och Elin Hyséns (L) och Elisabeth Lyckevalls (S) 

med fleras yrkande, och finner att nämnden utser Elin Hyséns (L) och Elisabeth 

Lyckevalls (S) med fleras yrkande till motförslag i huvudomröstningen. 

Omröstning begärs och verkställs  



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (1) 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum  

2020-09-17 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

forts. § 117 

 

Ordförande finner att Elin Hyséns (L) och Elisabeth Lyckevalls (S) med fleras 

yrkande är huvudförslag i kommande kontrapropositionsomröstningen. 

Ordförande ställer sedan proposition på Marie Björsells (C) avslagsyrkande och 

Carita Boulwéns (SD) med fleras yrkande, och finner att nämnden utser Carita 

Boulwéns (SD) med fleras yrkande till motförslag i kontrapropositionsomröstningen. 

Ordförande redovisar följande propositionsordning för 

kontrapropositionsomröstningen som nämnden godkänner: 

Ja - röst innebär att utse Elin Hyséns (L) och Elisabeth Lyckevalls (S) med fleras 

yrkande till motförslag i huvudomröstningen. 

Nej - röst innebär att utse Carita Boulwéns (SD) med fleras yrkande till motförslag i 

huvudomröstningen. 

Omröstningsresultat 

Ordförande finner att, med 4 ja-röster mot 3 nej-röster och 4 som avstår, besluta att 

utse Elin Hyséns (L) och Elisabeth Lyckevalls (S) med fleras yrkande till motförslag 

i huvudomröstningen. 

 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att 
rösta 

Kalle Påsse Sundvall (M)          X 

Gunilla Apler (M)    X 

Magnus Bodin (M)     X 

Bo Dahlström (M)   X 

Marie Björsell (C) X   

Elin Hysén (L)  X   

Daniel Kvist (KD)  X  

Carita Boulwén (SD)    X  

Elisabeth Svensson (SD)  X  

Elisabeth Lyckevall (S) X   

Sture Andréasson (S) X   

 

Ordförande redovisar följande propositionsordning för huvudomröstningen som 

nämnden godkänner: 

Ja-röst innebär att besluta enligt Kalle Påsse Sundvalls (M) och Daniel Kvists (KD) 

med fleras förslag. 

Nej-röst innebär att besluta Elin Hyséns (L) och Elisabeth Lyckevalls (S) med fleras 

yrkande. 

Ordförande finner att nämnden, med 5 ja-röster mot 4 nej-röster och 2 som avstår, 

beslutar enligt hans eget och Daniel Kvists (KD) med fleras förslag. 
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Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att 
rösta 

Kalle Påsse Sundvall (M)        X   

Gunilla Apler (M)  X   

Magnus Bodin (M)   X   

Bo Dahlström (M) X   

Marie Björsell (C)  X  

Elin Hysén (L)   X  

Daniel Kvist (KD) X   

Carita Boulwén (SD)     X 

Elisabeth Svensson (SD)   X 

Elisabeth Lyckevall (S)  X  

Sture Andréasson (S)  X  

Beslutet skickas till 

Förvaltningen för Service  
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Svar på motion från Roger Larsson (KB) om Jyckens Hunddagis 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning dels till att kommunen inte har rätt att ge 
enskilda näringsidkare/ekonomiska föreningar omfattande ekonomiskt bidrag, dels att ansvaret för 
sysselsättning/arbetsträning för personer i yrkesverksam ålder med psykiskt funktionshinder ligger hos 
nämnden för Individ & Familjeomsorg och dels att överskott från tidigare år inte kan användas som 
finansieringsform för driftverksamhet. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) föreslår i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 5 maj 2020 att 
Jyckens hunddagis verksamhet ska bibehållas och att verksamheten ska finansieras under 2021 med 
medel från kommunstyrelsens förväntade överskott på 17 miljoner för år 2020. 

Jyckens Hunddagis Kungsbacka är en ekonomisk förening som driver ett hunddagis. Föreningens 
ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen och sociala gemenskap. Sedan närmare 25 
år har föreningen haft ett samarbete med kommunen och andra myndigheter, till exempel 
Arbetsförmedlingen. Över tid har såväl ekonomiska och personella förutsättningar som lagstiftning 
ändrats, vilket inte längre möjliggör ett samarbete enligt den ursprungliga intentionen. Den 
ekonomiska föreningen/kooperationen har de senare åren tappat drivkraft och haft svårt att rekrytera 
resurser i tillräcklig omfattning (kompetens och arbetskraft) med följd att kommunen successivt har 
tagit ett större ansvar för verksamheten med risk för otydliga roller och oklar ansvarsfördelning. 

Vidare anger kommunallagens 2 kap. 8 § att individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare endast 
kan ges om det finns synnerliga skäl till det. Kommunen kan däremot köpa tjänster eller varor och ge 
skäligt betalt, men det förutsätter en stabil affärspartner och följsamhet till regelverken för 
upphandling/inköp.  

Nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutade den 11 juni 2020 efter en översyn av Jyckens 
hunddagis verksamhet att avveckla det ekonomiska stödet till verksamheten inom årets slut 2020.  
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Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-02-18 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10, § 304 

Kommunfullmäktige 2020-10-05, § 130 

Motion från Roger Larsson (KB) om Jyckens Hunddagis, 2020-10-06 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2020-06-11, § 90 

 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 

 

Beskrivning av ärendet 
I början av 1990-talet tog kommunerna över ansvaret från dåvarande landstingen för boende-, stöd- 
och sysselsättningsinsatser för patienter under pågående eller avslutad psykiatrisk vård. Vid tiden för 
föreningens bildande fanns fler aktörer och möjligheter till stöd och finansiering av den här formen av 
sociala arbetskooperativ, bland annat kunde personer som utbildades till kooperatörer få ersättning från 
Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan.  

Den ekonomiska föreningen Jyckens hunddagis Kungsbacka är en unik verksamhet som startades som 
ett socialt arbetskooperativ för omkring 25 år sedan. Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas 
ekonomiska intressen och sociala gemenskap. Uppstarten inleddes som ett samarbete mellan flera 
olika aktörer med primärvården som huvudman. Kommunen har haft ett avtalat samarbete med 
föreningen och stått för lokalhyra samt kostnad för personal (en stödassistent och en stödpedagog).  

Över tid har förutsättningarna för såväl finansiering som rekrytering av kooperatörer med möjlighet att 
ta ansvar för affärsverksamheten förändrats eller försvunnit. Allt mer av ansvaret för 
hundverksamheten har kommit att falla på kommunens anställda, som till exempel innehav av tillstånd 
och därmed ansvaret för hundarna. Samarbetet mellan kommunen och arbetskooperativet har därmed 
glidit ifrån den ursprungliga intentionen, där också fler parter ingick.  

Också lagstiftningen har förändrats och förtydligats sedan tiden för föreningens bildande och 
samarbetet med kommunen inleddes. Kommunallagens 2 kap. § 8 anger att individuellt inriktat stöd 
till enskilda näringsidkare endast får lämnas om det finns synnerliga skäl för det. Konkurrenslagen 
(2008:579) har förtydligats och betonar vikten av att kommunen inte har en säljverksamhet som 
snedvrider eller hämmar konkurrensen. Enligt lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter har 
kommunen möjlighet att bedriva näringsverksamhet i syfte att ge personer med funktionshinder, 
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anställning om de inte i tillräcklig omfattning inom kommunen kan få lämpliga anställningar på annat 
sätt.  

Nämnden för Individ & Familjeomsorg har genom reglementet ansvaret för sysselsättning/ 
arbetsträning för personer i yrkesverksam ålder med psykiskt funktionshinder. Efter en översyn av 
kommunens verksamhet vid Jyckens hunddagis under våren 2020 beslutade nämnden för Individ & 
Familjeomsorg den 11 juni att avveckla det ekonomiska stödet till verksamheten inom årets slut 2020, 
mot bakgrund att lämpliga alternativ till sysselsättning kan erbjudas verksamhetens deltagare. 

Kommunledningskontoret delar nämnden för Individ & Familjeomsorgs bedömning och anser att 
omfattande ekonomiskt stöd inte kan ges till den ekonomiska föreningen Jyckens hunddagis 
Kungsbacka. 

Avseende finansiering kan inte överskott i driftverksamheten flyttas mellan år. Årets resultat bidrar till 
att hålla nere låneskulden, och det är inte pengar kommunen har över utan medel som redan använts 
för att finansiera kommunens investeringar.  

Det är heller inte rimligt att kommunen ska stå som ensam huvudman för en affärsdrivande 
hunddagisverksamhet med omfattande ansvar för såväl kundrelationer som djurvälfärd. Däremot finns 
möjligheter att lämna stöd till en ideell förening eller att köpa tjänster av ett fungerande 
arbetskooperativ/ekonomisk förening eller privat företag. 

Ekonomi 
Kommunens kostnader för verksamheten har varit lokalhyra om 353 000 kronor per år samt kostnader 
för en stödassistent och en stödpedagog. Årlig budget för verksamheten har varit omkring 1,6 miljoner 
kronor. 

 

 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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§ 304 Dnr 2020-00839  
Remittering av motion från Roger Larsson (KB) om Jyckens Hunddagis 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till kommunstyrelsens 
förvaltning för besvarande. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om finansiering av Jyckens 
Hunddagis under verksamhetsåret 2021. Motionen väcktes på kommunfullmäktiges 
sammanträde den 6 oktober och remitterades samtidigt till kommunstyrelsen för 
vidare beredning. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmätige, 2020-10-06 § 130 

Motion från Roger Larsson (KB) om Jyckens Hunddagis, 2020-10-06 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Lisa Andersson (M) yrkar att motionen remitteras till kommunstyrelsens 
förvaltnings ekonomiavdelning. 

Beslutsgång 
Ordförande (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
kommunledningskontorets om att motionen ska remitteras till nämnden för Individ & 
Familjeomsorg och eget yrkande om att den ska remitteras till kommunstyrelsens 
förvaltnings ekonomiavdelning. Ordförande (M) prövar yrkandena mot varandra och 
finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller ordförandens (M) förslag.  

 Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen 
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§ 130 Dnr 2020-00839  
Anmälan av motion från Roger Larsson (KB) om Jyckens Hunddagis 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om finansiering av Jyckens 
Hunddagis under verksamhetsåret 2021. 

Beslutsunderlag 
Motion från Roger Larsson (KB) om Jyckens Hunddagis, 2020-10-06 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) ställer proposition på om motionen kan remitteras 
till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att kommunfullmäktige 
bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



[J Kungsbackaborna 

Motion till Kf-möte 2020-10-06 

Betr. : Jyckens hunddagis 

Så är det bevisat. De politiska partiernas politik och hemvist när det gäller 

färger och riktning är viktigare än själva sakfrågan. Man kan inte stäl la sig 

bakom ett förslag från ett visst parti, bara för dess ideologiska bakgrund, även 

om man stödjer sakfrågan. Partipiskan slår hårt mot dem vi finns t ill för, 

nämligen våra kommuninnevånare. Partiet Ku ngsbackaborna har inte någon 

( färg, blått, rött m.m. eller någon riktning, höger, vänster eller någonstans 

däremellan, utan majoriteten hos oss avgör hur vi skall besluta i sakfrågan. 

Detta utan hänsyn tagen till vem som har ställt frågan . 

Alla pratar om att man vill behålla Jyckens hunddagis, men ingen ser ti ll att så 

blir fallet. Det räcker inte med bara prat. Det måste till ett positivt beslut om att 

Jyckens hunddagis skall ha fortsatt verksamhet och hur det skall finansieras. 

Partiet Kungsbackaborna har beslutat att stödja fortsatt verksamhet för 

Jyckens hunddagis. Vi lägger därför denna motion med förhoppning att den 

skall få tillräckligt stöd som sakfråga och får majoritet vid beslut i 

Kommunfullmäktige. Då det är bråttom så vädjar vi om en mycket snabb 
( ärendebehandling. Verksamheten för 2021 hotas av nedläggning. 

Kungsbackaborna yrkar att: 

Jyckens hunddagis skal l bibehållas och att verksamhetsåret 2021 (Kr 1,6 milj.) 

finansieras av medel ur det förväntade överskottet på 17 miljoner för 

Roger Larsson (Kb) 
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§ 90 Dnr 2020-00163  

Översyn av Jyckens hunddagis 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutar att avveckla det ekonomiska stödet 

till Jyckens verksamhet inom årets slut 2020. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg hemställer hos kommunstyrelsen att uppdra 

åt Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad samt Nämnden för Kultur & Fritid att 

diskutera utveckling av verksamheten på Jyckens hunddagis.  

Reservation 

Elisabeth Lyckevall (S) och Birgitta Tingdal (S) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget förslag. 

Carita Boulwén (SD) och Elisabeth Svensson (SD) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget förslag med följande motivering: 

Sverigedemokraterna ser Jyckens Hunddagis som en oerhört viktig verksamhet och 

som är svår att ersätta med något annat för den målgrupp som har sin sysselsättning 

där. 

Vi ser en ökad risk för att dessa personer riskerar att få försämrad psykisk hälsa med 

ökad medicinering om avveckling av verksamheten görs. Hunden är människans 

bästa vän, säger man ju. De är nog ingen tvekan om det. De används ofta som terapi 

med goda resultat, vilket även är tydligt på Jyckens Hunddagis. I utredningen som 

gjorts anser vi också att det tydligt framkommer, där man också skriver att det är en 

dokumenterat framgångsrik verksamhet. 

Sammanfattning av ärendet 

Jyckens är en ekonomisk förening som driver ett hunddagis. Föreningens ändamål är 

att främja medlemmarnas ekonomiska intressen och sociala gemenskap. Kommunen 

finansierar de lokaler som verksamheten bedrivs i samt två stödassistenter som 

handleder kooperatörerna i att driva hunddagiset. 

Föreningen har genom åren haft allt svårare för att rekrytera kooperatörer som vill ta 

ett större ansvar för att driva verksamheten. Detta har inneburit att stödassistenterna 

har tagit ett allt större ansvar för verksamheten, den ena stödassistenten innehar 

tillståndet för att driva hunddagiset och är hundansvarig eftersom det saknas 

kooperatörer med kompetens. Under utredningens gång har verksamheten tagit in 

fler hundar och utökat med två kooperatörer men grundproblematiken kvarstår. Det 

krävs initiativförmåga, planerande, ansvarstagande och dagligt deltagande under 

många timmar med både tidiga mornar och sena eftermiddagar/kvällar för att kunna 

bedriva ett hunddagis.  

De kvalifikationer som krävs är i själva verket målgruppens svårigheter för att kunna 

bedriva ett hunddagis. Kooperatörerna arbetar mellan ca. 8- till 19 timmar i veckan 

vilket är för lite eftersom hundarna är på hunddagiset mellan ca 28- till 45 timmar i 

veckan.  
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Sedan hunddagiset startades har det skett många förändringar, bland annat har 

kommunen etablerat samarbete med näringslivet, cirka 50 personer erbjuds årligen 

sysselsättning på öppna arbetsmarknaden som ett alternativ till Jyckens och 

Regnbågen. Många personer som tidigare enbart hade möjlighet att få arbetslikande 

förhållanden på Jyckens kan numera få en praktikplats på ett företag.  

Av utredningen framgår att Jyckens har varit en unik arbetsplats med en speciell 

överenskommelse med kommunen om ekonomiskt stöd. Med hänsyn tagen till 

omvärldens förändringar och de möjligheter som finns på den öppna 

arbetsmarknaden och utvecklingen av aktivitetshuset Regnbågen görs bedömningen 

att det ekonomiska stödet till Jyckens kan avvecklas. 

Beslutsunderlag 

Se, jämte bilaga, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-07, där det föreslås att 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutar att avveckla det ekonomiska stödet 

till Jyckens verksamhet inom årets slut 2020. 

Bilaga: Översyn av Jyckens hunddagis, 2020-03-05. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Elisabeth Lyckevall (S) föreslår med instämmande från Birgitta Tingdal (S) att 

nämnden låter verksamheten fortlöpa till 2022-12-31 samt att nämnden betalar för 

hyra och medarbetare fram till föreslagets datum, då får kooperativet möjlighet att se 

över verksamheten och eventuellt få andra finansiärer. 

Carita Boulwén (SD) med instämmande från Elisabeth Svensson (SD) föreslår i 

första hand återremiss av ärendet för att undersöka möjligheter med andra 

förvaltningar och i andra hand föreslås avslag till förslaget.  

Elin Hysén (L) föreslår med instämmande från Kalle Påsse Sundvall (M), Bo 

Dahlström (M), Daniel Kvist (KD) och Marie Björsell (C) bifall till förslaget med ett 

tilläggsförslag att Nämnden för Individ & Familjeomsorg hemställer hos 

kommunstyrelsen att uppdra åt Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad samt 

Nämnden för Kultur & Fritid att diskutera utveckling av verksamheten på Jyckens 

hunddagis. 

Nämnden ajournerar sig för överläggningar i ärendet, kl. 16:10-16:20. 

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) finner att det finns fem förslag till beslut, dels 

Elisabeth Lyckevalls (S) med instämmande från Birgitta Tingdals (S) eget yrkande, 

dels Carita Boulwéns (SD) med instämmande från Elisabeth Svenssons (SD) 

återremissyrkande och avslagsyrkande och dels Elin Hyséns (L) med instämmande 

från Kalle Påsse Sundvalls (M), Bo Dahlströms (M), Daniel Kvists (KD) och Marie 

Björsells (C) bifallsyrkande och tilläggsyrkande.  
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Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum  

2020-06-11 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

Ordföranden ställer först proposition på Carita Boulwéns (SD) med instämmande 

från Elisabeth Svenssons (SD) återremissyrkande mot att ärendet ska avgöras i dag, 

och finner att ärendet ska avgöras i dag.  

Ordföranden ställer sedan proposition på Elisabeth Lyckevalls (S) med instämmande 

från Birgitta Tingdals (S) eget yrkande mot Carita Boulwéns (SD) med instämmande 

från Elisabeth Svenssons (SD) avslagsyrkande mot Elin Hyséns (L) med 

instämmande från Kalle Påsse Sundvalls (M), Bo Dahlströms (M), Daniel Kvists 

(KD) och Marie Björsells (C) bifallsyrkande med ett tilläggsyrkande, och finner att 

nämnden bifaller Elin Hyséns (L) med fleras förslag. 

Omröstning begärs och verkställs  

Ordföranden finner att Elin Hyséns (L) med fleras yrkande är huvudförslaget i 

kommande huvudomröstning. 

Ordförande ställer sedan proposition på Carita Boulwéns (SD) med fleras yrkande 

mot Elisabeth Lyckevalls (S) med fleras yrkande och finner att nämnden beslutar att 

Carita Boulwéns (SD) med fleras avslagsyrkande ska utgöra motförslag till Elin 

Hyséns (L) med fleras yrkande till huvudomröstningen. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Carita Boulwéns (SD) med fleras 

avslagsyrkande mot Elin Hyséns (L) med fleras bifallsyrkande och ett 

tilläggsyrkande, och finner att nämnden bifaller Elin Hyséns (L) med fleras förslag.  

Omröstning begärs och verkställs.  

Ordföranden redovisar följande propositionsordning som nämnden godkänner:  

Ja-röst innebär bifall till Elin Hyséns (L) med fleras förslag.  

Nej-röst innebär bifall till Carita Boulwén (SD) med fleras förslag.  

Omröstningsresultat 

Ordföranden finner att nämnden, med 7 ja-röster mot 4 nej-röster, beslutar enligt Elin 

Hyséns (L) med fleras förslag. 

 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta 

Kalle Påsse Sundvall (M)   X   

Heidi Sjöstedt (M)  X   

Magnus Bodin (M) X   

Bo Dahlström (M) X   

Marie Björsell (C) X   

Elin Hysén (L)  X   

Daniel Kvist (C) X   

Carita Boulwén (SD)  X  

Elisabeth Svensson (SD)  X  

Elisabeth Lyckevall (S)   X  

Birgitta Tingdal (S)  X  
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434 81 Kungsbacka 
Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 
Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Svar på Finansdepartementets remiss om utredningen Ökat skydd och stärkt reglering 
på den omreglerade spelmarknaden  

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-03-10, och översänder det som sitt svar till 
Finansdepartementet. 

Sammanfattning av ärendet 
Regeringskansliet har översänt utredningen Ökat skydd och stärkt reglering på den omreglerade 
spelmarknaden (SOU 2020:77) för yttrande senast den 30 april 2021. Spellagen (2018:1138) reglerar 
spelmarknaden och innehåller dessutom skyddsregler som i första hand syftar till att skydda den yngre 
generationen från spelproblematik, men också befolkningen generellt. För att tillhandahålla spel enligt 
denna lag krävs licens. Med spel avses lotteri, vadhållning, kombinationsspel och pyramidspel. Med 
onlinespel avses spel som tillhandahålls genom användning av elektroniska kommunikationsmedel och 
som spelas av en spelare och den som tillhandahåller spelet eller av flera spelare. Spelproblem kan få 
konsekvenser för särskilt hälsan och ekonomin och kan dessutom som följd få sociala konsekvenser. 
Omsorgsplikten i spellagen anger att licenshavaren ska säkerställa att sociala och hälsomässiga hänsyn 
iakttas i spelverksamheten för att skydda spelare mot överdrivet spelande och hjälpa dem att minska 
sitt spelande. Utredningen föreslår bland annat ytterligare reglering av marknadsföringen av spel med 
begränsning av reklam i särskilt påträngande medier, till exempel tv-kanaler och 
videodelningsplattformar. Dessutom behövs en ökad tydlighet beträffande licenshavares omsorgplikt 
som innebär att licenshavaren ska säkerställa att sociala och hälsomässiga hänsyn iakttas i 
spelverksamheten för att skydda spelare mot överdrivet spelande och hjälpa dem att minska sitt 
spelande.      

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2021-03-10 

Yttrande 2021-03-10 

Förvaltningen för Service, ekonomisk rådgivning meddelande 2021-02-08 

Ökat skydd och stärkt reglering på den omreglerade spelmarknaden (SOU 2020:77) 
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Beslutet skickas till 
Finansdepartementet 

Beskrivning av ärendet 
Regeringskansliet har översänt utredningen Ökat skydd och stärkt reglering på den omreglerade 
spelmarknaden (SOU 2020:77) för yttrande senast den 30 april 2021.  

Med spel avses spellagen (2018:1138) lotteri, vadhållning, kombinationsspel och pyramidspel. Med 
onlinespel avses spel som tillhandahålls genom användning av elektroniska kommunikationsmedel och 
som spelas av en spelare och den som tillhandahåller spelet eller av flera spelare. För att tillhandahålla 
spel enligt denna lag krävs licens, om inte annat följer av lagen eller annan författning. Spelverksamhet 
ska vara lämplig ur allmän synpunkt samt bedrivas på ett sunt och säkert sätt under offentlig kontroll. 
Detta innebär bl.a. att  spelen ska ha ett starkt konsumentskydd och de negativa konsekvenserna av 
spelande ska begränsas, såsom skydd för folkhälsan. Omsorgsplikten i spellagen anger att 
licenshavaren ska säkerställa att sociala och hälsomässiga hänsyn iakttas i spelverksamheten för att 
skydda spelare mot överdrivet spelande och hjälpa dem att minska sitt spelande. Detta ska bl.a. ske 
genom fortlöpande kontroll av spelbeteende.  

Spelproblem kan få konsekvenser för särskilt hälsan och ekonomin och kan dessutom som följd få 
sociala konsekvenser. Omsorgsplikten ses av många som kanske den viktigaste bestämmelsen i 
spellagen för att minska skadeverkningarna från spel.  
Kommunledningskontoret har begränsat förslaget till kommunens yttrande till huvudsakligen förslagen 
om ökat skydd för spelare. 

Förvaltningen för Service, ekonomisk rådgivning, har lämnat synpunkter på utredningen.  
 
Kommunledningskontoret har samtalat med förvaltningen för Kultur & Fritid, enheten för social 
hållbarhet. Förvaltningen har avstått från att lämna synpunkter på utredningen. 
 
Kommunledningskontoret har samtalat med förvaltningen för Individ & Familjeomsorg, 
missbruksenheten. Förvaltningen har inte inkommit med några synpunkter på utredningen.  
 
1.  Spelhistoria  
Människor har alltid spelat, över hela jordklotet. Det tidigaste språkliga spåret av spel (dobbleri) i 
Sverige, kan man hitta i två olika landskapslagar från 1200-talet. Därefter har under århundradena 
synen på spel och lotterier varierat; såsom oro för folkhälsan (1400-talet), stämpelskatt på spelkort för 
att finansiera krig eller byggen eller förbud mot ”äventyrliga spel”(1700-talet), kurorters biljard- och 
roulettespel (de första kasinona) och det kungliga Nummerlotteriet i slutet av 1700-talet. 
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1841 infördes ett totalförbud mot lotterier. Det legaliserades igen i slutet på århundradet.  Fler 
speltyper legaliserades under 1900-talet; spel på hästar, tipstjänst och ”enarmade banditer”, som då var 
privatägda. Dessa förbjöds 1979 då de ansågs påverka folkhälsan på ett allt för negativt sätt. 
Men nu finns de igen hos det statligt ägda Svenska Spel. 
Källa: Svensk spelhistoria │ Lär dig mer om vår svenska spel historia - Nättidningen Svensk Historia 
 
2.  Bakgrund 
Svenska Spel bildades 1997 efter en sammanslagning av Tipstjänst och Penninglotteriet.  Utredningen 
konstaterar att konkurrenter till statligt ägda Svenska Spel har kunnat etablera sig efter omregleringen.  
Över 70 bolag har licens på den konkurrensutsatta delen. Inga ändringar föreslås.  

År 2019 omreglerades (se spellagen /2018:1138/) spelmarknaden i Sverige så att den tidigare 
monopolmodellen ersattes med en uppdelning av spelmarknaden i  

• En konkurrensutsatt del, främst omfattande spel online och vadhållning 

• Spel för allmännyttiga ändamål såsom lotterier och bingo 

• En del, förbehållen staten, omfattande statliga kasinon och spel på värdeautomater 
(spelautomat som betalar ut vinster i form av värdebevis, spelpolletter eller liknande) 

Utredningens uppdrag har varit att utreda vissa centrala marknadsfrågor samt vissa frågor om 
marknadsföringen av spel. I ett tidigare betänkande, Hästnäringens finansiering på den omreglerade 
spelmarknaden (SOU 2020:64), har utredningen delredovisat uppdraget. 

3.  Begreppsdefinitioner om spel utifrån folkhälsoperspektiv  
Folkhälsomyndigheten (FHM) använder följande begrepp med innehåll. 

3.1 Spelproblem 
Spelproblem är ett samlingsbegrepp för att beskriva de negativa sociala, ekonomiska och hälsomässiga 
konsekvenserna som spel om pengar kan orsaka, oavsett omfattning. Det kan vara allt från enstaka 
negativa konsekvenser, till många allvarliga problem på flera områden.  

3.2 Problemspelande 
Begreppet är en sammanslagning av måtten förhöjd risk för spelproblem och spelproblem. Problemen 
är inte så allvarliga att det handlar om ett spelberoende. 

3.3 Spelberoende 
Hasardspelssyndrom, ofta kallat spelberoende, är en psykiatrisk diagnos som kan ställas av hälso- och 
sjukvården. Det är en allvarlig form av spelproblem som påverkar hjärnans belöningssystem på samma 
sätt som beroendet av droger. 

 

https://svenskhistoria.se/svensk-spelhistoria-fran-landskapslagar-till-omreglering/
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3.4 Riskspelare 
Begreppet används för att beteckna ett spelbeteende som ibland lett till negativa konsekvenser och som 
kan ge upphov till mer förekommande och fler negativa konsekvenser och spelproblem. 

3.5 Spelmissbruk; i lagstiftning 
Begreppet finns i socialtjänstlagen (2001:453) och i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och har ingen 
fastställd definition men kan uppfattas som mildare än spelberoende. Missbruk syftar på de negativa 
sociala konsekvenserna medan beroende beskriver de negativa biologiska och medicinska aspekterna. 

4. Idrottens finansiering 
Finansiering av idrotten i form av bidrag från Svenska Spel upphörde år 2009 och ersattes av 
statsbidrag, med vissa undantag. Statsanslaget till idrotten uppgick 2020 till knappt 2 miljarder kronor. 
Svenska Spels överskott går till staten och bolagets stöd till idrotten sker nu istället genom sponsring 
till flera av de större lagsporterna och till samarbeten. Bolaget stöder den bredare idrotten med 60 
miljoner kronor årligen. Idrottsförbunden uppskattas ha fått intäkter från spelföretag med 130 miljoner 
kronor under år 2019. Spelföretagen stod för hälften av sponsringsintäkterna, med variationer mellan 
olika idrottsförbund. Den klart största sponsorn är Svenska Spel, men även ATG, Folkspel och 
Postkodlotteriet sponsrade idrotten under året.  

Under år 2019 hade åtminstone fem spelföretag avtal om sponsring för enskilda evenemang, t.ex. 
Svensk Elitfotboll, Elitfotboll Dam, Hockeyallsvenskan, Alpina SkidVM i Åre och Båstad Swedish 
Open. 

Utredningens direktiv var att utreda om någon från skattesystemet fristående modell kunde ersätta 
idrottsrörelsen för att idrott används som spelobjekt. Utredningen har kommit fram till att detta inte är 
lämpligt, särskilt som upp emot 90 procent av vadhållningen i Sverige avser utländska sportevenemang 
(avsnitt 6.4). 

5.  Uppföljning av spelmarknaden från 2019 
5.1  Ekonomi 

• Spelmarknaden omsatte totalt 26,8 miljarder kronor 

• Kanaliseringsgraden uppskattades till 88 procent. Kanalisering är det begrepp som mäter 
andelen spelkonsumenter som spelar i det svenska licenssystemet i motsats till den oreglerade 
och illegala spelmarknaden. Regeringen bedömde i samband med omregleringen 2018 att 
kanaliseringsgraden skulle uppgå till 90 procent (avsnitt 7.2.2). 

• Statens samlade intäkter från spel uppskattas till 6 miljarder kronor 

• Intäkterna från allmännyttiga spel var 1,45 miljarder kronor  

• Spelföretagen sponsrade idrottsförbunden med runt 130 miljoner kronor 
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• Statliga myndigheters kostnader för uppgifter som rör spelmarknaden var drygt 83 miljoner 
kronor, varav 70 miljoner kronor för Spelinspektionen 

• Spelreklamens omsättning ökade från över 1 miljard kronor år 2010 till nära 4 miljarder år 
2014, 5,5 miljarder år 2017 för att toppa år 2018 med 7,4 miljarder och minska till 5,7 
miljarder år 2019. Till september 2020 uppgick marknadsföringskostnaderna till 2,1 miljarder 
kronor. Detta är dock ett mönster för hela annonsmarknaden på grund av coronapandemin. 

Men siffrorna ger inte en helt rättvisande bild eftersom de bygger på reklam i traditionella media. Åren 
2017 - 2018 utgjorde 19 procent av reklamen i tv-kanalerna av spelreklam. Efter omregleringen har 
spelbolagens medieinvestering i digitala medier fortsatt växa, särskilt i form av sökordsmarknadsföring 
(t.ex. Google) och sociala nätverk samt till viss del onlinevideo som Youtube. Den som söker på 
internet kan dessutom enkelt hitta guider till olika spel. Spelreklamen är således mer spridd nu än vad 
den var 2018, före omregleringen.  

5.2  Konsumentskydd, folkhälsa, brottsförebyggande, personlig integritet m.m. 

• Cirka 4 procent av befolkningen 16 - 87 år har någon grad av spelproblem 

• Konsumentskyddet har stärkts efter omregleringen. Närmare 50 000 personer har stängt av sig 
från spel genom Spelpaus. Spelpaus är en tjänst som Spelinspektionen tillhandahåller för den 
som vill undvika eller tappat kontrollen över sitt spelande, se www.spelpaus.se 

• Uppgifter pekar på att den stora majoriteten av de som söker hjälp för problemspelande och 
som anger att de spelat hos olicensierade spelföretag, har stängt av sig på spelpaus.se 

• Enligt uppgift är spelproblem vanligast i 25 - 30-årsåldern, när man efter flera års spelande 
”nått botten”. 

• Det finns tecken på att spelproblemen i befolkningen kan ha minskat men det saknas data för 
2019 som primärt mäter spelproblem. Antalet som söker hjälp hos Stödlinjen har minskat 
Kvinnor använder inte samhällets stödinsatser i samma utsträckning som män. 

• Den olovliga spelverksamheten är fortfarande betydande och svår att utreda och lagföra. Det är 
ett relativt litet antal spelare som spelar men de omsätter mer pengar än den genomsnittlige 
spelaren. Ingen har ännu dömts för vare sig olovligt spel eller främjande av olovligt spel sedan 
spellagens ikraftträdande. 

• Var fjärde spelare uppfattar spelföretagens datainsamling om deras spelbeteende som ett 
intrång i den personliga integriteten 

 
6. Marknadsföring av spel – gällande rätt 
Bestämmelser om marknadsföring finns i 15 kap. spellagen. Reglerna utgör skyddslagstiftning. 

http://www.spelpaus.se/
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Sådan marknadsföring ska vara måttfull och får inte inriktas särskilt på personer under 18 år eller den 
som har stängt av sig från spel. Den som har sagt upp sig från sitt spelkonto måste ha godkänt att 
spelföretaget får fortsätta att skicka reklam. 

Kommersiella meddelanden om spel ska tydliga innehålla lägsta ålder för att få spela. I sponsringsavtal 
ska säkerställas ett spelföretagens logotyper samt namn på spelprodukter eller speltjänster inte 
förekomma på produkter avsedda att användas av personer under 18 år. 

Marknadsföringen måste dessutom vara förenlig med dels de särskilda bestämmelserna i 
spelförordningen (2018:1475) och marknadsföringslagen (2008:486). Marknadsföringslagen syftar till 
att främja konsumenternas och näringsidkarnas intressen i samband med marknadsföring av produkter 
och att motverka marknadsföring som är otillbörlig.  

6.1  Måttfullhetskravet 
Bestämmelser att marknadsföringen ska vara måttfull infördes 1994 efter EU-kommissionens kritik 
mot regeringen för att inte motverka att allmänheten lockades till överdrivna utgifter eller inte 
bekämpa spelberoende. I den promemoria som föregick propositionen om att införa sådana krav 
föreslogs att det krav som gällde vid marknadsföring av alkohol, särskild måttfullhet, skulle införas för 
lotterier. Regeringen delade inte den uppfattningen därför att det inte fanns forskning som klarlade 
sambandet mellan marknadsföring och lotterier på samma sätt som kopplingen mellan marknadsföring 
och alkohol. Det var därför, enligt regeringens samlade bedömning, inte lämpligt att uppställa samma 
krav på marknadsföring av alkohol som för lotterier.  
Kommunledningskontorets kommentar 
 

• Att det saknas forskning som stöd för en tänkt åtgärd anförs allt för ofta som ett hinder för 
något som man inte vill. Mot det kan anföras att det i så fall inte heller finns forskning talar för 
motsatsen. Försiktighetsprincipen bör användas där den verkligen krävs, särskilt i ljuset av att 
vi alla måste våga pröva nya sätt för att klara av samhällsuppdraget. 

 

I stället för särskild måttfullhet infördes därför ett måttfullhetskrav i lotterilagen. Regeringen ansåg, till 
skillnad från Spellicensutredningen (2017), att kriterierna för vad som utgör måttfullhet skulle inte 
fastslås i lag utan borde utvecklas genom praxis. 

En bedömning bör göras för att avgöra om en marknadsföringsåtgärd är måttfull. Avgörande bör vara 
till vilken krets den riktas, de medium som används och vilket innehåll marknadsföringen har. Den bör 
inte väcka särskild uppmärksamhet genom sin utformning och den ska ge en saklig, balanserad och 
vederhäftig presentation. Även färg, form, typografi, och layout ska bedömas utifrån kravet på 
måttfullhet. 

När det gäller utomhusreklam, kan placeringen nära skolor och andra platser där barn och ungdomar 
vistas, kunna medföra att marknadsföringen inte anses måttfull. 
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Vägledning för vad som inte kan anses vara måttfull marknadsföring kan hämtas från EU-
kommissionens rekommendationer och principer för att skydda spelare och konsumenter och från 
Spelbranschens riksorganisations (Spers) riktlinjer för marknadsföring 2019, som tagits fram 
tillsammans med Branschföreningen för Onlinespel (BOS). Vägledning kan också hämtas från 
Konsumentverkets praxis och allmänna råd. Men några sådana allmänna råd har ännu inte utfärdats. 

Syftet med EU-kommissionens rekommendation är att skydda konsulenternas och spelarnas hälsa, 
samt att minimera den ekonomiska skada som tvångsmässigt eller överdrivet spelande eventuellt kan 
ge upphov till. 

Som exempel på vad som kan ses strida mot måttfullhetskravet är marknadsföring som förmedlar en 
bild av att spelet är gratis, riskfritt eller liknande eller att det är gratis men där spelaren samtidigt 
avkrävs någon form av motprestation, såsom att lämna person- eller kontaktuppgifter, för att kunna ta 
del av ett erbjudande. 

6.2 Domstolspraxis 
Vad som avses med måttfull marknadsföring har hittills varit föremål för två domstolsprövningar. 

Patent - och marknadsdomstolen (PMT) har bland annat uttalat att marknadsföringen (Ninja Casino 
onlinespel) måste bedömas utifrån hur den uppfattas av konsumenter som ligger i farozonen för att 
utveckla spelproblem (PMT 17459 - 18). Bedömningen gjordes utifrån måttfullhetskravet i spellagen, 
dvs. utifrån skyddslagstiftningen. Tjugo olika marknadsföringspåstående bedömdes också strida mot 
måttfullhetskravet. 

I ett annat mål (PMT 13246 - 19) bedömde domstolen att för marknadsföring av spel (onlinekasinot 
Karamba), ska genomsnittskonsumenten definieras på samma sätt som för marknadsföring i övrigt, 
eftersom marknadsföringen fick antas ha riktats till konsumenter i allmänhet genom förekomst på olika 
webbsajter. Målet rörde bolagets bonuserbjudanden. Konsumentombudsmannens (KO) talan bifölls. 

Ytterligare ett mål avgjordes 2021-03-08 (PMT 2526-19). Den totala summa som en person hade 
omsatt på onlinekasino uppgick till 14 969 491 euro. Han fick personadresserad direktreklam från 
bolaget via e-post och sms. I oktober 2014 stängde spelbolaget, som hade sitt säte på Malta, ner 
spelkontot på spelarens begäran. Sammantaget finner patent- och marknadsdomstolen att det inte är 
visat att bolaget, som inte känt till spelberoendet, har utnyttjat ett speciellt missöde eller liknande för 
att påverka kärandens beslut i fråga om bolagets tjänster.  

Konsumentlagstiftningen är i övrigt är inte tillämplig på spel som anordnas i utlandet.  

7. Forskning 
Spelforskning är ett förhållandevis ungt forskningsområde och spänner över flera akademiska 
områden, bl.a. socialantropologi, psykologi, psykiatri, sociologi och folkhälsovetenskap. Hos 
Folkhälsomyndigheten finns två rapporter med bland annat följande slutsatser. 
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- Det är uppenbart att reklam för spel ökar omfattningen av spelande och att spelandet skulle 
minska om ingen reklam förekom. Det finns ingen forskning som visar mer exakt vilken på 
verkan på omfattningen som reklamen har. 

- Reklamen kan omfördela marknadsandelar så att en viss spelprodukt lockar spelare från en 
annan spelprodukt 

- Det är oklart om ökad spelreklam leder till ökat spelmissbruk men vid en samlad bedömning 
framstår det som troligt att spelreklam i någon mån förvärrar spelmissbruk, men inte avsevärt i 
jämförelse med andra faktorer 

- En större inverkan på spelmissbruk har spelformer med särskilt beroendeframkallande 
egenskaper 

- Andelen problemspelande är lägre 2018 än 2015 medan andelen med allvarliga spelproblem 
förmodligen har ökat. Reklam för specifikt riskfyllda spelformer kan ha bidragit. 

Annan forskning har konstaterat följande utifrån studier av svenska Tv-kanaler under några dygn 
2017/18. 

- Den absoluta huvuddelen var reklam till onlinekasino (vilket också är den spelform som flest 
söker hjälp för) 

- En större andel av reklamen för onlinekasino var riktad mot kvinnor 

- Den senaste undersökningen (Swelogs hos FHM) visar på stor ökning av kvinnor med 
spelproblem 

- Kasino är den spelform som har ökat mest i reklamen, vilket är problematiskt eftersom spelet 
har en hög beroendepotential, särskilt för unga som uppfattar att beroendet är normalt. 

- Det går inte att bekräfta samband, men det går att konstatera att de som har de största 
spelproblemen med onlinekasinospel också är de grupper som reklamen vänder sig till, 
nämligen kvinnor 

8.  Arbete inom spelproblematik i Kungsbacka 
I Kungsbacka berörs tre förvaltningar; förvaltningen för Kultur & Fritid (KFT), enheten för social 
hållbarhet, som ska främja folkhälsa och förebygga sådan ohälsa som spelproblem kan leda till, 
förvaltningen för Individ & Familjeomsorg (IF) missbruksenheten, när spelproblem innefattar 
spelmissbruk om pengar, eller ett spelberoende (hasardspelsyndrom), samt förvaltningen för Service, 
ekonomisk rådgivning, när spelproblemet har blivit ett skuldsättningsproblem. 

8.1  Socialt arbete  

Till socialtjänstens uppgifter hör (3 kap. SoL) bland annat att göra sig väl förtrogen med 
levnadsförhållandena i kommunen, informera om socialtjänsten i kommunen och genom uppsökande 
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verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden. I den uppsökande 
verksamheten ska förvaltningen upplysa om socialtjänsten och erbjuda grupper och enskilda sin hjälp. 
När det är lämpligt skall nämnden härvid samverka med andra samhällsorgan och med organisationer 
och andra föreningar. Socialtjänsten ska även arbeta för att förebygga och motverka missbruk av spel 
om pengar. Socialtjänsten ska, genom information till myndigheter, grupper och enskilda och genom 
uppsökande verksamhet sprida kunskap om skadeverkningar av missbruk och om de hjälpmöjligheter 
som finns.  

I exempelvis Göteborg arbetar socialtjänsten förebyggande och uppsökande genom medierna, genom 
reklam och genom föreläsningar inom kommunen mot särskilt lärare och rektorer. Något sådant 
förebyggande eller uppsökande arbete förekommer inte i Kungsbacka, enligt uppgift från IF:s 
missbruksenhet i Kungsbacka. Hos missbruksenheten finns två ingångar till stöd och hjälp på grund av 
spelproblematik: 

1. Myndighetsingången med anledning av till exempel en orosanmälan 

2. Serviceingången, som helt bygger på frivillighet från den som anser sig ha spelproblem 

Det stöd och den hjälp som socialtjänsten erbjuder består i regel av kognitiv beteendeterapi (KBT). 

8.2 Folkhälsoarbete  
 
Folkhälsomyndigheten arbetar med att förebygga ohälsa som orsakas av alkohol, narkotika, dopning, 
tobak och liknande produkter samt spel om pengar (ANDTS). Myndigheten har regeringens uppdrag 
att på nationell nivå samordna spel om pengar. I detta arbete ingår att  

- Identifiera möjliga samverkansområden genom informationsutbyte 

- Samordna kunskapsstöd som syftar till att stödja ett effektivt och kunskapsbaserat arbete på 
nationell, regional och lokal nivå 

- Bidra till uppföljning av faktorer som är relevanta för spelproblem 
 

8.2.1  Kultur & Fritids uppgifter inom folkhälsa 
KFT fullgör enligt sitt reglemente kommunens uppgifter enligt spellagen, såsom registrering och 
tillsyn över vissa lotterier, samt samordnar kommunens folkhälsoarbete. Förvaltningen arbetar inom 
spelområdet genom kommunens ideella föreningar och når på så sätt barn i tidiga åldrar. Arbetet går ut 
på att föreningar hälsocertifieras, där värdegrund och värderingsövningar kan leda till certifiering och 
därmed också ett extra föreningsbidrag. Förvaltningen genomför också föreläsningar om hälsa. 
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Förvaltningens sociala hållbarhetenhet har under hand anfört att kopplingen idrott som underhållning, 
tillsammans med alkohol, är en riskfaktor för psykisk ohälsa. Den sociala hållbarhetsenheten menar, 
beträffande synpunkter på förslagen i den remitterade utredningen, att spel om pengar kan vara en 
förhöjning av upplevelser för en del, för andra direkt skadligt. De ifrågasätter om de personer ”som 
tragiskt nog hamnar i risk- eller missbruk ska få styra hela verksamheten”. De ställer vidare frågan om 
ska vi tänka att dessa måste skyddas och att det gynnar alla men har inget svar. Den sociala 
hållbarhetenheten anser att  
 

• Försäljning av överraskningspaket inom gaming ofta förbises, vilket är ett stort problem och att 
mer forskning behövs. Det problem som förvaltningen pekar på - men som dock inte förklaras - 
får antas vara att gaming (datorspelande) kan vara en inkörsport till gambling, dvs. spel (utred. 
anm.). 

 
8.3  Service, ekonomisk rådgivning - uppgifter 
Kommunen ska lämna budget- och skuldrådgivning till skuldsatta personer (5 kap. 12 § SoL). 

- I Kungsbacka kommun har antalet individer med spelproblem aktuella hos kommunens 
budgetrådgivning fördubblats sedan 2016, från 11 stycken till 22. Spelproblemen är 
huvudsakligen kopplade till spel online.  

- I de flesta fall har personen skuldsatt sig under fyra till sex månader. Beloppen brukar ligga på 
över 500 000 kronor. När personen är mogen och skulderna tillräckligt gamla (minst två år) får 
de hjälp med att hantera sina skulder.  

- En annan observation som kommunens ekonomiska rådgivning har gjort är att de icke - 
licensierade spelbolagen skickar reklam, trots att man stängt av sig på spelpaus.se. 

 
Förvaltningen för Service, ekonomisk rådgivning anför att 
 

• Spelreklam bör helt förbjudas, då den riktar sig till de allra mest sårbara i samhället  
• Det ska finnas en livstidsavstängning på spelpaus.se. Som det är nu kan man högst stänga av 

sig för ett år.  
 

8.4 Regionen 

Kommunen ska ingå en överenskommelse med regionen om ett samarbete i fråga om personer som 
missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller 
spel om pengar. (5 kap. 9a § SoL).  

Kungsbacka kommun har enligt uppgift från förvaltningen för Individ & Familj, missbruksenheten, ett 
samverkansavtal om riskbruk, missbruk och beroendeproblematik med Region Halland. Avtalet är 
under revidering till år 2022, men innehåller inget specifikt om spelproblem. 
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9. Utredningens förslag med kommunledningskontorets kommentarer 
Avsnitt 6.2.2 - 3  Idrottsrörelsens finansiering efter omregleringen 

Kommunledningskontorets reflektioner 

Idrottens intäkter från spelbolag har ökat i form av sponsring efter omregleringen 2018, enligt 
utredningen. 

Idrott som fysisk aktivitet är en skyddsfaktor för god hälsa och välbefinnande. Idrott som spelobjekt är 
en riskfaktor som kan leda till ohälsa och ekonomisk utsatthet.  

• Idrott som underhållning kan vara en riskfaktor eftersom denna ofta är kopplad till alkohol men 
också till spel 

Sambanden mellan idrotten som underhållning och kopplingen till alkohol, och idrotten som 
spelobjekt med kopplingen till idrottsrörelsens finansiering ter sig därför minst sagt märklig, en ohelig 
allians, åtminstone från ett folkhälso- och socialt perspektiv.  

• Idrott som fysisk aktivitet, särskilt lagidrott, kan vara en inkörsport till spel såsom vadhållning 
eller matchfixning 

Avsnitt 7.3.1    Om olicensierat spel 

Att staten ska ha kontroll över spelmarknaden är en målsättning i den statliga spelpolitiken. Ett av 
skälen till det är att skydda konsumenter från överdrivet spelande. En risk är att avstängda spelare 
fortsätter att spela olicensierat spel. Utredningen föreslår därför tillståndsplikt för spelprogramvara för 
vadhållning online och kommersiellt onlinespel, för att försvåra olovligt spel. Exempel på sådan 
programvara är livekasinon, slumptalsgeneratorer eller program för bonusberäkningar. Det ska också 
vara förbjudet att främja deltagande i olovliga spel liksom reklam för dessa. 

Det får i detta sammanhang noteras att den svenska spellagstiftningen inte grundas på EU-reglering. 
Kommunledningskontorets kommentar 
 
Av utredningen framgår att den stora majoriteten av personerna som söker hjälp för problemspelande, 
och som angett att de spelat hos olicensierade spelföretag, har stängt av sig från spel via 
Spelinspektionens självavstängningsregister Spelpaus.se. De ges där ges tillgång till spel trots 
avstängning, varför en livstidsavstängning – såsom inte ger önskad effekt utan snarare göder den 
olicensierade spelmarknaden, vilket inte är önskvärt. 
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Avsnitt 8.4   Om riskklassificering av spel 

Kommunledningskontoret instämmer i utredningens förslag med tillägg. 

Utredningen föreslår att Spelinspektionen bör får ett uppdrag i samråd med FHM att utarbeta en 
modell för riskklassificering av olika spelformer. Majoriteten av spellagens bestämmelser gäller för 
allt spel, oavsett risknivå. Men lagen gör det möjligt att beakta ett spels risknivå. 
Folkhälsomyndigheten (FHM) har tagit fram ett faktablad Vad gör spel riskfyllt? 
(folkhalsomyndigheten.se) om spelproblem som kunskapsstöd och sammanfattar det så här: 

- Spel med hög riskpotential ökar risken att utveckla spelproblem jämfört med spel med låg 
riskpotential 

- Poker på internet, kasinospel, och spelautomater är spel med hög riskpotential.  

- En förebyggande åtgärd kan vara att förändra det som höjer riskpotentialen i spelen.  

- Tillgängligheten och efterfrågan på spel med hög riskpotential bör begränsas.  

- Nybörjare på spel med hög riskpotential löper större risk att utveckla spelproblem än de som 
spelat tidigare. 

Riskpotentialen mäts bland annat med längden på tiden från insats till resultat (utbetalning). Spel med 
hög riskpotential har kort tid från insats till resultat medan spel med lång tid emellan har låg 
riskpotential (lotter). Medelhög riskpotential har t.ex. spel med en svit av spelomgångar såsom 
sportspel, spel på hästar och livepoker. 

Kommunledningskontorets kommentarer 

Det får förstås det, från ett nationellt, politiskt perspektiv, är positivt att idrotts- och 
föreningsrörelsernas finansiering sker genom sponsring och reklamintäkter så mycket som möjligt.  

Men inte bara idrottsrörelsen får finansiering genom spel och lotterier. Ideella organisationer som Håll 
Sverige Rent, Amnesty International eller Alzheimerfonden får finansiering genom lotter. Andra mål 
för lotterier kan vara välgörenhet riktad mot vissa grupper. Också här skaver lotteriets ändamål med de 
negativa konsekvenser som kan bli följden. Lotter bedöms ha låg riskpotential, men det finns ju också 
lotter som ger utdelning varje dag, enligt reklamen, till exempel Postkodlotteriet.  

Till exempel Nykterhetsrörelsens Miljonlotteriet har enligt en annons 2019 satsat digitalt med 
skraplotter och bingo och fördubblat sina prenumerationer på ett år. De digitala försäljningskanalerna 
har medfört stor tillväxt. Över 80 procent av kunderna har varit med i två år eller längre och ofta har en 
högre medelålder än hos andra spelbolag.  

• Just prenumerationslotter, där individen blir uppbunden, bör ha en högre riskpotential och bör 
därför en högre riskklassificering än enstaka lotter, särskilt hos utsatta grupper som äldre, som 
lever på sin kanske magra pension, eller individer som av annan anledning lever under små 
ekonomiska omständigheter. Det är inte lottens pris i första hand som utgör en risk utan om 
räkningen inte betalas, och den går till inkasso med förhållandevis höga kostnader som följd. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/b717a986460f40aaadefe294718e3217/vad_gor_spel_riskfyllt.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/b717a986460f40aaadefe294718e3217/vad_gor_spel_riskfyllt.pdf
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• Riskklassificeringen bör föregås av en kartläggning av var spelproblemen förekommer. Det kan 
handla om spelarens ålder, ekonomiska omständigheter, grupptillhörighet eller om miljöer där 
spel i olika former förekommer. Riskpotentialen i ett spel kan ju vara medelhög i en grupp och 
hög i en annan, sett till spelarens individuella förhållanden. 

• Statens samlade intäkter från spel uppskattas till 6 miljarder kronor. Samtidigt förlorar 
samhället på spelen i form av kostnader på grund av sjukdom, separationer, bostadslöshet, 
arbetslöshet samt det pris som får betalas om föräldrar tappar kontakten med sina barn. Det blir 
således konsekvenser på såväl samhällsnivå, gruppnivå och individnivå.  

 

Avsnitt 9.9.3 och 9.9.5 Begränsning av marknadsföring i särskilt påträngande medier och dess 
konsekvenser 

Kommunledningskontoret instämmer inte i utredningens förslag. 

Utredningen föreslår att reklam ska förbjudas för vissa spel, bl.a. landbaserat kasinospel, via tv-
sändningar, beställ-tv, sökbar text-tv, ljudradiosändningar, beställradio- och videodelningsplattformar 
mellan kl. 06.00-21.00. Den yngre generationen, som förslaget primärt är till för att skydda, 
konsumerar i hög utsträckning rörlig bild och ljud digitalt. Syftet med begränsningen är primärt att 
skydda barn och unga från normalisering av högriskspel men också befolkningen generellt. Begreppet 
reklam ska användas i stället för begreppet marknadsföring eftersom reklam ha en snävare innebörd. 

Syftet är alltså att tillgodose skyddet för hälsa. Men eftersom spelreklam inte är den enda bidragande 
orsaken till ett spelmissbruk skulle ett förbud inte hindra att svenska konsumenter även i fortsättningen 
hamnar i spelmissbruk. 

Utredningen bedömer inte föreslagna begränsningar leder till att utomhusreklamen, som också anses 
som påträngande, kommer att öka men att det finns skäl att följa upp detta. 

Utredningen anser vidare att det bl.a. är svårt att förena ett förbud mot spelreklam med EU-rättens fria 
rörlighet av tjänster. Dessutom befaras att vissa spelföretag lämnar Sverige, att nya spelföretag får 
svårt att etablera sig i Sverige och att det blir svårt att ta nya marknadsandelar. 

Kommunledningskontorets kommentarer 

I Italien, som är medlem i EU, är det helt förbjudet med spelreklam. I Spanien får marknadsföring av 
spel via tv, radio och Youtube bara ske mellan kl. 01.00 - 05.00.  

Kommunledningskontoret anser att förslaget är lamt i beaktande av att förslaget också syftar till att 
skydda befolkningen generellt. För den som vill spela finns alla möjligheter via sökfunktionerna på 
internet. Spel och lotterier ska inte uppmuntras med hänsyn till de risker som finns. 

• Spelreklam för i första hand förbjudas helt via radio, tv, podcasts och videodelningsplattformar, 
i andra hand begränsas till tidsintervallet 01.00-05.00. 

• Privata, kommersiella intressen bör inte väga tyngre än det allmänna intresset av folkhälsa 
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• I den mån kommunen får styra över vilken typ av reklam eller sponsring från spelföretag som 
får förekomma vid eller på kommunens idrottsanläggningar, bör sådan reklam eller sponsring 
bara få förekomma för spel med låg riskpotential till förmån för folkhälsan. Detta bör också 
beaktas i kravspecifikationer vid upphandling av driftentreprenör. 

Avsnitt 9.9.4 Informationsskyldighet 

Kommunledningskontoret instämmer i utredningens bedömning 

Utredningen anför att det spelkonsumenten bör ha kännedom om är statistiska fakta att spelföretaget 
alltid vinner och att spelande leder till förlust av pengar. Eftersom spelen är så olika blir det svårt att 
presentera sådan information på ett för konsumenten lättbegripligt och lättöverskådligt sätt. 
Utredningen ifrågasätter också om det finns skäl att överväga ett krav på information om riskerna med 
spelande. Det finns ingen forskning som ger stöd åt att varningsmeddelanden har någon effekt, varför 
det inte finns skäl att införa sådan information. 

Kommunledningskontorets kommentarer 

• Eftersom olika spel och lotterier har olika riskpotential och en riskklassificering föreslås, är det 
svårt att se, att det inte skulle kunna gå att formulera varningstexter, på samma sätt som i 
samband med reklam för alkohol. Varningstexterna för spel och lotterier kan vara lika enkla 
som varningstexterna för alkohol. 

Avsnitt 11.4 Omsorgsplikten 

Kommunledningskontoret instämmer i utredningens bedömning. 

Omsorgsplikten i 14 kap. 1 § spellagen anger att licenshavaren (spelföretaget) ska säkerställa att 
sociala och hälsomässiga hänsyn iakttas i spelverksamheten för att skydda spelare mot överdrivet 
spelande och hjälpa dem att minska sitt spelande. Detta ska bl.a. ske genom fortlöpande kontroll av 
spelbeteende. 

Omsorgsplikten ses av många som kanske den viktigaste bestämmelsen i spellagen för att minska 
skadeverkningarna från spel. 

Utredningen bedömer att en mycket viktig uppgift för Spelinspektionen, vid sidan av arbetet med att 
stänga ute olicensierat spel, bör vara att skapa ökad tydlighet avseende vad som krävs av licenshavarna 
vid tillämpning av omsorgsplikten. 

 

 

Malin Aronsson    Anders Johansson 

Kommundirektör    Biträdande kommundirektör 
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Yttrande över Finansdepartementets remiss: Ökat skydd och stärkt reglering på den 
omreglerade spelmarknaden (SOU 2020:77) 

Sammanfattande inställning 
Kungsbacka kommun vill inledningsvis anföra att sambanden mellan idrott som underhållning med 
koppling till alkohol samt idrott som spelobjekt med kopplingen till idrottsrörelsens finansiering, ter 
sig minst sagt märklig, med hänsyn till risken för spels negativa konsekvenser för folkhälsa och 
ekonomi. 
Kungsbacka kommun instämmer med att det behövs ett ökat skydd för spelande men att de förslag 
som utredningen lämnar inte är tillräckliga för att få ett sådant ökat skydd. 
 
Kommunen anser att spelreklam i särskilt påträngande medier i första hand ska förbjudas helt, och i 
andra hand begränsas ytterligare utöver de föreslagna begränsningarna.  
 
Kungsbacka kommun instämmer i att licenshavares omsorgsplikt behöver bli tydligare.  
 
Kommunen har svårt att se att det skulle finnas sådana hinder eller tillämpningssvårigheter för 
varningstexter om risker med spel som utredningen gör gällande. 
 
Kommunen noterar att det även i denna utredning anförs att eftersom forskning saknas, är det ett 
hinder för att göra något. Kommunen kan inte bortse från att argumentet särskilt framförs om det är 
något som man inte vill göra. Mot det kan anföras att det i så fall inte heller finns forskning talar för 
motsatsen. Försiktighetsprincipen bör användas där den verkligen krävs, särskilt i ljuset av att vi alla 
måste våga pröva nya eller annorlunda sätt för att klara samhällsuppdraget i den nära framtiden. 
 

Kommunens inställning i detalj 
6.2.2 - 3  Idrottsrörelsens finansiering efter omregleringen 

Kungsbacka kommun instämmer i att det behövs ett ökat skydd för spelande men att de förslag som 
utredningen lämnar inte är tillräckliga för att få ett sådant ökat skydd 

mailto:fi.remissvar@regeringskansliet.se
mailto:simon.isaksson@regeringskansliet.se
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Idrott som fysisk aktivitet är en skyddsfaktor för god hälsa och välbefinnande. Men idrott som fysisk 
aktivitet, särskilt lagidrott, kan också vara en inkörsport till spel såsom vadhållning eller matchfixning. 

Idrott som spelobjekt är en riskfaktor som kan leda till ohälsa och ekonomisk utsatthet.  

Idrott som underhållning kan vara en riskfaktor eftersom denna ofta är kopplad till alkohol men också 
till spel.  

Sambanden mellan idrott som underhållning och koppling till alkohol samt idrott som spelobjekt med 
kopplingen till idrottsrörelsens finansiering ter sig minst sagt märklig, en ohelig allians, åtminstone 
från ett folkhälso- och socialt perspektiv och inte minst samhällsekonomiskt perspektiv, för att inte 
nämna konsekvenserna för individen. Dessa samband berörs endast flyktigt i utredningen men behöver 
följas upp noga och belysas ytterligare från ett folkhälsoperspektiv. 

Avsnitt 8.4 Om riskklassificering av spel 

Kommunen instämmer i att riskklassificering av spel ska göras med följande förslag. 

Riskklassificeringen bör föregås av en kartläggning av var spelproblemen förekommer. Det kan handla 
om spelarens ålder, ekonomiska omständigheter, grupptillhörighet eller om miljöer där spel i olika 
former förekommer. Riskpotentialen i ett spel kan ju vara medelhög i en grupp och hög i en annan, sett 
till spelarens individuella förhållanden. Just prenumerationslotter, där individen blir uppbunden, bör ha 
en högre riskpotential och bör därför en högre riskklassificering än enstaka lotter, särskilt hos utsatta 
grupper som äldre, som lever på sin kanske magra pension, eller individer som av annan anledning 
lever under små ekonomiska omständigheter. Det är inte lottens pris i första hand som utgör en risk 
utan om räkningen av olika skäl inte betalas, och den går till inkasso med förhållandevis höga 
kostnader som följd. Lotter kan vara förströelse likaväl som ren förstörelse för dessa grupper. 

Avsnitt 9.9.3 och 9.9.5 Begränsning av marknadsföring i särskilt påträngande medier och dess 
konsekvenser 

Kommunen instämmer inte i utredningens förslag eller bedömning. 

Kommunen anser att förslaget är synnerligen lamt i beaktande av att förslaget också syftar till att 
skydda befolkningen generellt. Privata, kommersiella intressen får inte väga tyngre än det allmänna 
intresset av folkhälsa och att hålla nere samhällets mycket stora kostnader för att ta hand som 
spelberoende. Att reklamen inte är den enda anledningen till att människor hamnar i spelmissbruk eller 
beroende är inget bärande skäl till att inte ta till de medel som står till buds för att minimera den risken. 
Inte heller EU-rätten torde vara något hinder eftersom till exempel Italien har förbud.  

Kungsbacka kommun anser att spelreklam i första hand ska förbjudas helt via radio, tv, podcasts och 
videodelningsplattformar, i andra hand begränsas till tidsintervallet kl. 01.00-05.00. 

Kommunen delar därtill utredningens uppfattning att effekterna på utomhusreklamen av ett förbud 
eller en begränsning av reklam nogsamt ska följas upp. 
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Avsnitt 9.9.4 Informationsskyldighet 

Kommunen instämmer inte i utredningens bedömning. 

Eftersom olika spel och lotterier har olika riskpotential och en riskklassificering föreslås, är det svårt 
att förstå att det inte skulle kunna gå att formulera varningstexter, på samma sätt som i samband med 
reklam för alkohol. Varningstexterna för spel och lotterier kan vara lika enkla som varningstexterna för 
alkohol. 

Övrigt 
Tillsynsmyndigheten bör var uppmärksam på försäljningen av överraskningspaket inom gaming, 
datorspelande eftersom gaming kan vara en inkörsport till gambling, dvs. spel. 
 

Kungsbacka kommun 
 
  
  

 



Från: Anna Björnör <anna.bjornor@kungsbacka.se> 
Skickat: den 8 februari 2021 09:47
Till: Lena Knutsson <lena.knutsson@kungsbacka.se>
Kopia: Anette Sternéus <anette.sterneus@kungsbacka.se>; Annika Björnefeldt 
<annika.bjornefeldt@kungsbacka.se>; Eva Andersen <eva.norrand‐
andersen@kungsbacka.se>
Ämne: Sv: Remiss om spelmarknaden

Hej
Vi börjar med att berätta om hur det ser ut i vår verksamhet. 
Vi har tittat på avslutade ärenden 2016‐2020: 

År                                                     Ärenden med spelproblematik
2020                                                 22 st
2019                                                 14 st
2018                                                 17 st
2017                                                 11 st
2016                                                 11 st

I år har vi hittills avslutat tre stycken med spelproblematik. 

Den spelproblematik som vi ser är kopplat till online‐spel. Ibland kontaktar de oss utan att ha 
tagit någon annan hjälpkontakt innan. Då hänvisar vi dem till ex Vändpunkten, Stödlinjen, 
Spelberoendes förening. Vi informerar även om spelpaus.se redan i telefonsamtalet. Vi 
hjälper dem att få en sammanställning över sin skuldsättning. Det är oftast väldigt många 
fordringsägare. Vi kopplar in deras anhöriga på tidigt stadium. I många fall tar en anhörig 
över ekonomin för den skuldsatte. Detta för att räkningarna ska prioriteras rätt. Vi hjälper 
dem inte att ansöka om skuldsanering eller förhandla med fordringsägarna förrän de är 
friska från sitt missbruk. Om det finns skulder såsom hyra, el och barnomsorg kopplar vi in 
försörjningsstöd och Boendegruppen. Om de inte får hjälp av Socialtjänsten kan vi göra en 
orosanmälan (om oro finns). 
I de flesta fall har personen skuldsatt sig under fyra till sex månader. Beloppen brukar ligga 
på över 500 000 kronor. När personen är mogen och skulderna tillräckligt gamla (minst två 
år) hjälper vi dem att hantera sina skulder. 

Vi har inte läst igenom hela utvärderingen pga tidsbrist, men vill gärna bidra ändå.

⦁ Spelreklam. Varför inte göra som i Italien? Helt förbjuda spelreklam, då den riktar sig 
till de allra mest sårbara i samhället. Staten tjänar mycket pengar på reklamen, men 
förlorar mycket mer i form av kostnader pga sjukdom, separationer, bostadslöshet, 
arbetslöshet samt kostnader som uppstår när föräldrar tappar kontakten med sina 
barn. 

⦁ Spelpaus.se är jätte bra, men vi föreslår att det ska finnas en livstidsavstängning. 
Som det är nu kan man högst stänga av sig för ett år. De icke licensierade 
spelbolagen skickar reklam trots att man stängt av sig på spelpaus.se.

Hälsningar
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Anna Björnör                Anette Sternéus
Ekonomisk rådgivare       Ekonomisk rådgivare

-------------------------------------

Kungsbacka kommun
Förvaltningen för Service
Rådgivning 
Storgatan 37
434 81 Kungsbacka

0300-83 48 48
anna.bjornor@kungsbacka.se

www.kungsbacka.se
www.facebook.com/kungsbackakommun
Värna om miljön! Behöver du skriva ut det här meddelandet?

Från: Lena Knutsson <lena.knutsson@kungsbacka.se> 
Skickat: den 5 februari 2021 15:18
Till: Anna Björnör <anna.bjornor@kungsbacka.se>; Eva Andersen <eva.norrand‐
andersen@kungsbacka.se>
Ämne: Remiss om spelmarknaden

Hej, 
Vi har fått en utredning på remiss, SOU 2020:77 Ökat skydd och stärkt reglering på den 
omreglerade spelmarknaden ‐ Regeringen.se och nu undrar jag om ni har något att tillföra till 
remissvaret. Det handlar en del om att minska skadeverkningar av spel, t.ex.  spelreklam, 
riskklassning, omsorgsplikten i spellagen m.m.

Jag är lite nyfiken på om spelproblematik är vanligt i er verksamhet och vad ni i så fall kan 
göra för att hjälpa. Gör ni en orosanmälan till IF? 

På sid. 60‐61 finns en utvärdering av effekterna av spellagen, som ju bara varit i kraft en kort 
tid.

Tack på förhand,

Lena Knutsson

2



SOU 2020:77

Slutbetänkande av Spelmarknadsutredningen

Stockholm 2020

Ökat skydd och stärkt reglering  
på den omreglerade spelmarknaden 



SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice.
Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm
Ordertelefon: 08-598 191 90
E-post: kundservice@nj.se
Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Norstedts Juridik AB  
på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.
Svara på remiss – hur och varför 
Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02). 
En kort handledning för dem som ska svara på remiss.  
Häftet är gratis och kan laddas ner som pdf från eller beställas på regeringen.se/remisser

Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet
Omslag: Elanders Sverige AB
Tryck: Elanders Sverige AB, Stockholm 2020

ISBN 978-91-38-25125-6
ISSN 0375-250X



 

 

Till statsrådet Ardalan Shekarabi 

Regeringen beslutade den 7 juni 2018 (dir. 2018:47) att ge en särskild 
utredare i uppdrag att bl.a. utreda några centrala marknadsfrågor vid 
omregleringen av spelmarknaden som inte slutbehandlades i propo-
sitionen En omreglerad spelmarknad (prop. 2017/18:220). Enligt di-
rektiven skulle uppdraget redovisas senast den 31 oktober 2020.  

Som särskild utredare förordnades från och med den 1 oktober 
2018 f.d. riksdagsledamoten Anna-Lena Sörenson. 

Den 25 april 2019 beslutade regeringen om ett tilläggsdirektiv 
(dir. 2019:18), enligt vilket utredningen även fick i uppdrag att bl.a. 
lämna förslag till ytterligare begränsningar av marknadsföring av 
spel. Genom tilläggsdirektiv den 16 juli 2020 (dir. 2020:77) förläng-
des tiden för uppdragets redovisning till den 16 december 2020, 
utom för den del av uppdraget som avser finansiering av hästnär-
ingen som skulle redovisas senast den 31 oktober 2020.  

Under utredningstiden har regeringen även beslutat att till utred-
ningen överlämna dels en skrivelse från företrädare för Folkspel 
Ideell förening, IOGT-NTO/Miljonlotteriet och Kombispel i 
Sverige AB med begäran om att ändringar ska göras i 16 kap. 
spellagen (Fi2019/01572/OU), dels Konsumentverkets rapport om 
konsumentskyddet vid lotteri- eller kasinoliknande inslag i datorspel 
(Fi2019/03306/KO). 

Utredningen har antagit namnet Spelmarknadsutredningen 
(Fi 2018:03). 

Den del av uppdraget som avser finansieringen av hästnäringen 
redovisades genom delbetänkandet Hästnäringens finansiering på den 
omreglerade spelmarknaden (SOU 2020:64) den 29 oktober 2020.  

De som har deltagit i arbetet med detta slutbetänkande framgår 
av nästa sida.  



 

 

Härmed överlämnas slutbetänkandet Ökat skydd och stärkt reglering 
på den omreglerade spelmarknaden (SOU 2020:77). Utredningens 
uppdrag är med detta slutfört.  

 
Stockholm i december 2020  
  
  
Anna-Lena Sörenson   

   
/ Jenny Ludvigsson  

 Fredrik Sandström 
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Fredrik Sandström, departementssekreterare vid 
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Christina Skogh, departementssekreterare vid Finansdepartementet 
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Daniel Zerea, departementssekreterare vid Finansdepartementet  
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Jens Schlyter, kansliråd vid Näringsdepartementet (fr.o.m. 
1 februari 2019)  
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numera universitetsadjunkt vid Karlstad Universitet  
(fr.o.m. 29 april 2019) 



 

 

Ullalena Haeggman, kansliråd vid Socialdepartementet  
(fr.o.m. 29 april 2019 t.o.m. 31 maj 2020) 
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(fr.o.m. 1 juni 2020) 

Benny Lindholm, rättssakkunnig vid Finansdepartementet  
(fr.o.m. 17 februari 2020) 

Politisk referensgrupp (samtliga fr.o.m. den 2 september 2019)  

Per Lodenius, Centerpartiet 

Anna Wallentheim, Socialdemokraterna 

Jonas Andersson, Sverigedemokraterna 

Vasiliki Tsouplaki, Vänsterpartiet  
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Sammanfattning 

Den 1 januari 2019 trädde den nya spelregleringen i Sverige i kraft. 
Genom omregleringen ersattes den tidigare monopolmodellen med 
en reglering som bygger på ett uppdelande av spelmarknaden mellan 
en konkurrensutsatt del, som främst omfattar spel online och vad-
hållning, en del som är förbehållen spel för allmännyttiga ändamål 
och som främst omfattar lotterier och bingo samt en del som är 
förbehållen staten och som främst omfattar de statliga kasinona och 
spel på värdeautomater (prop. 2017/18:220). Redan i propositionen 
bedömde regeringen att vissa frågor kopplade till omregleringen 
behövde följas upp och utredas särskilt. Utredningens uppdrag har 
därför varit att utreda vissa sådana centrala marknadsfrågor vid om-
regleringen av spelmarknaden samt, enligt tilläggsdirektiv, vissa frå-
gor avseende marknadsföringen av spel. Genom delbetänkandet Häst-
näringens finansiering på den omreglerade spelmarknaden, (SOU 
2020:64) redovisade utredningen en del av uppdraget.  

Vissa marknadsfrågor 

Svenska Spels anpassning efter omregleringen 

Ett av utredningens uppdrag har varit att göra en uppföljning av hur 
Svenska Spel anpassat sin verksamhet till de nya reglerna i spellagen 
och överväga vilka eventuella ytterligare åtgärder som bedöms nöd-
vändiga för att bolagets omstrukturering ska vara förenlig med 
gällande rätt. Enligt spellagen får ett bolag som har licens för statligt 
spel inte samtidigt ha licens för spel inom den konkurrensutsatta 
delen av spelmarknaden. Svenska Spel har omstrukturerat sin verk-
samhet med anledning av omregleringen och vidtagit vissa åtgärder 
för att separera de bolag som har licens för spel förbehållet staten 
från det bolag som agerar på den konkurrensutsatta delen av mark-
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naden. Fortsatt används dock huvudvarumärket av såväl bolagen 
som har licens för statligt spel som av Sport & Casino AB, dvs. den 
del av koncernen som verkar inom den konkurrensutsatta delen av 
marknaden, vilket skulle kunna vara problematiskt i konkurrens-
hänseende. Frågan har nyligen varit föremål för bedömning hos 
Konkurrensverket som efter utredning dock inte fann skäl att prio-
ritera en fortsatt utredning av frågan om användningen av huvud-
varumärket utgör en överträdelse av konkurrensrätten. I likhet med 
Konkurrensverket konstaterar utredningen att det på ett översiktligt 
plan verkar som att konkurrenter till Svenska Spel har kunnat 
etablera sig väl på den omreglerade marknaden. Över 70 bolag har 
licens på den konkurrensutsatta delen av marknaden varav några 
bolag, utöver Svenska Spel, har relativt stora marknadsandelar inom 
segmenten kommersiellt onlinespel och sportvadhållning. Då kort 
tid har förflutit sedan Konkurrensverkets beslutet meddelades och 
då det inte framkommit något som tyder på att marknadsför-
hållandena skulle ha förändrats i något avgörande hänseende sedan 
dess ser utredningen inte skäl, i ljuset av Konkurrensverkets gransk-
ning, att ifrågasätta att den omstrukturering av Svenska Spel som ut-
förts är förenlig med gällande rätt. Eftersom omregleringens effekter 
på konkurrensen kan ta tid är det dock enligt utredningen angeläget 
att staten framöver är uppmärksam på utvecklingen på marknaden, 
exempelvis vad gäller användning av gemensamma resurser såsom 
huvudvarumärket. 

Finansieringen av idrottsrörelsen efter omregleringen 

Utredningen har haft i uppdrag att överväga om den finansierings-
modell som föreslås för hästnäringen, eller någon annan lämplig 
modell, kan införas för att ersätta idrottsrörelsen för att idrott 
används som spelobjekt och om en sådan modell kan införas, lämna 
förslag till författningsändringar och andra nödvändiga åtgärder. 
I delbetänkandet Hästnäringens finansiering på den omreglerade 
spelmarknaden (SOU 2020:64), kom utredningen fram till att det 
inte var motiverat att införa en marknadsavgift för hästvadhållning. 
När det gäller frågan om finansieringen av idrottsrörelsen konsta-
terar utredningen att idrottens intäkter från spelbolag i form av 
sponsring har ökat efter omregleringen av spelmarknaden. Utred-



SOU 2020:77 Sammanfattning 

19 

ningens internationella utblick visar att vissa länder, däribland 
Frankrike, har infört särskilda lagreglerade upphovsrättsliknande 
rättigheter för inhemsk idrott och sport. Syftet med dessa har delvis 
varit att ge sportens organisationer en laglig rätt att kunna förhandla 
om ersättning om deras evenemang används som spelobjekt. Erfa-
renheter och utvärderingar av sådana system visar dock att de i första 
hand gynnar sporter och evenemang med mycket hög attraktivitet 
för spelaktörerna. Utredningen erfar att upp emot 90 procent av 
vadhållningen på den svenska spelmarknaden avser spel på utländska 
sportevenemang. En svensk reglering som i likhet med andra länders 
modeller endast skulle omfatta spel på nationella sportevenemang 
skulle därmed endast omfatta en liten del av nettoomsättningen på 
vadhållningsmarknaden. Den skulle vidare medföra att det skulle bli 
dyrare att spela på svensk sport jämfört med utländsk, och därmed 
riskera att minska konsumenters intresse för sådan vadhållning och 
i förlängningen svensk elitidrotts sponsorintäkter från spelbolag. Ett 
sådant system, som skulle materialiseras genom förhandlingar och 
avtal mellan sportens organisationer och spelbolag, skulle även risk-
era att medföra höga administrativa kostnader för sportens orga-
nisationer och för den nationella spelmyndighetens kontrollarbete. 
Sammantaget talar detta emot en sådan reglering. En modell som 
även skulle omfatta spel på idrott i andra länder skulle med dagens 
marknadsförhållanden innebära att upp emot 90 procent av ersätt-
ningen skulle utbetalas till utländska idrottsligor. En nationell re-
glering med en sådan effekt vore enligt utredningens bedömning 
varken lämplig eller försvarbar. Det går även att ifrågasätta varför 
idrott och sport skulle ha mer rätt till ersättning än andra evenemang 
som utgör objekt för vadhållning. Utredningen bedömer sam-
mantaget att varken den finansieringsmodell som övervägts för häst-
näringen eller ett särskilt upphovsrättsliknande skydd för idrotten 
skulle vara lämpligt att införa för att ersätta idrottsrörelsen för att 
idrott används som spelobjekt.  

Åtgärder för att stänga ute olicensierat spel 

Syftet med omregleringen av spelmarknaden var att styra spelandet 
i Sverige till licensierat spel. Med spellagen infördes också vissa 
verktyg, bl.a. varningsmeddelanden och betalningsblockering, för 
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att stänga ute olicensierade spelföretag från den svenska spelmark-
naden. Utredningens uppdrag har varit att utreda och lämna förslag 
till åtgärder, utöver de som redan har införts, för att begränsa eller 
stänga ute illegalt spel, särskilt över internet. Utredningen bedömer 
att det är avgörande för reformens såväl effektivitet som legitimitet 
att det finns ändamålsenliga verktyg för att stänga ute olicensierade 
aktörer från den svenska spelmarknaden. Den så kallade kanaliser-
ingen på den konkurrensutsatta svenska spelmarknaden har be-
dömts uppgå till mellan 87–89 procent 2019 med en vikande trend 
över året, och med betydande skillnader mellan olika spelformer. 
Även om effektiviteten i de befintliga verktygen i spelregleringen 
ännu inte fullt ut har prövats och kan värderas, bedömer utredningen 
att spellagen bör kompletteras med ytterligare verktyg för att stänga 
ute illegalt spel.  

Utredningen föreslår att 

• tillståndskrav införs för tillverkning, tillhandahållande, installa-
tion eller ändring av spelprogramvara för vadhållning online och 
kommersiellt onlinespel i syfte att minska olicensierade spel-
företags tillgång till spel, 

• främjande av spel utan nödvändig licens uttryckligen förbjuds för 
att ge Spelinspektionen ett tydligare mandat att agera vid ex-
empelvis marknadsföring av illegalt spel, och 

• förbudet i spellagen mot att sända reklam för illegalt spel utvidgas 
till att gälla även för utlandsbaserade medietjänstleverantörer och 
sådan reklam som tillhandahålls av en leverantör av en video-
delningsplattform före, under eller efter användargenererade videor 
eller tv-program. 

 

Åtgärder för att minska skadeverkningarna av spel 

Utredningens uppdrag har varit att analysera hur det vikande intres-
set för spel på lagliga värdeautomater påverkar utbudet och skade-
verkningarna av spel på värdeautomater, samt hur den utvecklingen 
förändrar förutsättningarna och formerna för att tillhandahålla så-
dant spel. Vidare har utredningen haft i uppdrag att överväga ytter-
ligare åtgärder som vid behov kan vidtas för att minska skadeverk-
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ningarna av spel, särskilt kasinospel online och spel på värdeauto-
mater, samt att lämna förslag som ytterligare begränsar marknads-
föringen av spel. 

Riskklassificering av spel 

Allt spel om pengar är förenat med en risk att utveckla spelproblem. 
Forskning och studier visar emellertid att vissa spelformer är mer 
riskfyllda i detta hänseende än andra. Vissa former av riskklassi-
ficering återfinns redan på olika sätt i spellagen, framför allt inom 
ramen för spellagens omsorgsplikt som kan sägas förutsätta någon 
form av riskklassificering av spelare och i reglerna om penningtvätt. 
Utredningen bedömer att det finns ett behov av att utveckla en 
modell för riskklassificering av olika spelformers risker att utveckla 
spelproblem utifrån en analys av spelets uppbyggnad och egen-
skaper. Syftet med riskklassificeringen bör dels vara att öka trans-
parensen för spelmarknadens aktörer och konsumenter kring olika 
spelformers risknivå, dels att ha som underlag vid exempelvis fram-
tagande av föreskrifter om spelansvarsåtgärder eller underlag för even-
tuellt framtida lagstiftningsarbete. Utredningen föreslår därför att 
Spelinspektionen ges i uppdrag att i samråd med Folkhälsomyndig-
heten utarbeta en modell för riskklassificering av olika spelformer. 

Ytterligare begränsningar av marknadsföring  

Kravet om måttfullhet vid marknadsföring av spel har gällt sedan 
1 januari 2017. Vid antagandet av spellagen valde regeringen att över-
föra måttfullhetskravet i lotterilagen oförändrat till den nya lagen 
och framhöll behovet av att innebörden av begreppet ska utvecklas 
genom rättspraxis. Vad som avses med måttfull marknadsföring har 
hittills endast varit föremål för domstolsprövning i två fall. Utred-
ningen har övervägt om det finns skäl att nu införa ett krav på 
särskild måttfullhet vid marknadsföring av spel. Såsom det nuva-
rande måttfullhetskravet har beskrivits i förarbetena och tolkats av 
domstol och Konsumentverket är det enligt utredningens bedöm-
ning i nuläget för tidigt att göra bedömningen att måttfullhetskravet 
inte är tillräckligt för att skydda sårbara grupper när det kommer till 
innehållet i spelreklamen.  
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Nuvarande regler i spellagen begränsar inte mängden spelreklam. 
Trots en nedgång i spelreklamsinvesteringar i traditionella medier 
sedan omregleringen av spelmarknaden, ligger investeringsnivåerna 
fortsatt på en hög nivå. Av spelreklamen i traditionella medier 2019 
utgjorde mer än hälften (53 procent) reklam för onlinekasino. Detta 
innebär att drygt 3 miljarder kronor spenderades på reklam för on-
linekasino, vilket är en spelform som endast spelas regelbundet av 
cirka 0,5 procent av Sveriges befolkning. Forskning visar att spel-
reklam påverkar de med spelproblem eller som ligger i riskzonen för 
spelproblem negativt och att en omfattande exponering av spel-
reklam för barn och unga kan bidra till en normalisering av spelande. 
Vidare visar forskningen att värdeautomatspel, landbaserat kasino-
spel (dvs. Casino Cosmopol) och kommersiellt onlinespel (dvs. i 
huvudsak onlinekasino) är de spelformer som i nuläget kan anses 
vara mest riskfyllda i ett beroendeshänseende. I syfte att begränsa 
mängden reklam för de mest riskfyllda spelen föreslår utredningen 
att reklam för sådana spel via tv-sändningar, beställ-tv, sökbar text-
tv, ljudradiosändningar, beställradio (podcasts) och videodelnings-
plattformar ska vara förbjuden mellan kl. 06.00–21.00.Utredningen 
föreslår att överträdelser av den nya bestämmelsen samt överträ-
delser av förbudet mot att skicka direktreklam till avstängda spelare 
enligt 15 kap. 2 § spellagen ska kunna sanktioneras med marknads-
störningsavgift.  

Värdeautomater 

Staten har genom Svenska Spel ensamrätt på tillhandahållandet av 
värdeautomatspel på restauranger och i bingohallar. Trots att 
omsättningen på sådant spel har minskat kraftigt i takt med att 
onlinespelandet har ökat, bedömer utredningen att statens tillhanda-
hållande av värdeautomatspel fortsatt fyller en funktion i att kanali-
sera spelandet till lagliga alternativ och därmed ur ett spelar-
skyddsperspektiv är relevant än i dag. Konsumentskyddet i samband 
med spel på värdeautomater har stärkts på senare år, bland annat till 
följd av skärpt reglering, nya tekniska möjligheter och ett stärkt 
spelansvarsarbete från bolagets sida. Enligt den tillfälliga regleringen 
som beslutats av regeringen med anledning av spridningen av sjuk-
domen covid-19, får den högsta förlustgränsen vid spel på värde-
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automater vara 5 000 kronor per vecka. Utredningen föreslår att 
denna begränsning görs permanent och att regeringen efter viss tid 
följer upp och utvärderar effekterna av förlustgränsen för att kunna 
ta ställning till om gränsen bör sänkas. 

Andra åtgärder för att minska skadeverkningarna av spel 

Spelinspektionen och Konsumentverket har sedan omregleringen 
bedrivit en aktiv tillsyn över efterlevnaden av spellagen. Flera ären-
den är fortfarande föremål för prövning i domstol. Spellagen är en 
ramlag och spelregleringen innehåller därför omfattande bemyn-
diganden till Spelinspektionen att föreskriva om mer preciserade 
regler samt ge vägledning som ännu inte fullt ut utnyttjats. När det 
gäller omsorgsplikten (14 kap. 1 § spellagen) har Spelinspektionen 
påbörjat ett arbete som syftar till att tydliggöra myndighetens 
bedömning och ge stöd och vägledning till licenshavarna avseende 
kraven gällande omsorgsplikt. Utredningen bedömer att omsorgs-
plikten är en av de viktigaste bestämmelsen i spellagen för att minska 
skadeverkningarna från spel. Samtidigt är den sannolikt en av de 
bestämmelser i spellagen som medför störst utmaningar i tillämp-
ningen. Utredningen bedömer att en mycket viktig uppgift för Spel-
inspektionen nu bör vara att skapa ökad tydlighet avseende vad som 
krävs av licenshavarna vid tillämpning av omsorgsplikten. 

Andra åtgärder som kan stärka omregleringen 

I utredningsdirektiven anges att det, bl.a. till följd av vad som 
kommer fram i Statskontorets uppföljning av omregleringen av spel-
marknaden, kan uppstå behov av att genomföra ändringar i spel-
regleringen. Utredningen har därför getts möjlighet att överväga och 
lämna förslag till andra åtgärder som behövs för att stärka genom-
förandet av omregleringen av spelmarknaden.   
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Ökad möjlighet att följa utvecklingen på spelmarknaden 

Det finns i nuläget brister i tillgången till information om spelmark-
naden. Utredningen bedömer att nuvarande reglering inte ger till-
räckliga förutsättningar för Spelinspektionen, och i förlängningen 
även andra berörda myndigheter och aktörer samt regering och 
riksdag, att på ett ändamålsenligt sätt följa utvecklingen på spel-
marknaden. Utredningen föreslår därför att en ny lag om uppgifts-
skyldighet i fråga om utvecklingen på spelmarknaden införs som ger 
Spelinspektionen rätt att förelägga en licens- eller tillståndshavare att 
tillhandahålla uppgifter om spelets omfattning. 

Ökad flexibilitet i de tekniska kraven 

Spellagen omfattar olika verksamheter, från mindre fysiska lotterier 
och bingoverksamheter till sådana som tillhandahåller kasino eller 
vadhållning, som medför skilda risker ur ett konsumentskydds- och 
säkerhetsperspektiv. Utredningen bedömer att det i spelregleringen 
saknas tillräckliga förutsättningar för Spelinspektionen att anpassa 
de tekniska reglerna och bedömningsförfarandena som omgärdar 
dessa till verksamheternas skilda förutsättningar. Utredningen före-
slår därför ett tydligare bemyndigande för Spelinspektionen i det 
avseendet. 

Licensers giltighet vid prövning av förnyad licens 

Det är licenshavarens skyldighet att inkomma med en ansökan om 
förnyelse av licens i god tid innan licensens utgång, och i ansökan 
styrka att förutsättningarna för ny licens är uppfyllda. I de fall 
Spelinspektionens handläggningstider på grund av hög arbetsbelast-
ning innebär att beslut om förnyelse av licens inte meddelats innan 
utgången av den gällande licensen, ligger dock saken utom licens-
havarens kontroll. I likhet med vad som gäller i lagstiftning på vissa 
andra områden föreslår utredningen därför att en utgången licens 
under vissa förutsättningar ska gälla under tiden som Spelinspek-
tionen prövar en ansökan om förnyad licens. 



SOU 2020:77 Sammanfattning 

25 

Anpassade regler om bonusar 

Enligt spellagen får en bonus endast erbjudas eller lämnas vid det 
första tillfället då en spelare spelar på något av licenshavarens spel. 
Regeln infördes i syfte att skydda konsumenters hälsa sedan reger-
ingen konstaterat att bonuserbjudanden hade blivit ett attraktivt 
men också aggressivt sätt att dels locka till sig spelare, dels behålla 
dem. De lotterier som erbjuder spel för allmännyttiga ändamål har 
en lång historik av att erbjuda premier och rabatterade lotter vid 
försäljning av sina produkter och den typen av värdeerbjudanden är 
en del av lotteriernas affärskoncept. Den typ av spel som de allmän-
nyttiga organisationerna tillhandahåller är generellt sett spel med låg 
risk att utveckla spelproblem och det har inte framkommit att de 
premier som många av lotterierna använt sig av under en lång tid har 
bidragit till ett osunt spelande. Utredningen föreslår därför att spel 
för allmännyttiga ändamål undantas från förbudet att erbjuda eller 
lämna bonus annat än vid det första speltillfället. 

Lotteri- och kasinoliknande inslag i datorspel 

Lotteri- eller kasinoliknande inslag i datorspel, särskilt så kallade 
loot-lådor, har uppmärksammats såväl i Sverige som internationellt 
på senare tid. Frågor har väckts både i Sverige och utomlands hur 
man från lagstiftarens sida bör se på inslag i datorspel som, åt-
minstone visuellt, har likheter med spel om pengar. Utredningen har 
varken haft i uppdrag eller tillräckliga förutsättningar för att belysa 
alla aspekter av hur frågan om hur lotteri- och kasinoliknande inslag 
i spel bör hanteras. Utredningen bedömer dock att, om ytterligare 
regler anses nödvändiga för att hantera dessa företeelser, Sverige i 
första hand bör verka för regler på EU-nivå snarare än nationellt och 
att i vart fall spellagen inte är lämplig hemvist för sådana regler. Det 
finns enligt utredningen skäl att överväga om, och i så fall hur, frågor 
om lotteri- och kasinoliknande inslag i datorspel bör inkluderas i 
berörda myndigheters kunskapshöjande insatser som rör spel om 
pengar och konsumentskydd. 
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Summary 

On 1 January 2019 the new regulatory framework for gambling in 
Sweden came into effect. It replaced the earlier monopoly approach 
with a system of regulation based on a division of the gambling market 
into one part that is open to competition, chiefly comprising gambling 
online and betting, one part reserved for gambling for purposes in the 
public interest, consisting primarily of lotteries and bingo, and one part 
reserved for the state and mainly comprising the state casinos and 
gambling on token machines (Govt Bill 2017/18:220). At the same time 
as it presented its bill, the Government made the assessment that 
certain questions linked to the regulatory reform needed to be followed 
up and made the subject of a separate inquiry. The remit of the present 
Inquiry has therefore been to look into certain key market issues of this 
kind arising from the new regulation of the gambling market and, under 
supplementary terms of reference, certain matters relating to the 
marketing of gambling. In its interim report “Funding of the horse 
sector in a gambling market subject to new regulation” (SOU 2020:64), 
the Inquiry presented its findings on one part of its remit.  

Certain market issues 

Svenska Spel’s adaptation to the new regulatory framework 

One of the tasks of the Inquiry has been to review how Svenska Spel 
has adapted its operations to the new provisions set out in the Gam-
bling Act, and to consider what additional measures may be judged 
necessary to ensure that the restructuring of the company is com-
patible with current law. Under the Gambling Act, a company with 
a licence for state gambling may not concurrently hold a licence for 
gambling within the part of the market that is open to competition. 
Svenska Spel has restructured its operations in response to the new 
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regulatory framework and has taken certain steps to separate those 
companies that hold a licence for gambling reserved for the state 
from the company operating on the part of the market open to com-
petition. However, its main trade mark is still used both by the com-
panies licensed for state gambling and by Sport & Casino AB, i.e. 
the part of the group operating in the competitive sector of the mar-
ket, which could be problematic from a competition point of view. 
The question was recently considered by the Swedish Competition 
Authority, but having looked into the matter that agency found no 
cause to give priority to further investigation of whether this use of 
the main trade mark constitutes an infringement of competition law. 
Like the Competition Authority, the Inquiry notes that, at a general 
level, competitors of Svenska Spel seem to have been able to estab-
lish themselves well on the market under the new regulatory regime. 
Over 70 companies hold licences on the part of the market open to 
competition, and a number of these, in addition to Svenska Spel, 
have relatively large market shares in the commercial online gam-
bling and sports betting segments. As only a short time has elapsed 
since the Competition Authority announced its decision and as 
nothing has emerged to suggest that market conditions have 
changed in any decisive respect since then, the Inquiry sees no rea-
son, in the light of the Competition Authority’s review, to question 
whether the restructuring of Svenska Spel that has been undertaken 
is compatible with current law. Since it may take time for the effects 
of the new regulatory framework on competition to emerge, how-
ever, it is important in the view of the Inquiry that the state continues 
to monitor developments on the market, for example regarding the use 
of common resources such as Svenska Spel’s main trade mark. 

Funding of the sports movement following the regulatory reform 

The Inquiry has been tasked with considering whether the funding 
model proposed for the horse sector, or some other suitable model, 
could be introduced to compensate the sports movement for sport 
being used as an object of gambling and, if such a model could be 
introduced, with proposing legislative changes and other necessary 
measures. In its interim report “Funding of the horse sector in a 
gambling market subject to new regulation” (SOU 2020:64), the In-
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quiry concluded that the introduction of a market levy on horse-race 
betting was unwarranted. As for funding for the sports movement, 
the Inquiry notes that the movement’s revenue from gambling com-
panies through sponsorship has increased since the new regulatory 
framework for the gambling market was put in place. An interna-
tional survey carried out by the Inquiry shows that certain countries, 
including France, have introduced special statutory, copyright-like 
rights for domestic sport. One of the aims in doing this has been to 
give sports organisations a legal right to negotiate payments if their 
events are used as objects of gambling. Experience and evaluations 
of such systems, however, show that they primarily benefit sports 
and events with a very high level of attractiveness to gambling oper-
ators. The Inquiry understands that getting on for 90 per cent of 
betting on the Swedish gambling market relates to foreign sporting 
events. A Swedish regulatory arrangement which, like those of other 
countries, was restricted to gambling on national sporting events 
would thus only include a small fraction of the net turnover of the 
betting market. What is more, it would make it more expensive to 
gamble on Swedish than on foreign sport, and thus risk reducing 
consumer interest in such betting and, by extension, the sponsorship 
revenue Swedish elite sport receives from gambling companies. Such 
a system, which would be established through negotiations and agree-
ments between sports organisations and gambling companies, would 
also involve a risk of high administrative costs for sports or-
ganisations and for monitoring by the national gambling authority. 
Taken together, these factors argue against such a regulatory ar-
rangement. A model that also covered gambling on sport in other 
countries would, under existing market conditions, mean that up to 
90 per cent of payments would go to foreign sports leagues. In the 
view of the Inquiry, a national regulatory arrangement with such an 
effect would be neither appropriate nor defensible. It is also open to 
question why sport should have more of a right to financial compen-
sation than other events that are the subject of betting. The Inquiry’s 
overall assessment is that it would not be appropriate to introduce 
either the funding model that has been considered for the horse sec-
tor or special copyright-like protection for sport in order to com-
pensate the sports movement for its events being used as an object 
of gambling. 
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Measures to exclude unlicensed gambling 

The purpose of the new regulatory framework was to channel gam-
bling in Sweden towards licensed gambling. With the Gambling Act, 
certain tools were indeed introduced to exclude unlicensed gambling 
companies from the Swedish market, including warning messages 
and payment blocking. As part of its remit, the Inquiry has been 
tasked with looking into and proposing measures, beyond those al-
ready in place, to restrict or exclude illegal gambling, especially 
online. The Inquiry’s assessment is that it is crucial to both the effi-
cacy and the legitimacy of the reform that effective instruments exist 
to exclude unlicensed operators from the Swedish gambling market. 
“Channelisation” – the share of gambling that takes places through 
licensed operators – on the Swedish gambling market that is open to 
competition has been estimated at between 87 and 89 per cent in 
2019, with a declining trend over the year, and with considerable dif-
ferences between different forms of gambling. Although the effec-
tiveness of existing tools provided by the regulatory framework has 
not yet been fully tested and cannot be evaluated, the Inquiry takes 
the view that the provisions of the Gambling Act should be supple-
mented to include additional instruments to exclude illegal gam-
bling. 

The Inquiry proposes that  

• a permit requirement should be introduced for the production, 
supply, installation or modification of gambling software for 
online betting and commercial online gambling, with a view to 
reducing the access of unlicensed gambling companies to games, 

• promotion of gambling without the requisite licence should be 
expressly prohibited, to give the Swedish Gambling Authority a 
clearer mandate to act, for example in the event of marketing of 
illegal gambling, and 

• the prohibition in the Gambling Act on broadcasting advertising 
for illegal gambling should be extended to include foreign-based 
media services providers and advertising of this kind carried by a 
provider of a video sharing platform before, during or after user-
generated videos or television programmes. 
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Measures to reduce the harmful effects of gambling 

The Inquiry has been tasked with analysing how the declining inter-
est in gambling on legal token machines is affecting the supply and 
harmful effects of gambling on such machines, and how this trend is 
changing the basic conditions and arrangements for the provision of 
gambling in this form. The Inquiry has also been tasked with con-
sidering additional measures that could where necessary be taken to 
reduce the harmful effects of gambling, especially online casino 
games and gambling on token machines, and with making proposals 
to further restrict the marketing of gambling. 

Risk classification of gambling  

All gambling for money is associated with a risk of developing gam-
bling problems. However, research and other studies show that 
some forms of gambling carry a greater risk in this respect than oth-
ers. Certain forms of risk classification are already provided for in 
various ways in the Gambling Act – above all under the duty of care 
laid down in the Act, which can be said to presuppose some form of 
risk classification of players – and in the provisions on money laun-
dering. The Inquiry’s assessment is that a model needs to be devel-
oped to classify the risks of developing gambling problems associ-
ated with different forms of gambling, based on an analysis of the 
structure and characteristics of the games in question. This system 
of risk classification should be designed, on the one hand, to make 
the risk levels of different forms of gambling more transparent to 
gambling market operators and consumers and, on the other, to pro-
vide a basis for the development, for example, of regulations on 
measures to promote responsible gambling or of any future legisla-
tion. The Inquiry therefore proposes that the Swedish Gambling 
Authority should be given the task of developing a model for the 
risk classification of different forms of gambling, in consultation 
with the Public Health Agency of Sweden. 
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Further restrictions on marketing 

Moderation in the marketing of gambling has been a statutory re-
quirement since 1 January 2017. When the Gambling Act was 
passed, the Government chose to carry over the moderation require-
ment of the Lotteries Act unchanged into the new Act and high-
lighted the need for the meaning of the concept to be developed 
through case law. To date, what is meant by moderation in market-
ing has only been considered in two cases before the courts. The In-
quiry has deliberated on whether there is now cause to introduce a 
requirement of special moderation in the marketing of gambling. 
However, in view of the way the existing moderation requirement 
was described in the government bill and has been interpreted by the 
courts and the Swedish Consumer Agency, the Inquiry considers it 
too early at present to conclude that that requirement is not 
sufficient to protect vulnerable groups when it comes to the content 
of gambling advertising. 

The current provisions of the Gambling Act do not limit the 
amount of advertising for gambling. Despite a decline in spending 
on such advertising in traditional media since regulation of the gam-
bling market was reformed, levels of spending remain high. Of the 
gambling advertising carried by traditional media in 2019, more than 
half (53 per cent) consisted of advertising for online casinos. This 
means that over SEK 3 billion was spent on advertisements for on-
line casinos, a form of gambling only engaged in on a regular basis 
by around 0.5 per cent of Sweden’s population. Research shows that 
gambling advertising has an adverse effect on problem gamblers and 
those at risk of becoming problem gamblers, and that extensive ex-
posure of children and young people to such advertising may con-
tribute to a normalisation of gambling. Research also shows that 
gambling on token machines, land-based casino games (i.e. Casino 
Cosmopol) and commercial online gambling (mainly online casi-
nos) are the forms of gambling that can currently be considered to 
carry the greatest risk in terms of addiction. With a view to limiting 
the amount of advertising for the games involving the highest risk, 
the Inquiry proposes that advertising for such games via television 
broadcasts, on-demand television, searchable teletext, audio radio 
broadcasts, on-demand radio (podcasts) and video sharing platforms 
should be prohibited between 6 a.m. and 9 p.m. 
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The Inquiry proposes that, as a penalty for infringements of this 
new provision, and of the ban on direct marketing aimed at self-ex-
cluded players under Chapter 15, Section 2 of the Gambling Act, it 
should be possible to impose a market disruption charge as provided 
for in the Marketing Act. 

Token gambling machines 

Through Svenska Spel, the state has an exclusive right to provide 
gambling on token machines in restaurants and bingo halls. Despite 
a sharp fall in turnover for this form of gambling as online gambling 
has grown, the Inquiry’s assessment is that the provision of token 
machine gambling by the state continues to serve a function in chan-
nelling gambling towards legal alternatives and therefore remains 
relevant from a player protection point of view. Consumer protec-
tion relating to gambling on token machines has been strengthened 
in recent years, inter alia by more stringent regulation, new technical 
possibilities and a redoubling of responsible gambling efforts on the 
part of the company. Under temporary provisions introduced by the 
Government in response to the spread of Covid-19, the loss limit 
for gambling on token machines may be set no higher than SEK 
5 000 per week. The Inquiry proposes that this restriction should be 
made permanent and that, after a certain interval, the Government 
should review and evaluate the effects of the loss limit as a basis for 
deciding whether it should be lowered. 

Other measures to reduce the harmful effects of gambling 

Since the new regulatory framework was introduced, the Swedish 
Gambling Authority and the Swedish Consumer Agency have exer-
cised active oversight of compliance with the Gambling Act. Several 
cases are still being considered by the courts. The Gambling Act is a 
framework Act, and under it the Gambling Authority therefore has 
extensive powers to introduce more detailed regulations and issue 
guidance, powers it has not yet made full use of. Regarding the duty 
of care (Chapter 14, Section 1 of the Gambling Act), the Gambling 
Authority has begun a process aimed at making clear its own assess-
ment and providing support and guidance to licence holders con-
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cerning the requirements arising out of this duty. The Inquiry takes 
the view that the duty of care is one of the most important provi-
sions of the Gambling Act as far as reducing the harmful effects of 
gambling is concerned. At the same time, it is probably one of the 
provisions of the Act whose application poses the greatest chal-
lenges. The Inquiry’s assessment is that it is now very important for 
the Gambling Authority to create greater clarity about what licence 
holders are required to do to meet their duty of care. 

Other measures that could strengthen the new regulatory 
framework  

The Inquiry’s terms of reference state that, partly in the light of what 
emerges from the review by the Swedish Agency for Public Manage-
ment of the new regulatory framework for the gambling market, a 
need may arise to make changes to that framework. The Inquiry has 
therefore been given the possibility of considering and proposing 
other measures that may be necessary to strengthen implementation 
of the new framework. 

Greater ability to monitor developments on the gambling market 

At present, shortcomings exist in terms of what information is avail-
able about the gambling market. The Inquiry’s assessment is that the 
current regulatory framework does not provide a sufficient basis for 
the Gambling Authority, and by extension for other relevant au-
thorities and stakeholders and for the Government and the Riksdag, 
to effectively monitor developments on the market. The Inquiry 
therefore proposes the introduction of a new law laying down a re-
porting requirement regarding developments on the gambling market, 
giving the Gambling Authority the power to order a licence or permit 
holder to provide information concerning the scale of gambling.    
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Greater flexibility in technical requirements 

The Gambling Act covers a range of different providers, from 
smaller-scale physical lotteries and bingo providers to providers of 
casino games or betting, whose activities entail different risks from 
the standpoint of consumer protection and safety. The Inquiry’s as-
sessment is that the regulatory framework does not provide a suffi-
cient basis for the Gambling Authority to adapt the technical provi-
sions and assessment procedures surrounding them to the differing 
conditions on which different providers operate. The Inquiry there-
fore proposes clearer powers for the Gambling Authority in this re-
gard. 

Validity of licences during the processing of renewal applications 

It is the responsibility of the licence holder to submit an application 
to renew an existing licence in good time before it expires, and to 
provide evidence in their application that the conditions for issuing 
a new licence are met. In cases where, owing to a heavy workload, 
the Gambling Authority’s processing times mean that a decision on 
renewal of a licence is not taken before the existing licence has ex-
pired, however, the matter is beyond the licence holder’s control. As 
is the case under legislation in certain other sectors, therefore, the 
Inquiry proposes that, on certain conditions, an expired licence 
should remain valid during the time the Gambling Authority is con-
sidering a renewal application.  

Adjustment of the rules on bonuses 

Under the Gambling Act, a bonus may only be offered or provided 
on the first occasion a player participates in any of the licence 
holder’s games. This rule was introduced with the aim of protecting 
the health of consumers, after the Government had noted that bonus 
offers had become an attractive, but also aggressive, way of both at-
tracting and retaining players. Lotteries offering gambling for pur-
poses in the public interest have a long history of offering rewards 
and discounted lottery tickets when selling their products, and of-
fers of this kind are part of their business concept. The type of gam-
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bling which public-interest lotteries provide generally involves a low 
risk of developing gambling problems, and it has not emerged that the 
rewards which many of these lotteries have used over a long period of 
time have contributed to problem gambling. The Inquiry therefore 
proposes that gambling for public-interest purposes should be exempt 
from the prohibition on offering or providing bonuses other than the 
first time a player participates. 

Lottery- and casino-like elements in computer games 

Lottery- or casino-like elements in computer games, especially what 
are known as loot boxes, have recently attracted attention both in 
Sweden and internationally. Questions have been raised, in this 
country and abroad, about how legislators should view features of 
computer games which, at least visually, have similarities to gam-
bling for money. It has not been part of the Inquiry’s remit, nor has 
it had sufficient resources, to shed light on every aspect of the ques-
tion of how lottery- and casino-like elements in games should be 
handled. The Inquiry does consider, however, that if additional rules 
are judged necessary to handle these phenomena, Sweden should pri-
marily seek to promote rules at the EU rather than the national level, 
and that the Gambling Act is at all events not an appropriate place 
for such rules. In the view of the Inquiry, there is cause to consider 
whether, and if so how, questions concerning lottery- and casino-
like elements in computer games should be included in the relevant 
authorities’ public education efforts concerning gambling for money 
and consumer protection. 
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1 Författningsförslag 

1.1 Förslag till lag om uppgiftsskyldighet i fråga  
om utvecklingen på spelmarknaden 

Härigenom föreskrivs följande. 
 

1 §    För att tillgodose de behov av uppgifter som spelmyndigheten 
har för att följa utvecklingen på spelmarknaden, får spelmyndigheten 
förelägga en licens- eller tillståndshavare enligt spellagen (2018:1138) 
att tillhandahålla uppgifter om spelets omfattning. 

Ett föreläggande gäller omedelbart, om något annat inte bestäms. 
 

2 §    Uppgiftsskyldigheten enligt denna lag omfattar inte  
1. uppgifter som utgör del i utredning i enskilda ärenden som rör 

tillämpning av spellagen (2018:1138), eller 
2. uppgifter som utgör personuppgifter. 
 

3 §    Ett föreläggande enligt 1 § får förenas med vite. 
 

4 §    Beslut av spelmyndigheten om förelägganden enligt 1 § får 
överklagas till allmän förvaltningsdomstol. 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 
 

5 §    Spelmyndigheten får meddela föreskrifter om vilka uppgifter 
som ska ges in och villkoren för inlämnandet. 
                       

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022. 
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1.2 Förslag till lag om ändring 
i marknadsföringslagen (2008:486) 

Härigenom föreskrivs att 29 § marknadsföringslagen (2008:486) 
ska ha följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
29 § 

En näringsidkare får åläggas att betala en särskild avgift (mark-
nadsstörningsavgift) om näringsidkaren, eller någon som handlar på 
näringsidkarens vägnar, uppsåtligen eller av oaktsamhet har brutit mot 

– 7 §, 
– 8 § och någon av bestämmelserna i 9, 10, 12–17 §§, 
– 18 §, 
– 20 §, eller 
– någon av bestämmelserna i bilaga I till direktiv 2005/29/EG. 
 
Detsamma gäller om en näringsidkare uppsåtligen eller av 

oaktsamhet bryter mot någon av bestämmelserna i 
– 64 kap. 46 § socialförsäkringsbalken, 
– 7 kap. 3 § alkohollagen (2010:1622), 
– 8 kap. 7 § första stycket, 8, 9 eller 14 § första eller andra stycket, 

9 a kap. 10 och 11 §§ eller 15 kap. 4 § radio- och tv-lagen (2010:696), 
– 11 § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti eller 8 § lagen 

(2004:299) om inlåningsverksamhet när det gäller ett erbjudande 
som inte är riktat bara till andra än konsumenter, 

– 4 kap. 1 § 2 eller 3, 3 §, 4 § 
första stycket 2 eller 5 § 2 eller 3 
lagen (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter. 

– 4 kap. 1 § 2 eller 3, 3 §, 4 § 
första stycket 2 eller 5 § 2 eller 3 
lagen (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter, 

 – 15 kap. 2 eller 7 § spellagen 
(2018:1138). 

Vad som sägs i första och andra styckena gäller också en när-
ingsidkare som uppsåtligen eller av oaktsamhet väsentligt har bidra-
git till överträdelsen.  

Avgiften tillfaller staten. 
                       

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022. 
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1.3 Förslag till lag om ändring i spellagen 
(2018:1138) 

Härigenom föreskrivs i fråga om spellagen (2018:1138) 
dels att 4 kap. 8 §, 11 kap. 9 och 10 §§, 14 kap. 9 §, 15 kap. 4 och 

6 §§ och 19 kap. 13 § ska ha följande lydelse,  
dels att rubriken närmast före 11 kap. 7 § ska sättas närmast före 

11 kap. 6 a § och ha följande lydelse,  
dels att det ska införs 13 nya paragrafer, 3 kap. 3 a §, 11 kap. 6 a–

e och 11 §§, 15 kap. 7 §, 16 kap. 1 a §, 18 kap. 12 a §, 19 kap. 10 a §, 
21 kap. 10 a och 14 a §§ och närmast före 21 kap. 10 a § en ny rubrik 
av följande lydelse, 
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

3 kap. 
 3 a § 

Det är inte tillåtet att i yrkes-
mässig verksamhet eller annars i 
förvärvssyfte främja deltagande i 
spel som tillhandahålls utan nöd-
vändig licens enligt denna lag. 

4 kap 
8 § 

En licens ska avse en viss tid och får, om inte annat anges i denna 
lag, ges för högst fem år. 

 Om en ansökan om förnyelse 
av en licens som avses i första 
stycket ges in till spelmyndig-
heten ska licensen gälla under 
längre tid, dock längst till dess att 
beslut i fråga om den nya an-
sökan har fattats av spelmyndig-
heten, om  

1. ansökan har inkommit sen-
ast fyra månader före utgången av 
giltighetstiden för den licens som 
förlängningen avser, och  
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2. ansökan innehåller de upp-
gifter och handlingar i övrigt som 
behövs för myndighetens pröv-
ning.  

11 kap. 
Tillstånd för innehav av 
automater 

Tillstånd för viss hantering av 
spelprogramvara och innehav 
av automater 

 6 a §  
Spelprogramvara som används 

vid tillhandahållande av online-
spel enligt 7 och 8 kap. får bara 
tillverkas, tillhandahållas, insta-
lleras eller ändras av den som har 
tillstånd för detta. 

 
 6 b § 

Tillstånd enligt 6 a § kan ges 
till den som uppfyller kraven i 
4 kap. 1 § 1 och 2 samt 2 § 1–3.  
 

 6 c §  
En tillståndshavare enligt 6 a § 

som saknar bosättning eller etable-
ring i ett land inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet (EES) 
ska ha en fysisk representant som är 
bosatt i Sverige. Representanten ska 
uppfylla de krav som anges i 4 kap. 
2 § 1–3. 
 
6 d §  

Tillståndshavaren ska utfärda 
fullmakt för representanten att i 
alla frågor som rör verksamheten 
enligt tillståndet företräda till-
ståndshavaren inför svenska myn-
digheter, handla på tillståndsha-
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varens vägnar samt ta emot stäm-
ning för tillståndshavaren och själv 
eller genom någon annan tala och 
svara för denne. 

 
6 e §  

Den som har tillstånd enligt 
6 a § får inte tillverka, tillhanda-
hålla, installera eller ändra spel-
programvara till någon som sak-
nar nödvändig licens enligt denna 
lag. 

 
9 § 

Frågor om tillstånd enligt 7 § 
prövas av spelmyndigheten. 

Frågor om tillstånd enligt 6 a 
och 7 §§ prövas av spelmyndig-
heten. 

 
10 § 

Spelmyndigheten får förena 
ett tillstånd med villkor för inne-
havet. 

Spelmyndigheten får förena 
ett tillstånd med villkor för 
hanteringen eller innehavet. 

 
 11 § 

Ett tillstånd enligt 6 a § ska 
avse en viss tid och får ges för 
högst fem år. 
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14 kap. 
9 § 

En licenshavare får endast vid det första tillfället då en spelare 
spelar på något av licenshavarens spel erbjuda eller lämna bonus. 

 Begränsningen i första stycket 
gäller inte för licenshavare som 
enbart tillhandahåller spel enligt 
6 kap. 

15 kap 
4 § 

Marknadsföring som strider 
mot 1 eller 2 § ska vid tillämp-
ningen av 5, 23 och 26 §§ mark-
nadsföringslagen (2008:486) an-
ses som otillbörlig mot konsu-
menter. 

Marknadsföring som strider 
mot 1, 2 eller 7 § ska vid tillämp-
ningen av 5, 23 och 26 §§ mark-
nadsföringslagen (2008:486) anses 
som otillbörlig mot konsumenter. 
Ett handlande som strider mot 2 
eller 7 § kan medföra marknads-
störningsavgift enligt bestämmel-
serna i 29–36 §§ marknadsförings-
lagen.  

Om information som anges i 3 § inte lämnas ska marknads-
föringslagen tillämpas, med undantag av bestämmelserna i 29–36 §§ 
om marknadsstörningsavgift. Sådan information ska anses vara 
väsentlig enligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen. 

 
6 § 

Reklam för spel som till-
handahålls av någon som saknar 
nödvändig licens enligt denna lag 
får inte förekomma i tv-sänd-
ningar, beställ-tv, sökbar text-tv 
eller ljudradiosändningar som 
omfattas av radio- och tv-lagen 
(2010:696). 

Reklam för spel som till-
handahålls av någon som saknar 
nödvändig licens enligt denna lag 
får inte förekomma i tv-sänd-
ningar, beställ-tv, sökbar text-tv 
eller ljudradiosändningar. 

En leverantör av en video-
delningsplattform får inte till-
handahålla sådan reklam som 
avses i första stycket före, under 
eller efter användargenererade 
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videor eller tv-program på platt-
formen. 

 
 7 § 

Reklam för spel på värdeauto-
mater, kasinospel på ett kasino eller 
kommersiellt onlinespel får inte 
förekomma i tv-sändningar, 
beställ-tv, sökbar text-tv, ljudradio-
sändningar, beställradio eller på 
videodelningsplattformar mellan 
kl. 06.00 och 21.00. 

16 kap. 
 1 a § 

Den som tillhandahåller on-
linespel enligt 7 och 8 kap. ska se 
till att spelprogramvaran som an-
vänds är tillverkad, tillhanda-
hållen, installerad och ändrad av 
någon som har tillstånd enligt 
denna lag för detta. 

18 kap. 
 12 a § 

Det som sägs om licenshavare i 
12 § ska också gälla för tillstånds-
havare enligt denna lag. 

19 kap. 
 10 a § 

Om en tillståndshavare enligt 
11 kap. 6 a § har fått en an-
märkning eller varning enligt 
18 kap. 12 §, får spelmyndigheten 
besluta att tillståndshavaren ska 
betala en sanktionsavgift. 

Avgiften tillfaller staten. 
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13 § 
Sanktionsavgiften enligt 10 § 

ska uppgå till lägst 5 000 kronor 
och högst tio procent av licens-
havarens omsättning det närmast 
föregående räkenskapsåret. 

 
 
Om överträdelsen har skett 

under licenshavarens första verk-
samhetsår eller om uppgifter om 
omsättningen annars saknas eller 
är bristfällig, får omsättningen 
uppskattas. 

Endast omsättning från licens-
pliktig verksamhet enligt denna lag 
ska beaktas. 

Sanktionsavgiften enligt 10 
och 10 a §§ ska uppgå till lägst 
5 000 kronor och högst tio 
procent av licens- eller 
tillståndshavarens omsättning det 
närmast föregående 
räkenskapsåret. 

Om överträdelsen har skett 
under licens- eller tillståndsha-
varens första verksamhetsår eller 
om uppgifter om omsättningen 
annars saknas eller är bristfällig, 
får omsättningen uppskattas. 

Endast omsättning från licens- 
eller tillståndspliktig verksamhet 
enligt denna lag ska beaktas. 

21 kap. 
 Tillstånd för viss hantering av 

spelprogramvara 
 

10 a §  
Regeringen eller den myn-

dighet som regeringen bestämmer 
får meddela föreskrifter om vilka 
handlingar och uppgifter som ska 
ges in i samband med en ansökan 
om tillstånd att tillverka, till-
handahålla, installera eller ändra 
spelprogramvara eller om ändring 
av ett sådant tillstånd. 

  
 14 a §  

Regeringen eller den myn-
dighet som regeringen bestämmer 
får meddela föreskrifter om un-
dantag från det bedömningsför-
farande som avses i 16 kap. 3 § 
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och i så fall föreskriva vilka andra 
bedömningsförfaranden som i stäl-
let ska gälla. 

                      

1. Denna lag träder ikraft den 1 januari 2023 i fråga om 11 kap. 
6 a–e och 11 §§, 16 kap. 1 a §, 18 kap. 12 a §, 19 kap. 10 a och 13 §§ 
samt 21 kap. 10 a § och i övrigt den 1 juli 2022. 

2. Lagen får tillämpas före ikraftträdandet på ansökningar om 
tillstånd enligt 11 kap. 6 a § som lämnas in till spelmyndigheten efter 
den 1 september 2022 och som avser tid efter den 1 januari 2023.   
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1.4 Förslag till förordning om ändring i 
spelförordningen (2018:1475) 

Härigenom föreskrivs i fråga om spelförordningen (2018:1475) 
dels att 15 kap. 2 § och 16 kap. 9 § ska ha följande lydelse, 
dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 3 kap. 

7 a § och 16 kap. 7 a §. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 
3 kap. 

 7 a § 
Förlustgränsen enligt 14 kap. 

7 § spellagen (2018:1138) får upp-
gå till högst 5 000 kronor per vecka. 

 

15 kap. 
2 § 

Avgift enligt 1 § ska tas ut med följande belopp: 
 
Licens eller tillstånd enligt spellagen (2018:1138) Avgift 
kronor 
1. Licens för kommersiellt onlinespel   400 000 
2. Licens för vadhållning    400 000 
3. Licens för både 1 och 2    700 000 
4. Förnyelse av licens enligt 1–3   300 000 
5. Ändring av licens enligt 1–3    150 000 
6. Licens för statligt lotteri eller lotteri för allmännyttiga ändamål
  
a) omslutning, till och med 500 000 kronor  5 000 
b) omslutning, mer än 500 000 kronor till och med 1 miljon kronor
       15 000 
c) omslutning, mer än 1 miljon kronor till och med 5 miljoner 
kronor       60 000 
d) omslutning, mer än 5 miljoner kronor till och med 15 miljoner 
kronor       100 000 
e) omslutning, mer än 15 miljoner kronor  150 000 
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7. Ändring av licens enligt 6 c–e   40 000 
8. Licens för bingo  
a) grundbelopp om sökanden är en juridisk person 5 000 
b) tilläggsbelopp för varje tillkommande juridisk person 
       800 
9. Licens för lokalt poolspel på hästar   3 600 
10. Licens för penning-, värde-, eller varuspelsautomat, per spelplats
       2 800 
11. Tillstånd till innehav av penning-, värde-, eller varuspelsautomat
       3 600 

 11 a. Tillstånd för spelpro-
gramvara 30 000 

11 b. Ändring av ett tillstånd 
enligt 11 a. 10 000 

  
12. Licens för kommersiellt kasinospel, per spelplats  
       5 000 
13. Licens för kasinospel på ett kasino, per kasino 70 000 
14. Ändring av licens enligt 13, per kasino  15 000 
15. Licens för kortspel i turneringsform  
a) 1–10 turneringar     4 000 
b) fler än 10 turneringar    15 000 
c) en enstaka turnering med fler än 48 spelare  25 000 
16. Ändring av personkretsen enligt 4 kap. 3 och 4 §§ spellagen
        800 

 
16 kap. 

 7 a § 
Spelinspektionen får meddela 

föreskrifter om vilka handlingar 
och uppgifter som ska ges in i 
samband med en ansökan om 
tillstånd att tillverka, tillhanda-
hålla, installera eller ändra spel-
programvara eller om ändring av 
ett sådant tillstånd.  
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9 § 
Spelinspektionen får meddela föreskrifter om 

1. sådana tekniska krav och 
rutiner som avses i 16 kap. 1 § 
spellagen (2018:1138), och 

2. den bedömning av överens-
stämmelse med tekniska krav 
som avses i 16 kap. 3 § spellagen. 

1. sådana tekniska krav och 
rutiner som avses i 16 kap. 1 § 
spellagen (2018:1138),  

2. den bedömning av överens-
stämmelse med tekniska krav 
som avses i 16 kap. 3 § spellagen, 
och 

3. undantag från det bedöm-
ningsförfarande som avses i 
16 kap. 3 § spellagen och i så fall 
föreskriva vilka andra bedöm-
ningsförfaranden som i stället ska 
gälla. 

                       

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2022. 
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1.5 Förslag till förordning om ändring av förordning 
(2018:1476) med instruktion för 
Spelinspektionen 

Härigenom föreskrivs att 2 § förordningen (2018:1476) med 
instruktion för Spelinspektionen ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
2 § 

Myndigheten ska 
1. fullgöra de uppgifter som 

spelmyndigheten har enligt spel-
lagen (2018:1138) och lagen 
(1982:636) om anordnande av 
visst automatspel. 

1. fullgöra de uppgifter som 
spelmyndigheten har enligt spel-
lagen (2018:1138), lagen 
(1982:636) om anordnande av 
visst automatspel och lagen om 
uppgiftsskyldighet i fråga om 
utvecklingen på spelmarknaden, 

2. verka för en sund och säker utveckling inom tillsynsområdet 
och vid behov vidta eller föreslå åtgärder, 

3. motverka förekomsten av manipulation av sporthändelser med 
avseende på vadhållning (matchfixning), 

4. främja allmän kännedom om 
spellagstiftningen, följa och in-
formera regeringen om utveck-
lingen på spelmarknaden samt bi-
stå regeringen med det underlag 
som behövs inom spelområdet, 

4. främja allmän kännedom 
om spellagstiftningen, följa och in-
formera om utvecklingen på spel-
marknaden samt bistå regeringen 
med det underlag som behövs 
inom spelområdet, 

5. belysa skillnader mellan kvinnors och mäns spelande, och 
6. utöva tillsyn över den utlottningsverksamhet som bedrivs av 

Riksgäldskontoret inom ramen för svenska statens premieobliga-
tionslån.  
                       

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2022. 
 





 

 

 

Del I 
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2 Utredningens uppdrag 
och arbete 

2.1 Utredningens uppdrag 

Utredningens direktiv beslutades vid regeringssammanträde den 
7 juni 2018, se bilaga 1. En särskild utredare gavs i uppdrag att bl.a. 
utreda några centrala marknadsfrågor vid omregleringen av spel-
marknaden som inte slutbehandlades i propositionen En omreglerad 
spelmarknad (prop. 2017/18:220). Genom tilläggsdirektiv som be-
slutades vid regeringssammanträde den 25 april 2019 fick utred-
ningen ett tilläggsuppdrag att bl.a. lämna förslag till ytterligare 
begränsningar av marknadsföring av spel, se bilaga 2. Under utred-
ningstiden har regeringen beslutat att överlämna följande ärenden 
till utredningen:  

• Skrivelse från företrädare för Folkspel Ideell förening, IOGT-
NTO/Miljonlotteriet och Kombispel i Sverige AB med begäran 
om att ändringar ska göras i 16 kap. spellagen avseende certi-
fiering av spel för allmännyttiga ändamål (Fi2019/01572/OU).  

• En rapport från Konsumentverket om konsumentskyddet vid 
lotteri- eller kasinoliknande inslag i datorspel (Fi2019/03306/KO).  

Vid regeringssammanträde den 16 juli 2020 beslutade regeringen att 
förlänga utredningstiden till den 16 december 2020, förutom för den 
del av uppdraget som avser finansiering av hästnäringen, se bilaga 3. 
Den delen av uppdraget redovisades den 29 oktober 2020 genom 
delbetänkandet Hästnäringens finansiering på den omreglerade spel-
marknaden, SOU 2020:64.  
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2.2 Arbetet med slutbetänkandet  

Utredningsarbetet har bedrivits på sedvanligt sätt med regelbundna 
möten med expertgruppen. Totalt har tio möten ägt rum. I samband 
med dessa möten har ett antal promemorior presenterats och 
diskuterats. Enskilda experter har även bistått utredningen vid 
särskilda möten och i dialog om specifika frågor.  

I arbetet med de frågor som behandlas genom tilläggsdirektivet 
om ytterligare begränsningar av marknadsföring av spel har utred-
ningen också biträtts av en politisk referensgrupp. Fem möten har 
hållits med den politiska referensgruppen.  

Sekretariatet och/eller utredaren har också haft möten eller varit i 
kontakt med följande spelforskare, myndigheter, andra utredningar, 
intresseorganisationer och företag. Per Binde, Anders Håkansson, 
Carolina Widinghoff, Philip Lindner, Jakob Jonsson, Ekaterina 
Ivanova, Jenny Cisneros Örnberg, Statskontoret, Sveriges Kommuner 
och Landsting, Myndigheten för press, radio och tv, Statens medieråd, 
2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté (Ju 2018:01), Spel-
beroendes riksförbund, Spelberoendes Förening Stockholm, Data-
spelsbranschen, Visita, Svebico, Sveriges Annonsörer, TU – Medier i 
Sverige, Reklamombudsmannen, Discovery Networks Sweden AB, 
Nordic Entertainment Group AB, TV4 AB, Bauer Media AB, Nent 
Radio, Schibstedt, Clear Channel AB, AB Svenska Spel, LeoVegas AB, 
Bonnier, Folkspel, Miljonlotteriet, Kombispel/Nordic Lottery, Nova-
media Sverige AB (Postkodlotteriet), NetEnt, Nordic Gambling, Face-
book, Google och Card Payment Sweden AB. 

Utredningen har även haft möte med tjänstemän från Skatte-
ministeriet och Spillemyndigheden i Danmark. Information om 
lagstiftning i andra relevanta länder har inhämtats bl.a. genom 
sökningar i databaser men också genom kontakter med företrädare 
för olika myndigheter och departement.  

2.3 Betänkandets disposition  

Utredningens uppdrag innehåller frågor av mycket skiftande karak-
tär. Betänkandet har därför delats in i fem delar.  

Del I är en inledning bestående av detta kapitel, vilket följs av en 
kort redogörelse för omregleringen av spelmarknaden och den 
svenska spelmarknaden efter omregleringen (kapitel 3–4).  
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I Del II avhandlas vissa marknadsfrågor hänförliga till huvud-
direktiven bestående av Svenska Spels anpassning till den nya 
marknaden (kapitel 5), finansieringen av idrottsrörelsen (kapitel 6) 
och åtgärder för att stänga ute olicensierat spel (kapitel 7).  

Del III innehåller kapitel som handlar om åtgärder för att minska 
skadeverkningarna av spel. I kapitel 8 behandlas riskklassificering av 
spel. Därefter följer ett kapitel om ytterligare begränsningar av 
marknadsföring av spel och en effektivare tillsyn (kapitel 9). I kapitel 
10 redogörs för åtgärder för att minska skadeverkningar av spel på 
värdeautomater och i kapitel 11 avhandlas andra åtgärder för att 
minska skadeverkningarna av spel.  

I Del IV behandlas frågor som ryms under den generella skriv-
ningen i utredningsdirektiven enligt vilken utredningen kan föreslå 
andra åtgärder som kan stärka omregleringen. I ett inledande ka-
pitel 12 beskrivs vilket urval av frågor som har gjorts. Därefter följer 
ett kapitel om ökad möjlighet att följa utvecklingen på spel-
marknaden (kapitel 13). I kapitel 14 behandlas frågan om ökad flexi-
bilitet i de tekniska kraven, i vilket den skrivelse som överlämnats 
från regeringen till utredningen behandlas. Kapitel 15 handlar om 
licensers giltighet vid prövning av förnyad licens. Kapitel 16 handlar 
om anpassade regler för bonusar och slutligen, i kapitel 17, redogörs 
för utredningens bedömning avseende lotteri- och kasinoliknande 
inslag i datorspel, i vilket den rapport från Konsumentverket som 
regeringen överlämnat till utredningen behandlas.  

Slutligen i Del V återfinns tre kapitel om ikraftträdande och 
övergångsbestämmelser (kapitel 18), konsekvenser (kapitel 19) och 
författningskommentar (kapitel 20).  
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3 Omregleringen av 
spelmarknaden 

Regeringen beslutade den 24 september 2015 att ge en särskild utre-
dare i uppdrag att lämna förslag till en ny spelreglering. Den nya spel-
regleringen skulle bygga på ett licenssystem som innebär att alla som 
agerar på den svenska spelmarknaden ska göra det med behörigt till-
stånd, och att aktörer utan tillstånd skulle stängas ute (dir. 2015:95). 
Utredningen, som antog namnet Spellicensutredningen (Fi 2015:11), 
överlämnade den 31 mars 2017 betänkandet En omreglerad spelmark-
nad (SOU 2017:30). 

I regeringens proposition som överlämnades till riksdagen den 
5 april 2018, och som i huvudsak utgick från förslagen i Spellicens-
utredningens betänkande, konstaterades att det råder full enighet 
om att den svenska spelregleringen måste moderniseras. Den tidi-
gare gällande lotterilagen (1994:1000) tillkom under en tid då allt 
spel var fysiskt och hade – med något undantag – inte anpassats till 
den digitala utvecklingen. Sedan början av 2000-talet hade inter-
nationella spelbolag till följd av den digitala utvecklingen en avsevärd 
svensk kundgrupp. Trots att det var förbjudet att i Sverige tillhanda-
hålla onlinekasino gick det att delta i sådant spel genom bolag med 
servrar i andra länder. Regeringen konstaterade att Lotteriinspek-
tionen (nuvarande Spelinspektionen) inte hade någon tillsyn över 
dessa aktörer (prop. 2017/18:220 s. 81). 

Statskontoret har uppskattat att mer än hälften av svenskars online-
kasino- och vadhållningsspel skedde hos spelföretag utan svenskt till-
stånd 2018.1 En viktig utgångspunkt för den nya regleringen var att den 
skulle ge bättre förutsättningar att uppnå målet för spelområdet om en 
sund och säker spelmarknad under offentlig kontroll. Den 1 januari 
2019 trädde den nya spelregleringen i kraft, bestående huvudsakligen 

 
1 Statskontoret, Utvärdering av omregleringen av spelmarknaden, Delrapport 2 (2019:6), s. 41. 
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av spellagen (2018:1138), lagen (2018:1139) om skatt på spel, spelför-
ordningen (2018:1475) och Spelinspektionens föreskrifter. Regler-
ingen är tillämplig på allt spel som tillhandahålls i Sverige, även spel 
över internet som riktas till den svenska marknaden. 

Genom den nya spelregleringen delades spelmarknaden upp mellan 
en konkurrensutsatt del, som främst omfattar spel online och vad-
hållning, en del som är förbehållen spel för allmännyttiga ändamål 
och som främst omfattar lotterier och bingo samt en del som är 
förbehållen staten och som främst omfattar de statliga kasinona och 
spel på värdeautomater. Innan ett spelföretag får tillhandahålla spel 
ska en prövning ske av företagets lämplighet. Licenshavare har ge-
nom den nya regleringen långtgående skyldigheter att skydda spel-
arna mot överdrivet spelande. Krav på bland annat måttfullhet gäller 
vid marknadsföring av spel. Spelinspektionen beslutar om licenser 
och utövar huvuddelen av tillsynen enligt spellagen. För reglerna om 
marknadsföring är tillsynen delad med Konsumentverket. Särskilda 
bestämmelser infördes för att stänga ute olicensierat spel. Bland 
annat skärptes straffen för olovlig spelverksamhet. Genom omre-
gleringen vidtogs även åtgärder för att motverka spelrelaterad mani-
pulation av idrottsresultat, så kallad matchfixning. Bland annat 
infördes en ny brottsrubricering, spelfusk, som träffar den som otill-
börligen vidtar en åtgärd som är ägnad att påverka utgången av ett 
spel. Enligt lagen om skatt på spel tas punktskatt ut på licenspliktigt 
spel med 18 procent av skillnaden mellan de sammanlagda insatserna 
och de sammanlagda utbetalningarna. Spel förbehållet allmännyttiga 
ändamål är dock fortsatt skattebefriat. 
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4 Den svenska spelmarknaden 
efter omregleringen 

4.1 Statskontorets utvärdering 

Den nya regleringen av spelmarknaden trädde i kraft den 1 januari 
2019. I samband med omregleringen gav regeringen Statskontoret i 
uppdrag att följa upp och utvärdera omregleringen (Fi2018/0123/ 
OU). Statskontoret ska redovisa arbetet vid sammanlagt fem till-
fällen under perioden 2018–2022.  

Statskontorets utvärdering av spelmarknadens utveckling 2019, det 
första året med den nya spelregleringen, redovisades till regeringen den 
18 mars 2020.1 Statskontoret konstaterar att omregleringen har ökat 
den offentliga kontrollen över den svenska spelmarknaden. En betyd-
ligt större andel av svenskarnas spelande skedde 2019 hos spelföretag 
med licens i Sverige jämfört med året före. Licenssystemet bedöms ha 
gett staten bättre verktyg för att granska och styra spelföretagen och 
spelandet, exempelvis genom prövningen av spelföretagens lämplighet, 
löpande tillsyn och möjligheten för spelare att stänga av sig från spel 
genom självavstängningsregistret Spelpaus.se. Även om Statskontoret 
konstaterar att kanaliseringen, det vill säga den andel av svenskars 
spelande som sker inom licenssystemet, har ökat efter omregleringen, 
bedömer myndigheten att mer behöver göras för att stänga ute 
spelföretag utan licens från den svenska spelmarknaden. 

Statskontoret anger vidare i utvärderingen att konsumentskyddet 
har stärkts genom omregleringen, bland annat genom att ett stort 
antal individer har kunnat stänga av sig från spel på Spelpaus.se. Stats-
kontoret bedömer dock att allmänheten behöver mer information om 
möjligheterna att stänga av sig från spel och få hjälp mot spelproblem, 

 
1 Statskontoret, Utvärdering av omregleringen av spelmarknaden, Delrapport 3 (2020:8). 
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och att det särskilt är kvinnor som saknar kunskap om dessa möj-
ligheter. 

En utgångspunkt för omregleringen var att möjligheterna för all-
männyttiga organisationer att ta del av intäkterna från spel inte 
skulle försämras. Statskontoret bedömer, även om intäkterna för all-
männyttiga organisationer ökade något 2019 jämfört med föregå-
ende år, att en hårdare konkurrens på spelmarknaden och ökade 
kostnader för att anpassa sig till nya krav, har gjort det svårt för 
allmännyttiga organisationer att konkurrera om svenskars spelande. 

Statskontoret sammanfattar läget 2019 inom nio olika områden 
så här. 

Spelmarknadens utveckling  

Spelmarknaden omsatte 2019 totalt 26,8 miljarder kronor. Det är 
svårt att fastställa hur marknadens storlek har förändrats jämfört 
med 2018. Konkurrensen på marknaden har skärpts. Spelandet ut-
vecklades svagt på spelformer som är förbehållna staten och all-
männyttiga organisationer.  

Kanaliseringen på spelmarknaden  

Den så kallade kanaliseringsgraden uppskattas till i genomsnitt 
88 procent 2019. År 2018 var den betydligt lägre än 50 procent. Ka-
naliseringsgraden var något lägre än 88 procent under det andra halv-
året 2019, och något högre under det första. Kanaliseringen varierar 
mellan olika spelformer.  

Statens intäkter från spel  

Statens samlade intäkter från spel uppskattas till 6,0 miljarder kronor 
2019, vilket är i nivå med 2018. Intäkterna från punktskatt på spel och 
bolagsskatt från spelföretag ökade jämfört med 2018, medan intäk-
terna från utdelning från AB Svenska Spel minskade. Storleken på ut-
delningen från Svenska Spel var dock inte beslutad när Statskontoret 
lämnade sin rapport.  
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Allmännyttiga organisationers intäkter från spel  

Intäkterna från allmännyttiga spel var 1,45 miljarder kronor 2019. Det 
är något mer än 2018. Men det beror främst på att intäkterna från ett 
stort lotteri ökat. Spelföretag sponsrade idrottsförbunden med runt 
130 miljoner kronor 2019. Det är något mer än under 2018. 

Konsumentskyddet på spelmarknaden  

Konsumentskyddet har stärkts efter omregleringen. Närmare 50 000 per-
soner har stängt av sig från spel genom Spelpaus. Antalet personer 
som har gjort självtest har ökat kraftigt. Spelreklam i digitala 
mediekanaler ökade 2019, medan spelreklam i traditionella kanaler 
som tv minskade.  

Folkhälsa och spelande  

Det finns tecken på att spelproblemen i befolkningen kan ha minskat, 
men det saknas data för 2019 som primärt mäter spelproblem. Antalet 
personer som söker hjälp hos Stödlinjen har minskat. Kvinnor an-
vänder inte samhällets stödinsatser i samma utsträckning som män.  

Brottslighet och det brottsförebyggande arbetet  

Den olovliga spelverksamheten är fortfarandet betydande. Vissa åt-
gärder för att stänga ute olicensierat spel har vidtagits, men de verk-
tyg som finns mot olovlig spelverksamhet har ännu inte prövats. Det 
är fortfarande svårt att utreda och lagföra matchfixning.  

Den personliga integriteten  

Spelföretagen samlar in omfattande uppgifter om sina kunder för att 
uppfylla spellagens krav på kundkännedom och spelansvar. Var 
fjärde spelare uppfattar 2019 att datainsamling om deras spelbete-
ende är ett intrång i den personliga integriteten. Det är en något lägre 
andel än 2018.  
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Kostnader för statliga myndigheter  

Statliga myndigheters kostnader för uppgifter som rör spelmarknaden 
var drygt 83 miljoner kronor 2019, varav 70 miljoner för Spelinspek-
tionen. Myndigheternas kostnader ökade med 15 miljoner kronor 
jämfört med 2018. Det beror på att de fått fler uppgifter kring spel-
marknaden. 

4.2 Särskilda åtgärder med anledning av spridningen 
av sjukdomen covid-19 

Regeringen beslutade den 11 juni 2020 om förordningen (2020:495) 
om tillfälliga spelansvarsåtgärder med anledning av spridningen av 
sjukdomen covid-19. Förordningen, som syftar till att motverka de 
ökade risker på spelmarknaden man bedömt har uppstått till följd av 
coronapandemin, ska gälla från den 2 juli 2020 till utgången av 2020.2 
Genom förordningen riktas särskilda regler mot kommersiellt online-
spel och spel på värdeautomater. Insättningsgränsen vid spel på kom-
mersiellt onlinespel får uppgå till högst 5 000 kronor per vecka, och 
motsvarande förlustgräns gäller vid spel på värdeautomater. Förord-
ningen gör det vidare obligatoriskt för spelarna att ange gränser för 
speltiden vid spel på kommersiellt onlinespel och värdeautomater, och 
bonusar som erbjuds av licenshavare som tillhandahåller kommersiellt 
onlinespel och värdeautomater får uppgå till högst 100 kronor. 

I anslutning till beslutet om den tillfälliga förordningen gav 
regeringen också Folkhälsomyndigheten i uppdrag att göra en för-
djupad analys av hur problemspelande i samhället utvecklats till följd 
av covid-19 (S2020/05018/RS). Uppdraget ska redovisas till Social-
departementet senast den 28 februari 2021. 

Under våren 2020 gav regeringen även Spelinspektionen i upp-
drag att bland annat rapportera om utvecklingen på spelmarknaden, 
vidta kunskapshöjande åtgärder avseende Spelpaus.se, stärka tillsynen 
mot illegalt spel och föreslå åtgärder för att förhindra kringgåenden av 
reglerna om gränssättning (Fi2020/01922/OU). Uppdraget redovi-
sades månadsvis till Finansdepartementet och slutredovisades den 
17 augusti 2020 (20Si1184). 

 
2 Den 11 november 2020 skickades en remiss ut om förlängd giltighet av den tillfälliga regler-
ingen (Fi2020/04385). I remissen föreslås att regleringen ska gälla till utgången av juni 2021. 
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5 Svenska Spels anpassning  
till den nya marknadssituationen 

5.1 Utredningens uppdrag 

Enligt direktiven ska utredaren analysera hur Svenska Spel struktu-
rerat om sin verksamhet med anledning av omregleringen av spel-
marknaden och överväga om ytterligare åtgärder krävs för att till-
godose de krav som följer av den nya regleringen. Utredaren ska  

• redogöra för hur uppdelningen av Svenska Spel har genomförts, 

• se över bolagets roll efter uppdelningen av dess verksamhet i en 
del som bedrivs med ensamrätt och en del som är konkurrens-
utsatt, 

• överväga och redovisa vilka eventuella ytterligare åtgärder som 
bedöms nödvändiga för att bolagets omstrukturering ska vara 
förenlig med gällande rätt, samt 

• föreslå eventuella förtydliganden av det uppdelade bolagets roll i 
respektive marknadssegment enligt den nya spelregleringen.  

 

5.2 Bakgrund  

Enligt den numera upphävda lotterilagen kunde som huvudregel 
endast ideella föreningar med syfte att främja allmännyttiga ändamål 
få tillstånd att anordna lotteri. Regeringen hade därutöver, genom en 
undantagsbestämmelse i lotterilagen, möjlighet att bevilja tillstånd 
att anordna lotteri i andra fall och i annan ordning än som angavs i 
lagen. Med stöd av denna undantagsbestämmelse meddelades till-
stånd att bedriva lotteriverksamhet till det av staten helägda bolaget 
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AB Svenska Spel samt det statligt kontrollerade bolaget AB Trav och 
Galopp (ATG).  

I början av 2000-talet började spelföretag utan tillstånd, ofta 
baserade på Malta, att tillhandahålla spel över internet till svenska 
spelare. Aktörerna med tillstånd på den svenska marknaden tappade 
kontinuerligt marknadsandelar till dessa företag. 2018 stod aktö-
rerna utan tillstånd för nästan 30 procent av den totala omsättningen 
på den svenska spelmarknaden. Denna utveckling utgjorde ett centralt 
motiv till att omreglera marknaden.1  

Genom omregleringen av spelmarknaden infördes ett licens-
system enligt vilket samtliga aktörer som vill bedriva spelverksamhet 
i Sverige måste ha licens av Spelinspektionen för sin verksamhet. 
Spellagen, som trädde i kraft den 1 januari 2019, innehåller sex olika 
typer av licenser;  

• statligt spel (landbaserade kasinon, värdeautomater och vissa 
former av lotterier),  

• spel för allmännyttiga ändamål (vissa former av lotterier och 
landbaserad bingo), 

• kommersiellt onlinespel (kasinospel, online-bingo, datorsimule-
rade automatspel, s.k. slots online),  

• vadhållning,  

• landbaserat kommersiellt spel (kasinospel som inte sker på kasino, 
spel på varuspelsautomater och visst kortspel under vissa förut-
sättningar), samt  

• spel på fartyg i internationell trafik.  

Licens för statligt spel får enligt 5 kap. spellagen endast ges till ett 
direkt eller indirekt helägt statligt aktiebolag. AB Svenska Spel har i 
enlighet med denna reglering beviljats licens för värdeautomater och 
lotterier och Casino Cosmopol AB för statligt kasinospel.  

Enligt 5 kap. 2 § andra stycket spellagen får den som har ensam-
rätt för statligt spel inte beviljas licens enligt andra kapitel i lagen. 
Bestämmelsen infördes i syfte att så långt som möjligt säkerställa 
konkurrensneutralitet på den nya spelmarknaden.2 I propositionen 

 
1 Statskontoret,Utvärdering av omregleringen av spelmarknaden, Delrapport 2 (2019:6), s. 24.  
2 Prop. 2017/18:220, s. 116–117.  
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konstaterades att licens för spel som inte omfattas av ensamrätten 
endast kan beviljas om denna verksamhet bedrivs av en annan 
juridisk person än den som bedriver verksamheten med ensamrätt.3 
Det konstaterades också att för det fall Svenska Spel skulle vilja fort-
sätta att tillhandahålla de spel som bolaget tillhandahöll före omreg-
leringen samt sådana spel som genom omregleringen skulle komma 
att tillåtas (kommersiellt onlinespel), krävdes en omstrukturering av 
bolagets verksamhet.  

Regeringen gjorde slutligen bedömningen att eftersom Svenska 
Spels anpassning till de nya reglerna är central för den omreglerade 
spelmarknadens funktion skulle en särskild uppföljning göras av hur 
Svenska Spel anpassat sin verksamhet till de nya reglerna, vilket är 
bakgrunden till utredningens direktiv i denna del.4  

5.3 Svenska Spels omstrukturering  

5.3.1 Koncernstrukturen före omregleringen m.m.  

AB Svenska Spel bildades 1997 efter en sammanslagning av AB Tips-
tjänst (etablerat 1934) och Svenska Penninglotteriet AB (etablerat 
1897). Bolaget ägs till 100 procent av svenska staten.  

Till och med 2018 hade Svenska Spel i uppdrag från staten att, efter 
tillstånd från regeringen, anordna spel och lotterier på ett ansvarsfullt 
sätt. Tillstånden från regeringen reglerade fram till omregleringen föl-
jande områden; lotterier och vadhållning på idrottstävlingar, värde-
automater, kasinospel och nätpoker. Spelverksamheten bedrevs pri-
märt i moderbolaget AB Svenska Spel och i dotterbolaget Casino 
Cosmopol AB. I koncernen ingick också dotterbolaget Svenska Spels 
Förvaltnings AB, som bildade en underkoncern med dotterbolagen 
Casino Cosmopols Fastighets AB och CC Casino Restaurang AB. Se 
figur 5.1.  

 
3 Prop. 2017/18:220, s. 270.  
4 Prop. 2017/18:220, s. 277–278.  
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Figur 5.1 Svenska Spels koncernstruktur före omregleringen 

 

5.3.2 Koncernstrukturen efter omregleringen m.m.5  

Inför omregleringen delade Svenska Spel upp sin spelverksamhet i 
tre olika affärsområden; Tur (nummerspel och lotto), Sport och 
Casino (vadhållning och onlinekasino) och Casino Cosmopol och 
Vegas (landbaserade kasinon och värdeautomater).  

Det beslutades att lägga ut de spelformer som genom omregler-
ingen skulle bli föremål för licens på den konkurrensutsatta delen av 
marknaden i ett separat dotterbolag, nya Svenska Spel Sport & Casino 
AB (”Sport & Casino AB”). Bolaget bildades 2017 och är ett dotter-
bolag till AB Svenska Spel. Sport & Casino AB har licens för kom-
mersiellt onlinespel och vadhållning och erbjuder sportspel, online-
bingo och nätpoker (vilka tidigare tillhandahölls av moderbolaget) 
samt onlinekasino (vilket är en spelprodukt som inte var tillåten före 
omregleringen). Övriga spel inom koncernen tillhandahålls fortfa-
rande av AB Svenska Spel, med undantag för landbaserade kasinon 
som fortfarande drivs av Casino Cosmopol AB, i enlighet med de 
licenser som erhållits för spel förbehållet staten. Se figur 5.2.  

 
5 Avsnitt 5.3.2. och 5.3.3 bygger på uppgifter som Svenska Spel har lämnat till utredningen.  
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Figur 5.2 Svenska Spels koncernstruktur efter omregleringen 

 
 
 

Per den 1 januari 2019 hade Sport & Casino AB enligt Svenska Spel 
samtliga de tillgångar och den personal, cirka 120 personer, som krävs 
för att bedriva bolagets kärnverksamhet. Personal överfördes dels från 
moderbolaget, dels skedde nyrekryteringar. Även varumärken, vissa 
tillgångar och några tekniska plattformar överfördes från moder-
bolaget till Sport & Casino AB men i huvudsak gjordes nya invester-
ingar i dotterbolaget. Bolaget köper koncerngemensamma tjänster och 
funktioner inom fem områden från moderbolaget.6 Enligt Svenska 
Spel köps dessa tjänster mot marknadsmässig ersättning i enlighet 
med särskilt upprättade avtal. Sport & Casino AB använder också 
Svenska Spels huvudvarumärke ”vinnargubben” vid marknadsföring 
av sin verksamhet. För denna användning betalar Sport & Casino AB 
en årlig licensavgift. Licensavgiften är enligt Svenska Spel beräknad 
enligt vedertagna principer för licensiering av varumärke och ska 
återspegla en marknadsmässig ersättning för värdet Sport & Casino 
AB får genom användning av huvudvarumärket. Beräkningen av licens-
avgiftens storlek har enligt Svenska Spel gjorts av en extern aktör. 

 
6 De fem områdena utgörs av affärsstöd, HR & FM, IT-tjänster, kommunikation och håll-
barhet samt retail och kundtjänst. 
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5.3.3 Andra vidtagna separationsåtgärder med anledning 
av omregleringen  

Utöver den uppdelning som har gjorts vad gäller affärsområden och 
den legala strukturen har respektive bolag efter omregleringen sepa-
rerade kunddatabaser och spelkonton. Bolagen har också separata 
webbplatser, IT-system, intern organisation, avtal med ombuden 
och transaktionsflöden. Regler för marknadsföring har införts i syfte 
att undvika korsmarknadsföring samt för att tydliggöra vilka spel 
som tillhandahålls av respektive bolag. När Sport & Casinos pro-
dukter marknadsförs med användande av huvudvarumärket används 
en särskiljare i blått med texten ”spel från Sport & Casino”. För spel 
som tillhandahålls av moderbolaget används vid marknadsföring på 
motsvarande sätt en särskiljare i grönt med texten ”Svenska Spel Tur”.  

För att kunna ta del av hela koncernens spelutbud, dvs. inom samt-
liga affärsområden, behöver kunderna två olika konton och spelplån-
böcker, dvs. ett avtal och konto hos moderbolaget och ett hos Sport & 
Casino. Bolagen har också separata webbplatser. Huvuddomänen 
svenskaspel.se är dock fortsatt koncerngemensam. För att kunna 
spela och logga in måste kunder klicka sig vidare till respektive 
bolags hemsida. Samma princip om uppdelning gäller även hos 
Svenska Spels spelombud. Det koncerngemensamma varumärket 
används dock fortfarande i skyltning utanför butik. 

Samtliga åtgärder ovan har enligt Svenska Spel vidtagits för att 
säkerställa en tydlig uppdelning av verksamheterna inom koncernen 
och att ingen otillåten korssubventionering sker.  

5.4 Svenska Spels roll på spelmarknaden efter 
uppdelningen  

Den totala omsättningen efter utbetalda vinster på den svenska spel-
marknaden 2019 uppgick till cirka 26,8 miljarder kronor. Av belop-
pet beräknas 24,8 miljarder kronor komma från aktörer med svensk 
licens medan olicensierade aktörer uppskattas ha omsatt runt 2 mil-
jarder kronor.7  

 
7 Siffrorna är hämtade från Spelinspektionen som i sin tur baserar beräkningen på data från 
Skatteverket, företaget H2 Gambling Capital (H2GC) samt information som Spelinspek-
tionen samlat in på egen hand. Uppskattningen av omsättningen hos olicensierade aktörer är 
osäker.  
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Svenska Spel-koncernen var 2019 fortsatt den största aktören på 
den svenska spelmarknaden med en marknadsandel om 34 procent, 
jämfört med 37 procent föregående år. Näst största aktör var ATG 
med en marknadsandel om 16 procent. 

På den konkurrensutsatta delen av marknaden, vilket utgör den del 
av marknaden som har den sammantaget högsta nettoomsättningen, 
agerar Sport & Casino AB, ATG och de nya kommersiella spelföre-
tagen. Per den 22 november 2020 hade 72 spelföretag beviljats licens 
av Spelinspektionen för kommersiellt onlinespel och/eller vadhåll-
ning. Många av de företag som sedan omregleringen har licens för 
kommersiellt onlinespel och/eller vadhållning i Sverige tillhandahöll 
spel på den svenska spelmarknaden även före omregleringen. Efter-
som det numera finns fler spelföretag på spelmarknaden som öppet 
kan bedriva och marknadsföra sina spel har konkurrensen hårdnat, 
inte minst när det gäller onlinespel och vadhållning.8 Konkurrensen 
på denna del av marknaden har alltså, åtminstone om man utgår från 
tillåtna aktörer, skärpts. Samtidigt har Svenska Spel breddat sitt pro-
duktutbud eftersom Sport & Casino AB sedan omregleringen även 
erbjuder vadhållning på hästar samt onlinekasino (vilket inte var möj-
ligt före omregleringen).  

2019 uppgick nettoomsättningen på den konkurrensutsatta delen 
av marknaden till drygt 16 miljarder kronor. Nettospelsintäkterna 
för Sport & Casino AB uppgick till cirka 2,1 miljarder kronor, vilket 
utgör en ökning med 120 miljoner kronor eller 6 procent jämfört 
med 2018.9 Den största aktören på den konkurrensutsatta mark-
naden 2019 var ATG med nettospelsintäkter uppgående till 4,4 mil-
jarder kronor. Andra stora aktörer på delmarknaden är Spooniker 
Ltd med varumärken som Unibet och Maria Casino samt Betsson 
Nordic Ltd med varumärket Betsson. De nya spelföretagen med licens 
för kommersiellt onlinespel och/eller vadhållning hade 2019 en mark-
nadsandel om drygt 28 procent på hela den svenska spelmarknaden.10  

 
8 Statskontoret, Utvärdering av omregleringen av spelmarknaden, Delrapport 3 (2020:8), 
s. 31. 
9 Ökningen kan hänföras till lanseringen av nätkasino-produkten som började erbjudas av 
Sport & Casino per den 1 januari 2019. Sportsspelskategorierna poolspel och betting redo-
visade däremot lägre nettospelsintäkter, vilket främst kan förklaras med högre återbetalning 
till kunderna jämfört med 2018, se Svenska Spels årsredovisning 2019, s. 31.  
10 Statskontoret, Utvärdering av omregleringen av spelmarknaden, Delrapport 3 (2020:8), 
s. 32. Beräkningarna är gjorda utifrån spelmarknadens totala omsättning, dvs. inklusive 
olicensierade aktörer.  
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5.5 Konkurrensverkets ärende Dnr 128/2019 
(klagomål mot Svenska Spel)  

Den 8 februari 2019 anmälde Branschföreningen för onlinespel (BOS) 
koncernen Svenska Spel till Konkurrensverket för missbruk av 
dominerande ställning på spelmarknaden enligt artikel 102 i fördra-
get om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) och 2 kap. 7 § 
konkurrenslagen (2008:579). Med anledning av anmälan inledde 
Konkurrensverket en utredning enligt konkurrenslagen.  

BOS begärde att Konkurrensverket skulle ålägga Sport & Casino 
AB och AB Svenska Spel att i all sin marknadsföring, även hos sina 
ombud, särskilja användningen av huvudvarumärket ”Svenska Spel” 
så att det enbart används i verksamheten för Turspel och Casino 
Cosmopol AB men inte i den konkurrensutsatta verksamheten Sport 
& Casino AB. BOS begärde också att Konkurrensverket skulle ålägga 
AB Svenska Spel och Sport & Casino AB att upphöra med att på 
Svenska Spels hemsida för Turspel och i Svenska Spels app hänvisa 
till sina konkurrensutsatta spel på Sport & Casino AB samt upphöra 
med att till sina spelkunder i kunddatabasen för Turspel, i utskick 
via e-post, information vid inloggning på spelkonto eller på annat 
liknande sätt påminna sina Turspelskunder om möjligheten att 
registrera även ett konto på Sport & Casino AB.  

Sedan Svenska Spel under ärendets gång uppgett sig ha tagit bort de 
ifrågasatta länkarna etc. ovan kom Konkurrensverkets utredning pri-
märt att handla om användandet av huvudvarumärket på den konkur-
rensutsatta marknaden för kommersiellt onlinespel och vadhållning.  

Enligt BOS missbrukar Svenska Spel sin dominerande ställning 
på lotterimarknaden genom att använda den som en hävstång på den 
konkurrensutsatta marknaden för kommersiellt onlinespel och vad-
hållning, där AB Svenska Spels dotterbolag Sport & Casino AB 
verkar. Huvudvarumärket har byggts upp inom ramen för den stat-
liga ensamrätten och Sport & Casino AB:s användning av detta sned-
vrider enligt BOS konkurrensen på marknaden och medför också 
inträdes- och expansionshinder för andra aktörer på den nyligen 
konkurrensutsatta marknaden.  

Under utredningen inhämtade Konkurrensverket uppgifter bl.a. 
om Svenska Spels marknadsföring av spelprodukter, uppföljningar gäl-
lande varumärkesimage och igenkänning, kostnader för och effekter av 
investeringar i varumärkesbyggande samt uppgifter gällande licensav-
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giften för nyttjande av huvudvarumärket. Uppgifter inhämtades också 
från konkurrerande spelbolag och möten ägde även rum med dessa. 
Kontakter förevar vidare med Spelinspektionen, Statskontoret och 
Konsumentverket.  
 
Konkurrensverkets utredning visade bl.a. att: 

• Svenska Spel har ett starkt varumärke jämfört med övriga aktörer 
på spelmarknaden,  

• Svenska Spel har licens förbehållen staten och en stark ställning 
inom området för lotterier, men är också en viktig aktör inom 
delar av det konkurrensutsatta området för kommersiellt online-
spel och vadhållning,  

• kostnader för investeringar i huvudvarumärket belastar till stor 
del området med licens förbehållen staten till förmån för det 
konkurrensutsatta området.  

Utredningen visade emellertid också att: 

• varumärken inte är avgörande för kunders val av spelbolag, 

• inom spelbranschen finns det även flera stora internationella aktö-
rer med kända varumärken som marknadsförts gentemot svenska 
spelare under en längre tid,  

• det totala antalet aktörer med licens för vadhållning och/eller kom-
mersiellt onlinespel är betydande och inträdeshindren är begränsade. 

De rådande marknadsförhållandena minskar enligt Konkurrens-
verket risken för att konkurrensen skadas, utifrån de indikationer på 
snedvridning som Konkurrensverket funnit. Konkurrensverket fann 
därför inte skäl att prioritera en fortsatt utredning av frågan om 
användningen av huvudvarumärket utgör en överträdelse av för-
budet i 2 kap. 7 § konkurrenslagen och artikel 102 FEUF. Beträf-
fande frågan om otillåten korssubventionering beaktades även att 
det inte fanns tydliga indikationer på underprissättning.  

Av samma skäl som ovan ansåg Konkurrensverket heller inte att 
det fanns skäl att utreda ärendet vidare enligt reglerna om konkur-
rensbegränsande offentlig säljverksamhet enligt 3 kap. 27 § konkur-
renslagen.  
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Avslutningsvis konstaterade Konkurrensverket att det i förarbe-
tena till spellagen framgår att bestämmelsen om att ett statligt bolag 
som har licens för statligt spel inte kan få licens för andra spel syftar 
till att så långt som möjligt säkerställa konkurrensneutraliteten och 
att Konkurrensverket med anledning av vad som framkommit i 
ärendet anser att det i uppföljningar av konkurrensneutraliteten på 
den omreglerade spelmarknaden finns skäl att granska frågan om 
Svenska Spels användning av gemensamma resurser såsom huvud-
varumärket och hur sådana gemensamma resurser prissatts utifrån 
kostnader och marknadsvärde. 

5.6 Överväganden och bedömning  

Utredningens bedömning: Det bedöms inte nödvändigt för ägarna 
att i nuläget vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa att Svenska 
Spels omstrukturering ska vara förenlig med gällande rätt. Eftersom 
omregleringens effekter på konkurrensen kan ta tid finns det dock 
skäl att, bl.a. genom Statskontorets utvärderingar, fortsatt följa 
utvecklingen på spelmarknaden i konkurrenshänseende.  

 
Inför omregleringen av spelmarknaden bedömde Spellicensutred-
ningen att en avyttring borde göras av den del av Svenska Spel som 
skulle komma att verka på den konkurrensutsatta delen av mark-
naden efter omregleringen. Flera remissinstanser, däribland BOS 
och Statskontoret, delade denna bedömning. Regeringen ansåg 
emellertid att det inte var lämpligt att överväga en avyttring innan 
uppföljningen av hur bolaget anpassat verksamheten till de nya reg-
lerna eller utvärderingen av reformen i övrigt har genomförts.  

Som redovisats ovan får den som har beviljats licens för statligt 
spel inte beviljas licens enligt andra kapitel i lagen (5 kap. 2 § andra 
stycket spellagen). I förarbetena till spellagen framgår att licens för 
spel som inte omfattas av ensamrätten endast kan beviljas om denna 
verksamhet bedrivs av en annan juridisk person än den som bedriver 
verksamheten med ensamrätt. Spellagen förutsätter alltså en strikt 
uppdelning mellan spelverksamhet som helt eller delvis bedrivs med 
ensamrätt och spelverksamhet som är föremål för konkurrens. 
I förarbetena konstateras även att det är bolagets uppgift att bedriva 
verksamheten på ett sådant sätt att den inte strider mot det kon-
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kurrensrättsliga regelverket, vilket bl.a. innebär att det inte får ske 
otillåten korssubventionering mellan det bolag som bedriver verk-
samhet med ensamrätt och det bolag som hanterar den konkurrens-
utsatta verksamheten. Omstruktureringen av bolaget ansågs vara en 
fråga för bolaget och dess styrelse, inte för ägaren.11  

I avsnitt 5.3 har redogjorts för hur Svenska Spel har omstruk-
turerat sin verksamhet med anledning av omregleringen av spel-
marknaden och vilka separationsåtgärder som har vidtagits för att 
separera de bolag som har licens för spel förbehållet staten respektive 
det bolag som agerar på den konkurrensutsatta delen av marknaden. 
Som framgår av redogörelsen bedrivs Svenska Spel-koncernens verk-
samhet inom den konkurrensutsatta delmarknaden av en annan juri-
disk person än de bolag som har licens för statligt spel. Sport & 
Casino AB har också beviljats licens av Spelinspektionen för online-
spel och vadhållning i enlighet med kap. 7 och 8 i spellagen. Vad 
gäller den legala strukturen har således de förändringar som krävs 
enligt 5 kap. 2 § andra stycket spellagen genomförts.  

När det gäller frågan om verksamheten bedrivs på ett sätt som är 
förenlig med det konkurrensrättsliga regelverket kan konstateras att 
huvudvarumärket används såväl av bolagen som har licens för statligt 
spel som av Sport & Casino AB, vilket skulle kunna vara problema-
tiskt i konkurrenshänseende. Frågan har nyligen varit föremål för 
bedömning hos Konkurrensverket som konstaterar att frågan om 
användning av ett varumärke, som byggts upp inom ramen för en-
samrätt, på en närliggande konkurrensutsatt marknad kan utgöra 
missbruk av dominerande ställning inte har prövats i svensk praxis 
eller på EU-nivå. Däremot har frågan bedömts på nationell nivå i 
Belgien och Frankrike. I avgöranden från dessa länder har det ansetts 
att en sådan användning kan utgöra ett missbruk men att den aktuella 
marknadens egenskaper och omständigheterna i det specifika fallet är 
avgörande vid bedömningen.  

När det gäller granskningen av Svenska Spel kom Konkurrens-
verket fram till att kostnader för investeringar i huvudvarumärket till 
stor del belastar området med licens förbehållen staten till förmån 
för det konkurrensutsatta området.12 Vid en granskning av mark-

 
11 Prop. 2017/18:220 s. 270. 
12 Storleken på den licensavgift som Sport & Casino erlägger för användning av huvudvaru-
märket och som enligt Svenska Spel har beräknats av en extern aktör och som ska återspegla 
en marknadsmässig ersättning för värdet Sport & Casino AB får genom användning av huvud-
varumärket skulle mot denna bakgrund med fördel kunna ses över.  
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naden noterade Konkurrensverket emellertid också att varumärken 
inte är avgörande för kunders val av spelbolag, att det inom spel-
branschen finns flera stora internationella aktörer med kända 
varumärken som marknadsförts gentemot svenska spelare under en 
längre tid och att det totala antalet aktörer med licens för vadhållning 
och/eller kommersiellt onlinespel är betydande och inträdeshindren 
är begränsade. De rådande marknadsförhållandena minskar enligt 
Konkurrensverket risken för att konkurrensen skadas, utifrån de 
indikationer på snedvridning som Konkurrensverket funnit. Mot 
den bakgrunden fann Konkurrensverket inte skäl att prioritera en 
fortsatt utredning av frågan om användningen av huvudvarumärket 
utgör en överträdelse av förbudet i 2 kap. 7 § konkurrenslagen och 
artikel 102 FEUF. Konkurrensverket skrev därför av ärendet från 
vidare handläggning den 13 mars 2020.  

Konkurrensverkets beslut utgör förvisso inget konstaterande av 
att Svenska Spels agerande är i överensstämmelse med det konkur-
rensrättsliga regelverket. Däremot har Konkurrensverket vid en 
granskning av marknadsförhållandena och omständigheterna i det 
enskilda fallet kommit fram till att det i nuläget inte finns tillräckligt 
starka indikationer på att förfarandet skulle strida mot det kon-
kurrensrättsliga regelverket för att granska ärendet vidare, trots vissa 
indikationer om snedvridning som verket uppmärksammat.  

I likhet med Konkurrensverket konstaterar utredningen att det 
på ett översiktligt plan verkar som att konkurrenter till Svenska Spel 
har kunnat etablera sig väl på den omreglerade marknaden. Över 
70 bolag har licens på den konkurrensutsatta delen av marknaden 
varav några bolag, utöver Svenska Spel, har relativt stora 
marknadsandelar inom segmenten kommersiellt onlinespel och 
sportvadhållning.13 En förklaring till detta är att Svenska Spel redan 
före omregleringen i praktiken hade konkurrenter i form av 
utlandsbaserade spelföretag varav många av dessa numera har svensk 
licens.  

Det går i och för sig att argumentera för att staten, för att säker-
ställa att inga konkurrensrättsliga överträdelser görs eller riskerar att 
göras, tydligare borde separera monopoldelen från den konkurrens-
utsatta delen, exempelvis genom att helt separera Sport & Casino 
AB från koncernen Svenska Spel eller upphöra med användandet av 

 
13 När det gäller spel på hästar har ATG en fortsatt mycket stark ställning med en marknads-
andel med 98 procent år 2019 för sådant spel.  
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huvudvarumärket inom den konkurrensutsatta delen av marknaden. 
Då kort tid har förflutit sedan Konkurrensverkets beslutet medde-
lades och då det inte framkommit något som tyder på att marknads-
förhållandena skulle ha förändrats i något avgörande hänseende 
sedan dess ser utredningen dock inte skäl, i ljuset av Konkurrensver-
kets granskning, att ifrågasätta att den omstrukturering av Svenska 
Spel som utförts är förenlig med gällande rätt. Det går enligt utred-
ningens bedömning därför inte att slå fast att staten som ägare till 
Svenska Spel i nuläget behöver vidta några ytterligare åtgärder för att 
bolagets omstrukturering ska vara förenlig med gällande rätt. 

Fortfarande har kort tid gått sedan den svenska spelmarknaden 
omreglerades. Erfarenheten från tidigare omregleringar är att det 
kan ta tid innan marknaden kännetecknas av effektiv konkurrens. 
Enligt utredningen är det därför angeläget att staten framöver är 
uppmärksam på utvecklingen på marknaden. Konkurrensverket på-
pekar i sitt avskrivningsbeslut att det i uppföljningar av konkurrens-
neutraliteten på den omreglerade spelmarknaden finns skäl att granska 
koncernens användning av gemensamma resurser såsom huvudvaru-
märket på nytt. Utredningen delar den bedömningen. Det kan i detta 
sammanhang nämnas att Statskontoret har fått regeringens uppdrag 
att följa upp och utvärdera omregleringen av spelmarknaden. Upp-
följningen och utvärderingen omfattar bl.a. konkurrensförhållan-
dena på spelmarknaden och uppdraget ska redovisas årligen t.o.m. 
2022. I Statskontorets avslutande redovisning ska även en bedöm-
ning göras av behovet av ytterligare uppföljning och utvärdering. 
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6 Idrottens finansiering 

6.1 Utredningens uppdrag 

Utredningen ska enligt direktiven överväga om den finansieringsmodell 
som föreslås för hästnäringen, eller någon annan lämplig modell, kan 
införas för att ersätta idrottsrörelsen för att idrott används som spel-
objekt och om en sådan modell kan införas, lämna förslag till författ-
ningsändringar och andra nödvändiga åtgärder. Utredningen ska även 
överväga och redogöra för alternativa sätt för idrotten att ta del av 
intäkter från spel på idrott samt göra en internationell utblick och 
redovisa eventuella erfarenheter från andra länder. Som bakgrund 
anges bl.a. att idrottsrörelsens ekonomiska förutsättningar är av be-
tydelse för genomförandet av reformen, att förutsättningarna för 
Svenska Spel att sponsra idrottsrörelsen förändras som följd av om-
regleringen av spelmarknaden samt att företrädare för idrottsrörel-
sen, bl.a. Riksidrottsförbundet (RF) och Svenska Fotbollförbundet, 
i samband med omregleringen till regeringen framfört att en ersätt-
ning bör utgå till idrotten då idrottsevenemang utnyttjas som vad-
hållningsobjekt. 

6.2 Idrottens finansiering  

6.2.1 Idrottsrörelsen och idrottspolitiken  

Idrottsrörelsen i Sverige organiseras genom Riksidrottsförbundet, 
RF, med sammanlagt 72 idrottsförbund och 19 000 föreningar.1 An-
talet aktiva uppgår till 3,2 miljoner medlemmar (antal individer). 
Förbunden, de s.k. specialförbunden, samt föreningarna har en stor 
spridning i storlek och antalet medlemmar. De största idrotterna sett 
till antalet aktiva är fotbollen, friidrotten, golf, gymnastik, ridsport 

 
1 Riksidrottsförbundet, www.rf.se. 
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och ishockey. Många idrotter och föreningar har en stor regional 
spridning i landet och finns i alla kommuner. 

Målen för den statliga idrottspolitiken är att statsbidraget ska ge 
möjligheter för flickor och pojkar, kvinnor och män att motionera 
och idrotta för att främja en god folkhälsa, att stödja en fri och själv-
ständig idrottsrörelse samt att ge flickor och pojkar, kvinnor och 
män positiva upplevelser av idrott som underhållning. Stöd till barn 
och ungdomar ska lämnas till verksamhet som bedrivs ur ett barn-
rättsperspektiv. Stöd kan även lämnas till sådan verksamhet som 
stärker idrottsutövares internationella konkurrenskraft. Statens stöd 
till idrotten uppgår 2020 till 1 974 miljoner kronor.2 Riksidrotts-
förbundet ansvarar för den närmare fördelning av stödet på idrotts-
rörelsens organisationer och verksamheter. Drygt 40 procent av med-
len, 800 miljoner kronor, fördelas till idrottsföreningar och drygt 
30 procent, 640 miljoner kronor, går till idrottens specialförbund.  

Statsbidraget står för en betydande del av vissa förbunds grund-
läggande finansiering. Samtidigt har förbund och föreningar annan 
finansiering. På lokal nivå står kommunerna för en del av idrotts-
föreningarnas finansiering genom direkta stöd till verksamheten 
men också genom att tillhandahålla anläggningar som fotbollsplaner, 
gymnastikhallar och ridhallar. Enligt RF:s bedömning uppgår detta 
stöd till 6–7 miljarder årligen. Samtidigt används anläggningar också 
ofta för andra ändamål inom kommunen. 

Idrottens föreningar och förbund har också en hög grad av egen 
finansiering och övriga intäkter. Statistik från RF visar att idrottens 
föreningar i genomsnitt har egen finansiering från medlemmar på 
cirka 35 procent, och intäkter från publik och försäljning vid evene-
mang samt reklam och sponsring med cirka 30 procent.  

På elitnivå inom idrotten, inte minst inom de stora lagsporterna, 
utgör sponsring, andra kommersiella samarbeten samt mediarättig-
heter en viktig del av finansieringen liksom publikintäkter vid mat-
cher och evenemang. Inom fotbollens och ishockeyns högsta serier 
finns särskilda organisationer med tilldelat ansvar för dessa seriers 
kommersiella samarbeten inkl. medierättigheter. Även andra mindre 
förbund kan ha betydande kommersiella samarbeten som finansier-
ing om sporten har ett stort publik- och medieintresse. Idrottens 

 
2 Statsbudget för 2020, utgiftsområde 17, anslag 13:1. Därutöver har en särskild satsning om 
ytterligare 1,5 miljarder kronor till idrotten beslutats under 2020. 
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specialförbund har även kommersiella samarbeten med spelbolag 
(Svenska Spel och ATG före omregleringen av spelmarknaden). 

Det förhållande att idrotten numera har en hög grad av publik- 
och evenemangsbaserad finansiering blev tydligt under coronapan-
demin våren och sommaren 2020, då idrottsrörelsens inkomstbort-
fall blev stora som följd av att tävlingar med publik och andra evene-
mang inte kunde genomföras. Under våren 2020 utgick ett ökat 
anslag till idrotten med 500 miljoner kronor i syfte att stödja idrotts-
verksamheter i hela landet, som påverkats av effekterna av sprid-
ningen av covid-19, bl.a. i form av inställda evenemang.3 Under 
hösten 2020 beslutade riksdagen att öka anslaget ytterligare med 
1 miljard kronor i syfte att mildra de negativa ekonomiska konse-
kvenser som spridningen av covid-19 medför för idrottsverksam-
heter i hela landet, underlätta uppstart av verksamheter samt bidra 
till en jämställd och jämlik idrottsverksamhet.4 

6.2.2 Tidigare finansiering från spel 

Svenska Spel, som bildades 1997 genom en sammanslagning mellan 
de två statliga bolagen Tipstjänst och Penninglotteriet, har länge varit 
en viktig partner och finansiär till svensk idrott. Tidigare fanns en 
direkt koppling mellan den svenska spelmarknaden, där Tips-
tjänst/Svenska Spel hade ensamrätt på sportspel, och idrottsrörel-
sens finansiering. Det s.k. vinstdelningssystemet innebar att en 
fastställd del av spelöverskottet från Svenska Spel gick som bidrag 
till stöd för lokal barn- och ungdomsverksamhet inom idrottsrörel-
sen.5 Bidraget uppgick årligen till 600–800 miljoner kronor beroende 
på spelets utveckling. Vidare lämnades ett generellt bidrag från spelet 
till idrotten på 60 miljoner kronor per år. Utöver idrottens finansi-
ering från spelet utgick stöd till idrottsrörelsen via anslag på stats-
budgeten.  

År 2009 beslutades om en förändring i syfte att skapa ett stabilt 
finansieringssystem för stödet till idrotten.6 Den finansiering som 
tidigare erhölls i form av bidrag från Svenska Spel upphörde och 

 
3 Se prop. 2019/20:146, bet. 2019/20:FiU56, rskr. 2019/20:211. 
4 Se prop. 2020/21:4, s. 10–11 (tionde extra ändringsbudgeten för 2020). 
5 Ursprungligen var det överskottet från spelautomater som öronmärktes till barn- och 
ungdom men detta ändrades 1997 till att gälla hela överskottet från det då bildade Svenska 
Spel. 
6 Prop. 2008/09:126, bet. 2008/09:KrU8, rskr. 2008/09:243.  
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ersattes av ett förhöjt statsanslag med 760 miljoner kronor. Undan-
taget var dock vissa satsningar, bl.a. det s.k. Idrottslyftet, som fort-
satt skulle finansieras från Svenska Spels överskott. Genom denna 
förändring skulle stödets årliga nivå och därmed finansieringen av 
idrotten bli mer förutsebar. Anslaget för stöd till idrotten uppgick 
efter förändringen till totalt 1 205 miljoner kronor. År 2011 lyftes 
även Idrottslyftet in på anslaget som då uppgick till 1 705 miljoner 
kronor. Anslagsnivån har därefter justerats upp till nuvarande nivå. 

I dag inlevereras Svenska Spels överskott till staten i likhet med 
vad som gäller för andra statligt ägda bolag. Svenska Spels stöd till 
idrotten sker i stället genom sponsring till bl.a. flera av de större lag-
sporterna och genom andra samarbeten. Bolaget stöder också den 
bredare idrottsrörelsen med omkring 60 miljoner kronor årligen. 
Även ATG har avtal om sponsring, t.ex. till ridsporten. 

6.2.3 Idrottsrörelsens finansiering efter omregleringen 

Statsbidraget till idrottsrörelsen påverkas inte av omregleringen av 
spelmarknaden. Omregleringen innebär dock en annan ställning för 
Svenska Spel som tidigare haft ensamrätt på sportspel och som också 
historiskt varit en central sponsor av svensk idrott. Samtidigt har det 
under en relativt lång tid funnits konkurrens på sportspelsmark-
naden från utlandsbaserade aktörer som erbjudit spel mot svenska 
marknaden.  

Efter omregleringen har Svenska Spels ställning på spelmark-
naden förändrats. En uppdelning har skett av verksamheten på en 
konkurrensutsatt del (sport och kasino) och de delar där bolaget har 
fortsatt ensamrätt (turspel och landbaserat kasino), vilket kan 
påverka sponsringen av idrotten.  

Statskontoret bedömer i sin uppföljningsrapport för det första 
året med den nya spelregleringen att idrottsförbunden tillsammans 
hade intäkter från sponsring från spelföretag på runt 130 miljoner 
kronor under 2019.7 År 2018 var intäkterna runt 110 miljoner kronor. 
Fyra förbund stod för omkring två tredjedelar av intäkterna. Nästan 
alla förbund inom idrotten hade sponsringsintäkter från spelföretag 
under 2019, men för en majoritet av dem handlade det om relativt 
begränsade belopp. Spelföretag stod i genomsnitt för hälften av för-

 
7 Statskontoret, Utvärdering av omregleringen av spelmarknaden, delrapport 3 (2020:8). 
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bundens totala sponsorintäkter, dock med stora variationer mellan 
olika idrottsförbund. Den klart största sponsorn av idrottsför-
bunden 2019 var, liksom före omregleringen, Svenska Spel. Även 
ATG, Folkspel och Postkodlotteriet sponsrade idrottsförbund under 
året. Förbunden hade under 2019 inte några sponsringsintäkter från de 
nya kommersiella spelbolagen.  

Statskontoret konstaterar vidare i sin rapport att spelföretag kan 
sponsra idrottsrörelsen även på andra sätt än via idrottsförbund. 
Exempelvis kan enskilda idrottsligor, idrottsevenemang, idrotts-
föreningar eller Sveriges Olympiska Kommitté sponsras och under 
2019 hade åtminstone fem spelföretag sådana sponsrings- eller sam-
arbetsavtal. Bland de sponsrade förekom bl.a. Svensk Elitfotboll, 
Elitfotboll Dam, Sveriges Olympiska Kommitté, Svenska Hockey-
ligan, HockeyAllsvenskan, Hockeyettan, Alpina SkidVM i Åre, 
Svenska Skidspelen i Falun, Stockholm Open och Båstad Swedish 
Open.  

I rapporten gör Statskontoret bedömningen att idrottsrörelsens 
förutsättningar att få intäkter från sponsring från spelföretag gene-
rellt sett har förbättrats jämfört med före omregleringen. Eftersom 
fler spelföretag efter omregleringen har rätt att marknadsföra sig i 
Sverige genom t.ex. sponsring finns det därmed fler potentiella 
sponsorer till idrottsförbunden, idrottsligor, idrottsevenemang och 
idrottsföreningar. Det är enligt Statskontoret sannolikt att spelföre-
tagen kommer att konkurrera om att få sponsra de kommersiellt 
mest attraktiva bland dessa, vilket de dramatiskt ökade sponsor-
intäkterna till Svensk Elitfotboll fr.o.m. 2020 från ett nytt spelbolag 
bedöms vara en indikation på.8  

Inför omregleringen förde idrottsrörelsen genom RF, på mot-
svarande sätt som trav- och galoppsporten, fram frågan om hur 
spelbolag som erbjuder spel på idrottens tävlingar kan ersätta eller 
bidra till idrottens finansiering t.ex. genom att betala en avgift.9 
Motivet skulle vara att spelbolagen annars skulle nyttja idrottens im-
materiella rättigheter utan tillstånd eller ersättning. En ersättning till 
idrotten i form av en avgift skulle enligt RF även kunna bidra till att 
finansiera arbetet med integritetsfrågor inom idrottsrörelsen, t.ex. 
matchfixning.  

 
8 A.a. s. 60. Enligt avtalet utgår upp till 150 miljoner kronor per år till Svensk Elitidrott. Avtalet 
löper på sex år med option på förlängning om ytterligare sex år.  
9 Se t.ex. inlagan ”Riksidrottsförbundets hållning gällande spellagstiftning” 2018-11-09.  
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6.3 Alternativa finansieringsmodeller för idrott och 
sport 

6.3.1 Inledning 

Utredningen ska enligt direktiven utreda modeller för finansiering 
av idrottsrörelsen kopplat till spel och vadhållning. Under utred-
ningens arbete har från idrottsrörelsen särskilt fokus lagts vid frågan 
om upphovsrättsligt skydd för idrotten.  

Frågan om sportens rättigheter vid anordnandet av tävlingar och 
evenemang har behandlats på EU-nivå i samband med utarbetandet 
av principer för onlinespel. På uppdrag av EU-kommissionen ge-
nomfördes 2014 en särskild studie av Asser Institute som omfattade 
en genomgång av medlemsländernas regelverk och en analys av 
grunderna för det rättsliga skyddet, bl.a. avseende spel och vadhåll-
ning. 10 Några observationer och slutsatser av studien sammanfattas 
i det följande. 

6.3.2 Upphovsrättsligt skydd av sportevenemang  

Enligt studien har ett sportevenemang som sådant, dvs. en tävling 
eller match, inte upphovsrättsligt skydd (copyright) i något EU-
land. Bakgrunden är att upphovsrätten förutsätter en upphovsman 
och en på förhand utformad och skapad produkt som t.ex. ett musik- 
eller teaterstycke. I fråga om en sporttävling som t.ex. en fot-
bollsmatch är förloppet och utgången oviss och slumpmässig; även 
om vissa regler måste följas kan resultatet inte på förhand sägas ägas 
eller vara skapat av någon. Det konstateras också att frågan om upp-
hovsrätt även har prövats av EU-domstolen i ett fall 2008.11 Dom-
stolen bedömde att förutsättningarna för ett upphovsrättsligt skydd 
enligt EU:s lagstiftning på området inte fanns i fråga om sport-
evenemang men menade samtidigt att medlemsländerna har möj-
lighet att reglera frågan i särskild ordning på nationell nivå. 

I studien konstateras att sportorganisationerna har ett rättsligt 
skydd på andra områden, t.ex. genom att sportevenemangen äger 
rum på en särskild plats eller en arena som sportorganisatören äger 

 
10 Study on sports organisers’ rights in the European Union. Asser Institute, International 
Sport Law Centers, 2014.  
11 Premier League vs QC Leisure, C – 403/08 och 429/08. 
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eller har exklusivt nyttjanderätt till. Härigenom har sportarrangören 
kontroll över tillträdet till arenan genom försäljning av entrébiljetter 
och genom avtal om mediarättigheter till evenemanget. Här gäller 
också att ljud- och bildupptagningar och sändningar från sporteve-
nemanget omfattas av upphovsrätten. I studien konstateras att för-
säljningen av mediarättigheter utgör en mycket stor del av sportens 
intäkter i dag. Detta gäller särskilt större publiksporter och stora 
evenemang. En tredje kategori av rättsligt skydd som behandlas i 
rapporten gäller enskilda idrottsutövares skydd i form av ”image 
rights”, som omfattar visst skydd mot kommersiell användning av 
bilder som inte godkänts på förhand.  

6.3.3 Särskilda regleringar av sportens rättigheter i några 
länder 

Studiens kartläggning visar att några EU-länder har infört särskilt 
reglerade rättigheter på sportområdet som ger ett immaterialrättsligt 
skydd motsvarande upphovsrätt och som innebär att sportens orga-
nisationer kan licensiera användandet av sportevenemang för spel 
och vadhållning eller annat kommersiellt nyttjande. Till dessa länder 
hör Frankrike men även Polen och Ungern. Ett annat exempel, som 
är en av de första modellerna, är den reglering som finns i delstaten 
Victoria i Australien. 

Motiven för denna form av särskild reglerad upphovsrätt för spo-
rten är i allmänhet två: dels att ge sportorganisationerna rätt att kräva 
ersättning för att evenemang används kommersiellt, dels att ge 
sporten möjlighet att genom avtal med spelbolag eller andra aktörer 
reglera vissa frågor som gäller sportens evenemang, t.ex. sportens 
integritet.  

Australien  

I samband med en förstärkt reglering av sportspel i delstaten Victoria 
i Australien 2007 reglerades sportens rätt att godkänna spel. Syftet var 
dels att stärka förtroendet för sportens integritet, dels att säkerställa 
att sportens organisationer fick del av spelets överskott. Enligt gällande 
ordning måste därför en speloperatör träffa en överenskommelse med 
den sportorganisation på vars tävlingar man vill erbjuda spel.  
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Processen sker i tre steg. I ett första steg måste tävlingen eller 
evenemang godkännas av delstatens spelmyndighet. I ett andra steg 
krävs ett godkännande från den relevanta sportorganisationen. Slut-
ligen ska ett avtal ingås mellan parterna som reglerar bl.a. informa-
tionskrav kopplade till integritetsfrågorna och den ekonomiska 
ersättningen, som tas ut genom en avgift på spel. För att erhålla 
status som godkänd eller behörig sportorganisation (Sports Control-
ling Body) ställs ett antal organisatoriska krav liknande en certi-
fiering från spelmyndigheten.  

Modellen har bedömts välfungerande och bidragit till ett närmare 
samarbete mellan sporten och speloperatörer. Samtidigt har utvär-
deringar uppmärksammat effektivitetsbrister, t.ex. att regleringen 
endast gäller regionalt och inte omfattar gränsöverskridande spel. En 
annan utmaning har varit den växande spelmarknaden generellt. När 
det gäller målbilden konstateras att systemet framför allt har stött 
arbetet med integritetsfrågor kopplade till sport och spel men att 
den finansiella behållningen för sporten har varit begränsad. En 
annan nackdel är de höga krav och kostnader som det innebär för en 
sportorganisation att bli godkänd för att sluta avtal med spelopera-
törer, inneburit att endast större publiksporter har sådana behöriga 
organ. Mindre sporter som inte klarar kraven eller kan bära kost-
naderna står därför utanför det skydd som modellen är tänkt att 
erbjuda. 

Frankrike 

Frankrike har sedan 1992 ett särskilt lagfäst skydd för sportevene-
mang, jämförbart med en immateriell rättighet, som ger sportens 
organisationer rätt att kontrollera kommersiellt nyttjande av sport-
evenemang för bl.a. mediasändningar och vadhållning. I samband 
med omregleringen av den franska spelmarknaden 2010 aktualise-
rades frågorna om sportens rättigheter och finansiering. I den nya 
spellagstiftningen stärktes därför regleringen av sportens rättigheter 
avseende vadhållning på sportevenemang.  

Reglerna innebär att en licensierad speloperatör som vill erbjuda 
spel på ett sportevenemang först måste sluta avtal med det ansvariga 
sportförbundet eller den aktuella tävlingsarrangören. Avtalen ska 
även godkännas av den franska myndigheten för onlinespel (ARJEL) 
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innan spel kan ske. Reglerna gäller både för onlinespel och land-
baserat spel, dock endast på tävlingar som hålls i Frankrike.  

När avtal slutits fördelas spelrättigheterna genom ett auktions-
förfarande, där varje spelbolag betalar i förhållande till sin andel av 
totala insatser. 2011 betalade de licensierade spelaktörerna igenom-
snitt drygt en procent av sina nettospelintäkter till sporten. Den 
totala kostnaden för spelrättigheter varierar mellan olika sporter, 
dyrast i Frankrike är fotboll och tennis. Sportens intäkter från med-
givna spelrättigheter uppgick till 9,3 miljoner euro 2010–2012.12 

I de avtal som sluts har sporten även rättsligt stöd för att föra in 
krav som gäller integritetsaspekter kopplat till sport och spel. Ex-
empelvis kan det gälla krav på information om vilka spelobjekt eller 
händelser som kommer att bli föremål för spel hos en speloperatör. 
Sporten får därigenom möjlighet att vid behov vidta förebyggande 
eller särskilda kontrollåtgärder. Vissa krav inom detta område finns 
även reglerat i spellagstiftningen, t.ex. förbud mot spel på ”negativa” 
händelser som straffsparkar under pågående fotbollsmatcher. 

Sportens särskilt reglerade rättigheter i Frankrike utgör ett skydd 
framför allt för det kommersiella nyttjandet av sportevenemang på 
professionell nivå. När det gäller icke-professionell sport och idrott 
tas sedan 2010 en lagreglerad avgift ut på 1,8 procent av insatserna 
hos en speloperatör. Intäkterna från avgiften kanaliseras till ett 
nationellt center för sport i Frankrike (CNDS). Avgiften inbringar 
inga stora summor utan uppgick 2010–2012 till sammantaget 23 mil-
joner euro. 

Även gällande Frankrike konstateras i studien att modellen med 
särskilt reglerade rättigheter främst kan nyttjas av de större sport-
förbunden inom de mest attraktiva sporterna, medan de mindre 
sporterna inte lyckas sluta några kontrakt med speloperatörerna. 
Vidare konstateras att de kontrakt som sluts bara omfattar en del av 
den totala sportspelsmarknaden.   

 
12 ARJEL Report of the French Online Gaming Regulatory Authority on the betting right 
(2013). 
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Polen och Ungern 

Polen har valt en annan modell för att reglera sportens rättigheter 
visavi speloperatörerna. Enligt den spelmarknadslag som gäller från 
2009 finns reglerat som ett villkor för licens att speloperatören har 
fått sportförbundets godkännande för att använda sportresultaten i 
sin spelverksamhet. Spelmarknadslagen reglerar dock inte frågan om 
en ekonomisk ersättning till sporten, men i praktiken fungerar 
systemet så att sportens organisationer kräver ekonomisk ersättning 
för att godkänna en speloperatör. 

Ungern har ett system liknande det i Frankrike. Sporten har i lag 
från 2012 en reglerad rättighet till evenemang med kommersiellt 
värde med vilket avses större nationella sportevenemang och turner-
ingar. Även rätten till ekonomisk ersättning finns reglerad. Enligt 
studien har sportens förbund inte krävt någon ersättning med stöd 
av lagen. Förklaringen är dels att det statliga spelbolag som har en-
samrätt på sportspel online ändå har skyldighet att tillföra medel till 
sporten. En annan förklaring är att den reglerade rättigheten endast 
täcker en mindre del av den totala spelmarknaden. 

Studiens samlade bedömning  

I den EU-övergripande studien konstateras sammanfattningsvis att 
den franska modellen med en särskild reglering av sportens rättig-
heter när det gäller spel och vadhållning har inspirerat flera sport-
organisationer att kräva en motsvarande modell nationellt eller på 
EU-nivå. Förutom Frankrike är det dock endast Ungern och Polen 
som infört en liknande reglering. Andra länder har valt andra mo-
deller för att tillgodose sportens intressen och behov av finansiering. 
Studien redovisar en samlad analys av några av de fördelar och 
nackdelar, eller utmaningar, som finns med en ordning med särskilt 
reglerade rättigheter för sporten. För det första konstateras att det 
finns en sammanblandning av motiven för åtgärden, dvs. om motivet 
är att ge sporten rätt till finansiell ersättning från t.ex. spelbolag eller 
om motivet är att erbjuda ett rättsligt skydd för sportens integritet.  

När det gäller det första finansieringsmotivet är bedömningen att 
en rättighetsbaserad kontraktsmodell inte utgör en effektiv modell 
för finansiering av sporten generellt. Förklaringen är att de kontrakt 
som sluts mellan sporten och spelets aktörer främst avser de större 
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publiksporterna och de största evenemangen. Andra mindre publik-
attraktiva sporter får därmed ingen finansiering genom en sådan 
modell.  

En annan nackdel är att kontrakten endast omfattar en delmängd 
av den totala sportspelsmarknaden. Detta beror dels på samma fak-
torer som ovan, dvs. att kontrakt sluts avseende främst större pub-
liksporter och evenemang, men beror också på att särskilt lagreg-
lerad rättighet för sporten i ett visst land endast kan tillämpas på 
sportevenemang och spel som sker nationellt. 

I fråga om det andra motivet, integritetsaspekterna, bedöms att 
kontrakt som sluts på basis av en särskilt reglerad rättighet etablerar 
en rättsligt bindande länk mellan sport och spel som kan stärka ett 
partnerskap i arbetet mot t.ex. matchfixning. Men genom att avtalen 
som sluts omfattar framför allt de större sporterna och evenemangen 
får övriga mindre publikattraktiva sporter inget motsvarande skydd 
och löper större risk att exponeras fortsatt för illegalt spel. En alter-
nativ lösning för att uppnå samma mål kan enligt studien vara att 
föra in motsvarande villkor i den nationella spellagstiftningen. 

Slutligen konstateras i rapporten att system med särskilt reg-
lerade rättigheter och processer för att godkänna eller licensiera spel 
ger upphov till höga transaktionskostnader. Genom godkännande-
processer i flera steg uppstår kostnader hos sportens organisationer 
men också hos de nationella spelmyndigheterna som måste ansvara 
för kontroll och efterlevnad av reglerna.  

6.3.4 Några utgångspunkter gällande utformningen av en 
finansieringsmodell för idrotten 

En alternativ eller kompletterande offentligt reglerad finansierings-
modell för idrotten kopplat till spel och vadhållning kan i princip 
handla om två modeller: en reglerad marknadsavgift eller en särskild 
nationell reglering av idrottens upphovsrättsliga skydd. 

När det gäller utformningen av en marknadsavgift gäller i grun-
den samma förutsättningar som utredningen har redovisat i del-
betänkandet Hästnäringens finansiering på den omreglerade spel-
marknaden, SOU 2020:64, s. 31–34, gällande en avgift på hästspel. 
En principiell fråga blir även här om det skulle vara fråga om en avgift 
eller en skatt. Skillnaden mellan en skatt och en avgift är enligt 
regeringsformens förarbeten att skatt är ett tvångsbidrag till det 
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allmänna utan direkt motprestation, medan en avgift däremot mot-
svaras av en direkt motprestation från det allmännas sida. Vid en 
eventuell pålaga i form av en avgift skulle alltså överväganden kring 
motprestationen för avgiften vara av avgörande betydelse. Resone-
mang skulle kunna föras kring om en avgift skulle kunna tas ut för 
de kostnader som idrotten har för arrangemanget av de idrotts-
tävlingar som spelbolag arrangerar vadhållning på. Avgiftens nivå 
som procentsats samt vilken intäktsbas som skulle ligga till grund 
för avgiften skulle vidare behöva fastställas. En central avvägning 
skulle gälla avgiftens nivå i förhållande till punktskatten (18 pro-
cent), dvs. det totala skatte- och avgiftsuttaget och konsekvenser för 
kanaliseringen på spelmarknaden. Den tidigare Spellicensutred-
ningen gjorde här bedömningen att ett skatteuttag överstigande 
20 procent skulle kunna påverka kanaliseringen negativt.13 Med en 
punktskatt på 18 procent handlar det om ett relativt begränsat ut-
rymme för en marknadsavgift. Även konkurrensförhållanden natio-
nellt och internationellt kan behöva beaktas om den ökade inter-
nationaliseringen av sport och spel fortsätter. Det skulle även behöva 
fastställas vem som i olika situationer ska anses tillhandahålla mot-
prestationen för avgiften och därför erhålla de betalade avgifterna.  

Syftet och det allmänna intresset av en avgift är också en faktor 
som skulle prövas inom ramen för EU-kommissionens bedömning 
av åtgärdens förenlighet med EU:s statsstödsregler.14 Det kan också 
behöva motiveras varför just idrott som spelobjekt skiljer sig från 
andra evenemang eller händelser som utgör objekt för vadhållning. 

Eftersom vadhållning på de stora sporterna har en stor 
internationell prägel, t.ex. inom fotbollen, är det relevant att beakta 
att en nationellt reglerad avgift endast kan tas ut på spel och tävlingar 
som sker i Sverige. Detta eftersom en avgift förutsätter att den utgör 
ersättning för en motprestation. Spel som sker på tävlingar som an-
ordnas i andra länder skulle i praktiken inte omfattas av en sådan 
avgift. En avgift på spel på svensk idrott skulle också kunna innebära 
att spel på svenska tävlingar blir mindre attraktivt för spelbolagen 
jämfört med spel på idrott i andra länder, vilket i förlängningen 
skulle kunna inverka negativt på idrottens finansiering genom kom-
mersiella samarbeten.  

 
13 SOU 2017:30, s.189–197. 
14 Jfr SOU 2020:64 s. 31.  
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Ett införande av en skatt eller avgift skulle medföra ökade 
administrativa kostnader för staten och den myndighet som skulle 
ansvara för uppbörden. Administrativa kostnader skulle också upp-
stå för de organ som skulle fungera som motpart samt fördela intäk-
terna av en avgift inom sporten. När det gäller den administrativa 
hanteringen skulle det även behöva fastställas dels vem som skulle 
ansvara för uppbörden av avgiften, dels hur medlen därefter skulle 
utbetalas till de organ som företräder respektive idrott. En eventuell 
avgift eller skatt skulle utgöra en ytterligare kostnad för spelbolagen, 
varför faktorer som den svenska spelmarknadens internationella 
konkurrenskraft och kanalisering skulle behöva beaktas.  

Modeller för en särskilt reglerad upphovsrätt har redovisats ovan 
i avsnitt 6.3.2 och 6.3.3. Bakgrunden är som framgått att en idrotts-
prestation eller utfallet av en tävling inte omfattas av ett upphovs-
rättsligt skydd (copyright). Förenklat skulle en sådan modell inne-
bära att ett särskilt upphovsrättsligt skydd för idrotten regleras i 
lämplig lag. Med stöd av detta rättsliga skydd skulle idrottens orga-
nisationer eller arrangörer av evenemang sedan ha möjlighet att ingå 
avtal med spelbolagen om vilken ersättning som ska utgå i det fall 
dessa används som spelobjekt. Härutöver kan vissa ytterligare vill-
kor för tillämpningen behöva fastställas.  

Utfallet av en modell med särskilt lagfäst upphovsrätt beslutas 
inte i lag utan beror av vilka avtal som idrotten med stöd av det rätts-
liga skyddet skulle kunna sluta med spelbolagen och vilken ersätt-
ning som överenskoms i dessa förhandlingar. I likhet med vad som 
gäller för de kommersiella samarbeten inkl. sponsring som sluts i dag 
beror utfallet dels på idrottens förhandlingsstyrka, dels på hur in-
tressant den aktuella idrotten eller det särskilda evenemanget är för 
spelbolagen.  

Erfarenheterna tycks visa att en modell med särskilt reglerade 
rättigheter medför ökade administrativa kostnader för idrotten, den 
nationella spelmyndigheten och även för spelbolagen. Ett införande 
skulle även kunna få effekter på den internationella konkurrens-
kraften när det gäller spel på svensk idrott. 



Idrottens finansiering SOU 2020:77 

92 

6.4 Överväganden och bedömning 

Utredningens bedömning: Idrottens intäkter från spelföretag i 
form av sponsring har ökat efter omregleringen av spelmark-
naden. Varken en reglerad marknadsavgift eller ett särskilt upp-
hovsrättsliknande skydd för idrotten bedöms vara lämpligt att 
införa för att ersätta idrottsrörelsen för att idrott används som 
spelobjekt. 

 
Utredningen ska enligt direktiven utreda om den finansierings-
modell som föreslås för hästnäringen, eller någon annan lämplig 
modell fristående från skattesystemet, kan införas för att ersätta 
idrottsrörelsen för att idrott används som spelobjekt. Som framgår 
av utredningens delbetänkande Hästnäringens finansiering på den 
omreglerade spelmarknaden, SOU 2020:64, föreslår utredningen 
ingen ny finansieringsmodell i form av en marknadsavgift för häst-
näringen, i detta sammanhang trav- och galoppsporten.  

 När det gäller frågan om rätten till ersättning för att idrott 
används som spelobjekt, eller i andra kommersiella sammanhang, 
konstaterar utredningen att ett sportevenemang som t.ex. en tävling 
eller en fotbollsmatch inte i sig skyddas av upphovsrätten (avsnitt 
6.3.2). Förklaringen är att utfallet av en tävling inte är känt på 
förhand, varför ingen kan sägas ”äga” eller har varit upphov till resul-
tatet. Däremot har sportevenemang och även utövare av sport andra 
former av skydd. Grundläggande är att det finns ett äganderätts-
liknande skydd i det förhållande att ett evenemang äger rum på en 
arena som ägs eller disponeras med ensamrätt av sportförbundet 
eller arrangören av det aktuella evenemanget. Denna rättighet gör 
det möjligt för idrottens arrangörer att dels kontrollera fysiskt till-
träde till en arena, dels ingå avtal om upplåtande av ljud- och bildrät-
tigheter för evenemanget. Den typ av kommersiella avtal som gäller 
mediarättigheter utgör i dag en central del av elitsportens finansi-
ering.  

Som utredningen redovisat i avsnitt 6.3.3 har vissa länder infört 
särskilda lagreglerade upphovsrättsliknande rättigheter för inhemsk 
idrott och sport. Syftet har varit att ge sportens organisationer en 
laglig rätt att kunna förhandla om ersättning om deras evenemang 
används som spelobjekt. Ett annat syfte har varit att ge sporten möj-
ligheter att i avtal med spelbolag ställa krav på åtgärder för att stärka 
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arbetet i integritetsfrågor som rör sport och spel. Erfarenheter och 
utvärderingar av sådana system visar att de i första hand gynnar 
sporter och evenemang med mycket hög attraktivitet för spelak-
törerna. Vidare skulle en sådan reglering enligt den modell som 
använts i andra länder endast omfatta nationella sportevenemang. 
Enligt uppgift från Svenska Spel baseras 85 procent av deras sport-
spel på utländska ligor och 15 procent på inhemskt spel. För ett 
annat spelföretag som har en stor marknadsandel på sportspel utgör 
endast 5,96 procent av deras svenska kunders sportspel spel på 
svensk sport.15 De medel som skulle inflyta till svensk idrott vid in-
förandet av en sådan modell skulle således bli förhållandevis liten. 
Om vadhållhållning på svenska sportevenemang till följd av en sär-
skild avgift på sådant spel skulle bli dyrare jämfört med annan vad-
hållning, torde det riskera att minska konsumenters intresse för 
sådan vadhållning och i förlängningen riskera att minska svensk 
elitidrotts sponsorintäkter från spelbolag. Ett system med särskilt 
reglerade rättigheter som skulle materialiseras genom förhandlingar 
och avtal mellan sportens organisationer och spelbolag riskerar även 
att medföra höga administrativa kostnader för sportens 
organisationer och för den nationella spelmyndighetens kontroll-
arbete. Sammantaget talar detta emot en sådan reglering.  

Det har från vissa håll framförts att en svensk modell med 
särskilda lagreglerade upphovsrättsliknande rättigheter även skulle 
kunna omfatta spel på idrott i andra länder. En licenshavare som vill 
erbjuda vadhållning på sport skulle därmed även behöva träffa avtal 
med utländska rättighetsinnehavare för att erbjuda spel på dessa 
rättighetsinnehavares tävlingar. Enligt utredningens bedömning 
torde en sådan modell inte vara en rimlig lösning och heller ingen 
lösning som skulle gagna svensk idrott. För det första skulle det 
behöva utredas vem som de facto utgör rättighetsinnehavare för 
respektive idrott, evenemang etc. som avtal ska tecknas med. Mot 
bakgrund av att det med stor sannolikhet rör sig om ett stort antal 
aktörer skulle administrationen kring tecknandet av avtal bli täm-
ligen omfattande. Av redovisade siffror ovan framgår att svenska 
spelbolag till övervägande del erbjuder vadhållning på utländsk 
idrott. Införandet av en modell i vilken ersättning utgår oavsett var 
idrotten äger rum skulle således medföra att upp emot 90 procent av 
ersättningen skulle utbetalas till de utländska idrottsligorna. En 

 
15 Uppgifter från BOS den 17 november 2020.  
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nationell reglering med en sådan effekt vore enligt utredningens 
bedömning varken lämplig eller försvarbar.  

Historiskt har som beskrivits i avsnitt 6.2.2 funnits en koppling 
mellan spel på sport och idrottens finansiering. Övergången till att 
ett fast statsbidrag, vilken skett i flera steg, har enligt utredningens 
bedömning avspeglat en tydlig viljeinriktning att frikoppla den ide-
ella idrotts- och friluftsrörelsen från ett finansiellt beroende av spel-
marknadens utveckling.  

Utredningen kan samtidigt konstatera att idrotten över tid har 
utvecklat omfattande kommersiella samarbeten både på central och 
lokal nivå. Betydelsen av intäkter från tävlingar och evenemang har 
visat sig tydligt inte minst under coronapandemin. Utvecklingen på 
den nya spelmarknaden visar också att flera av de spelbolag som varit 
verksamma i Sverige under en längre tid, och som nu innehar licens 
på den nya spelmarknaden, är beredda att på kommersiell basis sluta 
avtal med sportförbund på elitnivå om flerårigt finansiellt stöd i form 
av sponsring. Enligt den utvärdering som Statskontoret genomfört 
har idrottens intäkter från spelföretag i form av sponsring ökat efter 
omregleringen av spelmarknaden. Ett offentligt ingripande i form av 
en särskilt reglerad rättighet eller en offentlig avgift på spel, utöver 
nuvarande punktskatt, skulle kunna inverka negativt på spelbolagens 
vilja att sluta avtal om sponsring på kommersiell basis. Ytterligare 
avgifter eller skatter riskerar också att påverka kanaliseringen 
negativt. Det går även att ifrågasätta varför idrott och sport skulle ha 
mer rätt till ersättning än andra evenemang som utgör objekt för 
vadhållning. 

Vid sidan av frågan om ekonomisk ersättning kan upphovs-
rättsliknande regler som de i Frankrike vara ett sätt att ge sporten 
utrymme att förhindra vadhållning på objekt som sporten bedömer 
är särskilt riskabla ur matchfixningssynpunkt. I det avseendet skulle 
regleringen syfta till att stärka sportens integritet. Huruvida en upp-
hovsrättslig reglering med särskilt syfte att skydda sportens integri-
tet är lämplig, är inte en fråga som uttryckligen omfattas av direk-
tiven för denna utredning. Det kan dock konstateras att spellagen 
adresserar frågan om spelobjekt och risken för matchfixning. Enligt 
spellagen är vissa typer av spelobjekt förbjudna och dessutom inne-
håller spellagen bemyndiganden för regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om ytterligare 
förbud för att bekämpa matchfixning (8 kap. 2 § spellagen och 
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21 kap. 5 §). Regeringen har bemyndigat Spelinspektionen att före-
skriva om sådana förbud (16 kap. 6 spelförordningen [2018:1475]). 
Spelinspektionen har med stöd i bemyndigandet meddelat före-
skrifter som träder i kraft den 1 januari 2021.16  

Sammantaget bedömer utredningen att varken en offentligt 
reglerad avgift eller en lagreglerad upphovsrättsliknande rättighet är 
lämplig att införa för att ge idrottsrörelsen ersättning för att idrott 
används som spelobjekt. 

 
16 Spelinspektionens föreskrifter och allmänna råd (SIFS 2020:2) om begränsningar och 
förbud mot viss vadhållning för att motverka manipulation av resultat (bl.a. matchfixning) 
inom sport samt rapportering av misstänkt manipulation. 
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7 Åtgärder för att stänga ute 
olicensierat spel 

7.1 Utredningens uppdrag 

Enligt direktiven ska utredaren överväga och lämna förslag till ytter-
ligare åtgärder för att begränsa eller stänga ute olicensierat spel, 
särskilt över internet. Utredaren ska även göra en internationell ut-
blick och redovisa erfarenheter från andra länder. Det ingår inte i 
utredarens uppdrag att föreslå grundlagsändring. I det följande redo-
visas därför gällande regler och hur kanaliseringen utvecklats sedan 
omregleringen av spelmarknaden, följt av en internationell utblick. 
Därefter redovisas utredningens överväganden och förslag. 

7.2 Kanaliseringen 

7.2.1 Befintliga verktyg i spellagen, spelförordningen och 
inkomstskattelagen 

Redan innan spellagen var det olagligt att anordna spel om pengar 
utan tillstånd samt att främja sådant spel. Dessa regler har flyttats 
över till den nya spellagen. I 19 kap. 1 § anges att 

[d]en som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet tillhandahåller otillåtet 
spel eller spel utan nödvändig licens enligt denna lag döms för olovlig 
spelverksamhet till böter eller fängelse i högst två år. 

I ringa fall döms det inte till ansvar. 

Det s.k. främjandebrottet framgår av 19 kap. 2 §. 

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet främjar deltagande i 
sådant spel som avses 1 § döms för främjande av olovligt spel till böter 
eller fängelse i högst två år. 
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I ringa fall döms det inte till ansvar. 

Om ett brott enligt ovan är att betrakta som grovt, ska i stället 
dömas till fängelse i lägst sex månader och högst sex år (19 kap. 3 §). 
Vid sidan av straffbestämmelserna finnas i spellagen vissa administ-
rativa tillsynsverktyg och sanktioner att tillgå för myndigheterna i 
arbetet med att motverka olovligt spel. Fr.a. utgörs dessa av möjlig-
het att meddela beslut om 

• förbud mot tillhandahållande av olovligt spel (18 kap. 23 §), 

• att ansöka hos förvaltningsrätten om att en betalningsförmedlare 
ska blockera betalningstransaktioner till och från ett konto som 
används i samband med olovligt spel (18 kap. 26 §), och 

• att en internetleverantör ska upprätta varningsmeddelande på 
webbplatser där olovligt spel tillhandahålls (18 kap. 28 §). 

Betaltjänstleverantörer är vidare skyldiga att blockera betalningar där 
betalkort används i samband med olovligt spel (13 kap. 1 § spelförord-
ningen [2018:1475]). Detta gäller således utan att tillsynsmyndighe-
ten behöver fatta beslut i enskilda fall. Om en betaltjänstleverantör 
åsidosätter denna skyldighet kan Spelinspektionen besluta om en 
sanktionsavgift om lägst 5 000 kronor och högst 10 miljoner kronor 
(19 kap. 13 § spellagen). 

Slutligen infördes i samband med omregleringen även bestäm-
melser i inkomstskattelagen (1999:1229) som kan bidra till att kana-
lisera spelandet till licensierade spelföretag. Enligt huvudregeln ska 
vinster från spel hos licensierade spelföretag vara skattefria för spe-
laren. Skattefriheten gäller dock inte vinster som spelare gör på li-
censpliktiga spel hos ett spelföretag som inte har någon licens enligt 
spellagen (8 kap. 3 § inkomstskattelagen).  

7.2.2 Kanaliseringen efter omregleringen av spelmarknaden  

Regeringen bedömde i samband med omregleringen att kanaliser-
ingen på den konkurrensutsatta delen av marknaden skulle uppgå till 
minst 90 procent (prop. 2017/18:220, s. 285). Det var också den mål-
sättning som regeringens särskilde utredare Håkan Hallstedt hade 
(SOU 2017:30 s. 25). I ett internationellt perspektiv är det en relativt 



SOU 2020:77 Åtgärder för att stänga ute olicensierat spel 

99 

hög målsättning. I Danmark bedömdes exempelvis kanaliseringen 
vara cirka 72 procent 2012, dvs. det år den danska spelmarknaden 
omreglerades, för att sedan öka gradvis till att uppgå till 91,5 procent 
20191. Kanaliseringen på den svenska konkurrensutsatta spelmark-
naden uppgick, enligt Spelinspektionens bedömning, till mellan 87–
89 procent 2019 med en vikande trend över året. Dessa siffror, som 
bygger på Skatteverkets uppgifter om omsättningen hos de licensi-
erade spelbolagen och det brittiska analysföretaget H2 Gambling 
Capitals uppskattningar av det olicensierade spelandet, bör dock 
tolkas med viss försiktighet.2 Flera bedömare har också pekat på att 
kanaliseringsgraden troligen varierar markant mellan olika spel-
former inom den konkurrensutsatta delen av spelmarknaden, ex-
empelvis mellan vadhållning på hästsport, där kanaliseringsgraden 
bedöms vara mycket hög, och onlinekasino, där kanaliseringsgraden 
bedöms vara väsentligt lägre.3 Det går vidare att ifrågasätta om den 
procentuella andelen av nettoomsättningen på spelmarknaden bör 
vara den enda måttstocken som ska beaktas vid skattningen av sta-
tens kontroll över spelmarknaden. Ur folkhälsoperspektiv bör minst 
lika relevant vara att beakta hur stor andel av befolkningen som väljer 
att spela utanför licenssystemet. I det avseendet kan noteras att fyra 
procent av onlinespelarna som tillfrågades i Spelinspektionens årliga 
marknadsundersökning ”Allmänheten om spel” svarade att de under 
2019 hade spelat på en webbsida som saknade svensk licens.4 Med 
reservation för osäkerheten i ovan angivna statistik, skulle en möjlig 
slutsats därmed kunna vara att det är ett relativt litet antal spelare 
som spelar hos olicensierade spelföretag, men att dessa omsätter mer 
pengar än den genomsnittlige spelaren.  

Ingen har ännu dömts för vare sig olovligt spel eller främjande av 
olovligt spel sedan spellagens ikraftträdande. Spelinspektionen har 
dock vidtagit åtgärder för att motverka olovligt spel. I september 
2019 skickade myndigheten en skrivelse till betaltjänstleverantörer.5 
I skrivelsen uppmanades betaltjänstleverantörerna att inte förmedla 

 
1 Spillemyndigheden. Rapport om ulovligt spil (2019), s. 14. 
2 Den danska spelmyndigheten har t.ex. bedömt den svenska kanaliseringsgraden vara knappt 
91 procent 2019, baserat på statistik från H2 Gambling Capital avseende onlinebaserat spel. 
3 Statskontoret, Utvärdering av omregleringen av spelmarknaden, Delrapport 3 (2020:8), s. 41 
och Copenhagen Economics rapport Kanaliseringsgraden på den svenska marknaden för 
onlinespel (27 april 2020), s. 33. 
4 Spelinspektionens årsredovisning för 2019, s. 6. 
5 Information till betaltjänstleverantörer – Skrivelse från Spelinspektionen daterad 2019-09-10. 
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insatser eller vinster till och från spelbolag utan nödvändig licens. 
Spelinspektionen påpekade i skrivelsen att sådan förmedling kan 
utgöra främjande av olovligt spel, vilket är kriminaliserat genom 
spellagen. Under 2020 har myndigheten meddelat förbudsföreläg-
ganden mot sammanlagt 23 utlandsbaserade spelföretag som har be-
dömts tillhandahålla spel i Sverige utan nödvändig licens genom sam-
manlagt drygt ett hundratal webbsidor.6 

Spelinspektionen publicerade i december 2019 en strategi för 
myndighetens arbete mot olaglig spelverksamhet online.7 I strategin 
anges att myndigheten prioriterar åtgärder för att stärka kanaliser-
ingen och hur myndigheten ska arbeta mot olaglig spelverksamhet. 
Spelinspektionen konstaterar att samverkan med andra myndig-
heter, i första hand polis och åklagare men även Konsumentverket, 
Finansinspektionen och spelmyndigheter i andra länder, är en viktig 
del i arbetet. Även om inspektionens beslut att förbjuda utlandsba-
serade spelföretag att tillhandahålla spel i Sverige i sig kan vara svåra 
att genomdriva, menar myndigheten att publicering av sådana beslut 
kan skapa större förutsättningar för spelare att välja lagliga alternativ 
och andra aktörer att samarbeta och sluta avtal endast med lagliga 
aktörer på spelmarknaden. Spelinspektionen bedömer också att så-
dana beslut kan skapa förutsättningar för andra myndigheter att 
agera inom ramen för sina respektive verksamhetsområden och för 
andra aktörer att undvika att begå främjandebrott. Vidare pekar man 
i strategin på möjligheten att agera mot licenshavare om dessa ingår 
i samma koncern som ett företag som tillhandahåller olovligt spel på 
den svenska spelmarknaden. Spelinspektionen konstaterar slutligen 
att man har möjlighet att besluta om varningsmeddelanden och att 
ansöka hos förvaltningsrätten om betalningsblockering (se ovan). 
I en rapport till regeringen den 17 augusti 2020 uppger Spelinspek-
tionen att myndigheten arbetar med att ta fram underlag för att 
kunna meddela förelägganden om varningsmeddelanden.8 I rap-
porten anger Spelinspektionen vidare att den så kallade banksekre-
tessen medfört svårigheter för myndigheten att ta del av uppgifter 
som bedöms nödvändiga för att få till stånd betalningsblockering, 

 
6 Spelinspektionens, Utvecklingen på spelmarknaden, och vidtagna åtgärder, med anledning 
av det nya coronaviruset. Slutredovisning enligt regeringens beslut (Fi2020/01922/OU), 
s. 14. 
7 Spelinspektionens arbete mot olaglig spelverksamhet online – strategi (2019-12-13). 
8 Spelinspektionen, Utvecklingen på spelmarknaden, och vidtagna åtgärder, med anledning 
av det nya coronaviruset. Slutredovisning enligt regeringens beslut (Fi2020/01922/OU), 
s. 14 ff. 
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och begär därför vissa lagändringar för att undanröja dessa hinder. 
Vid tidpunkten för detta betänkandes överlämnande har inget beslut 
om vare sig betalningsblockering eller varningsmeddelande fattats. 

Den licensierade delen av spelbranschen har också vidtagit vissa 
åtgärder för att utestänga olicensierat spel. Såvitt är känt för utred-
ningen har varken Branschföreningen för onlinespel (BOS) eller 
Spelbranschens riksförbund (Sper) som krav att dess licensierade 
medlemmar inte samarbetar med underleverantörer, exempelvis mark-
nadsföringspartners, spelprogramvaruutvecklare och betalningsför-
medlare, som erbjuder tjänster till olicensierade spelföretag. Däremot 
följer det av BOS etiska plattform att operatörer som är medlemmar i 
BOS endast får acceptera svenska konsumenter på den spelsite som 
omfattas av svensk licens, samt att leverantörer som är medlemmar i 
BOS inte får tillhandahålla spel till i Sverige olicensierade aktörer som 
accepterar svenska kunder. 

7.2.3 Internationell utblick  

Webbplats-blockering 

Syftet med webbplats-blockering är att stänga ute de spelbolag som 
inte har tillstånd att erbjuda spel till konsumenter. Således spärras 
vissa hemsidor för åtkomst genom blockering av exempelvis webb-
plats-adresser eller domännamn. Ett sådant verktyg för att stänga ute 
olovligt spel finns i exempelvis Danmark där den danska spelmyn-
digheten (Spillemyndigheden) kan ansöka hos domstol om föreläg-
gande för en dansk internetleverantör att blockera en viss webbplats 
där olagligt spel erbjuds. Under 2019 blev totalt 25 webbplatser 
blockerade i Danmark.9 Inom EU har 18 medlemsländer, däribland 
Frankrike, Italien och Spanien, infört webbplats-blockering som ett 
styrmedel av spelmarknaden.10 

 
9 Spillemyndigheden, Report on illegal gambling 2019, s. 8. 
10 Prof Dr Julia Hӧrnle, Dr Alan Littler, Dr Gareth Tyson, Eranjan Padumadasa, Dr Maria 
José Schmidt-Kessen och Damilola Isaac Ibosiola, Evaluation of Regulatory Tools for 
Enforcing Online Gambling Rules and Channelling Demand towards Controlled 
Offers (2018), s. 33. 
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Betalningsförmedlingsförbud 

Inom EU har 16 medlemsländer infört någon form av möjlighet till 
betalningsblockering för att försvåra tillhandahållandet av otillåtet 
spel om pengar. Som framgår ovan erbjuder även den svenska spel-
regleringen sådana möjligheter. Endast i sju länder hade möjligheten 
att besluta om betalningsblockering faktiskt använts, enligt en rap-
port som publicerades i november 2018.11 Genom att förbjuda betal-
ningsförmedling försvåras möjligheten för spelbolag som erbjuder 
olagligt spel att ta betalt för sina tjänster. Förbudet innebär vidare 
att kreditkorts- och nätbetalningsföretag är förhindrade att överföra 
medel mellan spelare och spelbolag som erbjuder olagligt spel utan 
tillstånd. Norge har sedan 2010 ett förbud mot att tillhandahålla 
betaltjänster som innebär insättning till och betalning från spel som 
inte har licens i Norge. Den 1 januari 2020 skärptes föreskrifterna 
och stipulerar numera att förbudet även gäller betalningstrans-
aktioner till och från andra företag som förmedlar betalningstrans-
aktioner för spelbolag som inte har en licens i Norge.12 

Licenskrav för underleverantörer (B2B-licens) 

Med B2B-licens (business to business) avses inom spelområdet 
huvudsakligen licens för tillverkning, tillhandahållande, installation 
eller ändring av spelprogramvara. Krav på B2B-licens i någon form 
finns bland annat i Storbritannien, på Malta och i Belgien. Licens-
modellen ger möjlighet att ställa krav på sådana underleverantörer i 
syfte att säkerställa att spelprogramvaran inte erbjuds till otillåtna 
speloperatörer. Eftersom ett relativt litet antal underleverantörer 
förser en stor andel av spelmarknaden med spelprogramvara, har 
modellen ansetts ha stor potential att försvåra tillhandahållandet av 
otillåtet spel.13 Den brittiska lagstiftningen redogörs för närmare i 
utredningens överväganden avseende tillstånd för spelprogramvara. 

 
11 Prof Dr Julia Hӧrnle, Dr Alan Littler, Dr Gareth Tyson, Eranjan Padumadasa, Dr Maria 
José Schmidt-Kessen och Damilola Isaac Ibosiola, Evaluation of Regulatory Tools for 
Enforcing Online Gambling Rules and Channelling Demand towards Controlled Offers 
(2018), s. 58. 
12 Forskrift om forbud mot betalingsformidling for pengespill som ikke har norsk tillatelse. 
13 Prof Dr Julia Hӧrnle, Dr Alan Littler, Dr Gareth Tyson, Eranjan Padumadasa, Dr Maria 
José Schmidt-Kessen och Damilola Isaac Ibosiola, Evaluation of Regulatory Tools for 
Enforcing Online Gambling Rules and Channelling Demand towards Controlled Offers 
(2018), s. 138. 
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7.3 Överväganden och förslag 

7.3.1 Behovet av ytterligare åtgärder 

Utredningens bedömning: Spellagen bör kompletteras med 
ytterligare verktyg för att stänga ute olicensierat spel. Möjlighet 
till s.k. IP-blockering bör inte införas.  

 
Utgångspunkten för den nya spelregleringen är att alla som agerar 
på den svenska spelmarknaden ska ha licens, och aktörer utan licens 
ska stängas ute (prop. 2017/18:220, s. 85). Att staten ska ha kontroll 
över spelmarknaden anges också som en av målsättningarna för den 
statliga spelpolitiken (prop. 2019/20:1, utg.omr. 17, s. 209). Det 
finns flera skäl till detta. Inte minst förutsätter flera av de meka-
nismer som införts i spellagen för att skydda konsumenter från över-
drivet spelande, såsom möjligheten att stänga av sig från spel och 
sätta gränser för sitt spelande, att svenskars spelande endast sker 
inom licenssystemet. Om olicensierade spelföretag tillåts verka fritt 
på den svenska spelmarknaden finns en uppenbar risk att dessa 
skyddsmekanismer kringgås genom att spelare som exempelvis 
stängt av sig från spel fortsätter att spela på olicensierat spel. Det är 
givetvis också viktigt att skydda svenska licenshavare från otillbörlig 
konkurrens från olicensierade spelföretag, som kan snedvrida 
konkurrensen genom att exempelvis locka med bonuserbjudanden 
på ett sätt som licensierade företag inte tillåts göra. Vissa menar att 
en metod för att öka kanaliseringen skulle vara att ta bort vissa av 
spelregleringens konsumentskyddande bestämmelser rörande ex-
empelvis begränsningar av vilka typer av spel eller bonuserbjudanden 
som är tillåtna eller möjligheten att stänga av sig från licensierat spel, 
eller att avstå från att införa eventuella ytterligare åtgärder som av 
olika skäl bedöms nödvändiga. Utan sådana begränsningar skulle, åt-
minstone för vissa typer av spelare, sannolikt incitamenten att vända 
sig till olicensierade aktörer att minska. Man kan dock med fog fråga 
sig vilken poängen med hög kanalisering skulle vara om det inom 
licenssystemet inte säkerställs ett betydligt starkare konsument-
skydd, vilket dessa begränsningsregler syftar till att upprätthålla, än 
vid spel utanför licenssystemet. Vidare pekar uppgifter från stöd-
organisationer på att den stora majoriteten av personerna som söker 
hjälp för problemspelande, och som angett att de spelat hos olicen-
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sierade spelföretag, har stängt av sig från spel via Spelinspektionens 
självavstängningsregister Spelpaus.se. Det är alltså inte avsaknaden 
av incitament inom licenssystemet i form av exempelvis lukrativa 
bonuserbjudanden som gör att dessa personer vänder sig till 
olicensierat spel. I stället torde det handla om att de där ges tillgång 
till spel trots avstängning. För att skydda dessa personer behövs 
utöver vård och förebyggande åtgärder att staten har tillgång till 
repressiva åtgärder för att stänga ute olovligt spel, snarare än libe-
ralisering av spelansvarsregelverket inom licenssystemet. Samtidigt 
som det måste finnas en balans i regelverket som gör det attraktivt 
för spelföretag och konsumenter att verka inom licenssystemet, kan 
enligt utredningen således inte ett minskat konsumentskydd inom 
licenssystemet vara svaret på hur olicensierat spel ska stängas ute. 
Det är därför enligt utredningen avgörande för reformens såväl 
effektivitet som legitimitet att det finns ändamålsenliga verktyg för 
att stänga ute olicensierade aktörer från den svenska spelmarknaden. 

Kanaliseringen på den svenska konkurrensutsatta spelmarknaden 
har bedömts uppgå till mellan 87–89 procent 2019 med en vikande 
trend över året, och med betydande skillnader mellan olika spel-
former. Statskontoret bedömer i utvärderingen av läget på spelmark-
naden 2019 att utvecklingen sedan omregleringen har varit sådan att 
ytterligare verktyg är nödvändiga för att stänga ute olicensierat 
spel.14 Utredningen delar den bedömningen och anser att det, även 
om effektiviteten i de befintliga verktygen ännu inte fullt ut har 
prövats och kan värderas, finns skäl att överväga vilka eventuella 
ytterligare verktyg som kan vara lämpliga och ändamålsenliga för att 
stänga ute olicensierat spel. 

Frågan är då vilka ytterligare åtgärder som bör komma i fråga. En 
åtgärd som Spellicensutredningen utredde var om en möjlighet att 
besluta om blockering av elektronisk kommunikation till domäner 
(DNS-blockering) eller IP-adresser (IP-blockering) bör införas i 
spellagen.15 Den utredningen, och sedermera även regeringen, 
bedömde dock att någon möjlighet till sådan blockering inte skulle 
införas i samband med omregleringen. Spellicensutredningen ansåg 
bland annat att en sådan åtgärd skulle riskera att inskränka 
yttrandefriheten på ett oproportionerligt sätt och innebära att även 

 
14 Statskontoret, Utvärdering av omregleringen av spelmarknaden, Delrapport 3 (2020:8), 
s. 101. 
15 SOU 2017:30, del 2, s. 142 samt prop. 2017/18:220 s. 211. 
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sådant material som inte var tänkt att omfattas av blockeringen ris-
kerade att träffas av åtgärden. Vidare bedömde utredningen att en 
möjlighet till DNS- eller IP-blockering på spelområdet skulle riskera 
att leda till att det väcks krav på liknande åtgärder på fler områden, 
samt att tillräckligt stöd i riksdagen saknades för ett sådant förslag. 
Finns då något i utvecklingen sedan spellagens ikraftträdande som 
motiverar en annan bedömning nu? Möjligheten att bland annat 
blockera webbsidor övervägdes av Utredningen om EU:s förordning 
om konsumentskyddssamarbete som lämnade sitt betänkande till 
regeringen i mars 2019 (SOU 2019:12, s. 45 och 46 samt 115 ff.). 
I valet mellan ett system med varningsmeddelanden och blockering 
föreslog den utredningen att varningsmeddelanden väljs, med stöd i 
ett liknande resonemang som Spellicensutredningens. Man konsta-
terade bl.a. att blockering riskerar att slå för brett och riskerar att 
vara svårförenlig med den grundlagsskyddade yttrandefriheten, samt 
att en sådan åtgärd i många fall visat sig ha en begränsad effekt och 
inte uppnått det eftersträvade målet. Vidare konstaterades att riks-
dagen i förhandlingarna av den EU-förordning16 som utredningen 
hade i uppdrag att implementera, motsatt sig möjligheten till block-
ering, vilket föranlett Sverige att rösta nej till förordningen i rådet. 
Regeringen valde att följa utredningens förslag att i stället för block-
ering införa möjligheten att besluta om varningsmeddelanden i mark-
nadsföringslagen (2008:486), lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i kon-
sumentförhållanden, läkemedelslagen (2015:315), lagen (2016:1024) 
om verksamhet med bostadskrediter och lagen (2019:59) med kom-
pletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning (prop. 
2019/20:120, s. 69).  

En majoritet av länderna i EU har infört möjligheten att blockera 
webbsidor som tillhandahåller otillåtet spel (SOU 2017:30 del 2, 
s. 140). Den vanligaste typen är DNS-blockering. I en analys som 
EU-kommissionen lät göra 2018,17 konstateras att DNS-blockering 
lätt kan kringgås och därmed inte är en särskilt effektiv åtgärd. Trots 
det ansåg flera länder enligt studien ändå att åtgärden var effektiv 
eftersom konsumenter som försökte nå en blockerad webbplats togs 

 
16 Europaparlamentets och rådets förordning om samarbete mellan de nationella myndigheter 
som har tillsynsansvar för konsumentskyddslagstiftningen. 
17 Prof Dr Julia Hӧrnle, Dr Alan Littler, Dr Gareth Tyson, Eranjan Padumadasa, Dr Maria 
José Schmidt-Kessen och Damilola Isaac Ibosiola, Evaluation of Regulatory Tools for 
Enforcing Online Gambling Rules and Channelling Demand towards Controlled Offers 
(2018). 
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vidare till en annan webbplats med viktig konsumentinformation. 
Informationen kan exempelvis upplysa konsumenter som inte är 
medvetna om att de försökt få tillträde till en olicensierad spelsida.  

Utredningen konstaterar att den möjlighet som infördes i 
spellagen att besluta om varningsmeddelande ännu inte har använts. 
Som nämnts utreder Spelinspektionen fortfarande förutsättningarna 
för och effektiviteten i användning av varningsmeddelanden. Möj-
ligheten att besluta om varningsmeddelande har, som framgår ovan, 
nyligen införts även på andra områden vilket torde medföra att 
möjligheten att samarbeta mellan myndigheter i tillämpningen ökar. 
Utredningen konstaterar även att stödet i riksdagen för DNS- och 
IP-blockering inte tycks ha ökat under tiden efter Spellicensutred-
ningen. En åtgärd av detta slag riskerar också att begränsa eller 
förhindra tillgången till även annan information än den som åtgärden 
avser, och därmed inskränka yttrandefriheten på ett sätt som kan 
strida mot våra grundlagar. Sammantaget bedömer utredningen att 
det inte framkommit skäl som motiverar någon annan bedömning 
än den som Spellicensutredningen gjorde. Någon möjlighet till 
blockering av elektronisk kommunikation bör därför inte införas i 
nuläget. 

Vissa aktörer har framfört till utredningen att spellagens till-
ämpningsområde bör utvidgas till att i princip omfatta allt spel som 
är tillgängligt för svenska konsumenter. På så sätt anser man att 
möjligheten för olicensierade spelföretag att kringgå spellagen 
genom att ha andra språk och valuta än den svenska skulle försvinna. 
Enligt 1 kap. 2 § spellagen är lagen tillämplig på spel som tillhanda-
hålls i Sverige. Onlinespel som inte riktas till den svenska marknaden 
ska inte anses tillhandahållna i Sverige. Spelinspektionen har, med 
hänvisning delvis till lagens förarbeten, angett att svensk valuta, 
svenskt språk, information till specifikt svenska kunder, svensk 
kundtjänst och marknadsföring mot svenska konsumenter utgör 
omständigheter som talar för att spelet ska anses riktat mot den 
svenska marknaden, men att en bedömning i varje enskilt fall be-
höver göras.18 Det torde därmed inte vara tillräckligt att enbart 
genom att ändra språk och valuta till andra än de svenska vara säker 
på att man agerar utanför spellagens tillämpningsområde, om man 
på annat sätt kan anses rikta sin verksamhet mot svenska konsu-
menter. Utredningen bedömer att tolkningen av spellagens tillämp-

 
18 Spelinspektionens arbete mot olaglig spelverksamhet online – strategi (2019-12-13), s. 2 och 3. 
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ningsområde bör utvecklas genom domstolspraxis samt Spelinspek-
tionens och andra myndigheters tillsyns- och rättsvårdande arbete, 
innan frågan huruvida den bör ses över väcks.  

7.4 Tillstånd för spelprogramvara 

Utredningens förslag: Tillstånd ska krävas för den som tillver-
kar, tillhandahåller, installerar eller ändrar spelprogramvara för 
vadhållning online och kommersiellt onlinespel. En tillstånds-
havare får inte tillverka, tillhandahålla, installera eller ändra spel-
programvara åt någon som saknar nödvändig licens enligt spel-
lagen.  

En licenshavare ska se till att spelprogramvaran som används 
är tillverkad, tillhandahållen, installerad och ändrad av någon som 
har tillstånd för detta. 

7.4.1 Tidigare utredningar – Spellicensutredningens förslag 

Spellicensutredningen överlämnade sitt betänkande En omreglerad 
spelmarknad (SOU 2017:30) till regeringen i mars 2018. I betän-
kandet, som låg till grund för den nya spellagen, föreslog utred-
ningen, utöver kravet om licens för spelföretag, att även den som 
tillverkar, tillhandahåller, installerar eller ändrar spelprogramvara för 
onlinespel ska ha licens för detta, en s.k. B2B-licens. Enligt ut-
redningens förslag skulle en licenshavare för spelprogramvara inte få 
samarbeta med spelföretag som tillåter spel från Sverige utan att ha 
licens för det. Licensierade spelföretag skulle på motsvarande sätt 
förbjudas att samarbeta med någon som tillverkar, tillhandahåller, 
installerar eller ändrar spelprogramvara utan licens. Spellicensutred-
ningen anförde flera syften med en sådan reglering. Enligt utred-
ningen skulle ett licenskrav för underleverantörer ge tillsynsmyndig-
heten större överblick över leveranskedjan, ta bort en del av den 
administrativa bördan från spelföretagen, begränsa tillgången till 
spelprogramvara för olicensierade spelföretag som tillhandahåller 
spel i Sverige, samt omöjliggöra för svenska underleverantörer att 
tillhandahålla tjänster till utländska spelföretag utan svenska myn-
digheters vetskap. 
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I remissbehandlingen av Spellicensutredningens betänkande 
framfördes viss kritik mot förslaget. BOS och flera spelprogram-
varuutvecklare, bl.a. NYX Gaming Group, Evolution Gaming 
Group AB och NetEnt AB, ansåg att det bör räcka att spelprogram-
varan genomgår certifieringsprocess hos ett oberoende organ. Enligt 
dessa remissinstanser skulle dessutom ett licenskrav för under-
leverantörer, som det var utformat i utredningens förslag, riskera att 
medföra otydligheter i ansvarsfördelningen mellan spelföretagen 
och underleverantörerna och därmed skapa sämre förutsättningar 
för myndigheten att utöva tillsyn över efterlevnaden av lagen. Vissa 
remissinstanser, däribland Sper, var dock positiva till ett licenskrav 
för underleverantörer då det enligt dessa skulle bidra till ordning och 
reda på spelmarknaden. Sper ansåg dock att kraven för att erhålla en 
sådan licens behövde tydliggöras. 

Regeringen valde i sitt förslag om en ny spelreglering att inte gå 
fram med något förslag om spelprogramvarulicenser. Regeringen 
anförde i propositionen att det fanns oklarheter i utredningens 
förslag bl.a. avseende vilka krav som skulle gälla för licens, och att 
beredningsunderlag därmed saknades (prop. 2017/18:220 s. 136 och 
137). Regeringen påpekade dock att ett tillståndskrav för under-
leverantörer skulle kunna försvåra för olicensierade spelföretag att 
hitta samarbetspartners och därmed bidra till att säkerställa kana-
liseringen, samt att man inte utesluter att ett sådant tillståndskrav 
kan bli aktuellt i framtiden. 

7.4.2 Skulle ett tillståndskrav för hantering av 
spelprogramvara öka kanaliseringen? 

Företag som utvecklar och tillhandahåller spelprogramvara har en 
central betydelse för tillhandahållandet av spel. I många fall är 
spelföretag beroende av en eller flera externa sådana underleve-
rantörer för att skapa innehåll på webbplatsen där spelet till-
handahålls. Dessa underleverantörers tjänster kan bestå i att leverera 
själva spelet eller att leverera verktyg som spelföretag kan använda 
för att själva utveckla spel. I många fall kan tjänsterna också bestå i 
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att sköta hela driften av spelverksamheten, inklusive transaktionerna 
mellan spelare och spelföretag.19  

Det är ett begränsat antal programvaruutvecklare som förser 
merparten av den svenska spelmarknaden med spelprogramvara. 
Enligt uppgifter som utredningen tagit del av dominerades mark-
naden för programvara till online-kasinospel under första kvartalet 
2019 av några få större aktörer, varav de sju största, NetEnt, Play´n 
GO, Microgaming, Red Tiger, SG Digital, Playtech och Yggdrasil, 
stod för 65 procent av marknaden. Flera av dessa är svenskregistr-
erade bolag. För live-kasinospel är marknaden ännu mer koncen-
trerad med två dominerande aktörer, Evolution Gaming och 
NetEnt, varav båda är registrerade i Sverige. För s.k. sportböcker till 
vadhållning finns det två leverantörer som helt dominerar mark-
naden, Kambi och SBTech, varav den förstnämnda är svensk-
registrerad. Samtidigt finns en utveckling, framför allt på marknaden 
för programvara till online-kasinospel, mot att det blir allt vanligare 
med mellanhänder, s.k. game aggregation platforms (GAP), som 
förser licenshavare med spel från flera olika, ofta mindre, verksam-
heter som bedriver utveckling av spelprogramvara. Exempel på GAP 
är iSoftBet och NetEnt Connect. 

Ett flertal aktörer på den svenska spelmarknaden har efter om-
regleringen efterfrågat en ökad reglering av underleverantörs-
marknaden för att på så sätt uppnå en högre kanalisering. Aktörer 
från spelbranschen som utredningen har pratat med har framfört att 
flera av de större spelprogramvaruutvecklarna visserligen redan i dag 
kräver att de spelföretag som de samarbetar med har licens, men att 
det skiljer sig åt mellan spelprogramvaruutvecklare. Enligt de aktörer 
som utredningen har haft kontakt med skulle ett licens- eller till-
ståndskrav för underleverantörer, kombinerat med ett uttryckligt 
förbud för dessa att samarbeta med olicensierade spelföretag, därför 
bidra till att stänga ute olicensierat spel. Som redogjorts för ovan 
finns en motsvarande reglering i dag i Storbritannien.20 Enligt den 
brittiska spellagen, Gambling Act 2005, ska den som tillverkar, till-

 
19 Prof Dr Julia Hӧrnle, Dr Alan Littler, Dr Gareth Tyson, Eranjan Padumadasa, Dr Maria 
José Schmidt-Kessen och Damilola Isaac Ibosiola, Evaluation of Regulatory Tools for 
Enforcing Online Gambling Rules and Channelling Demand towards Controlled Offers 
(2018). 
20 Det betyder dock inte att spelprogramvaran som sådan är oreglerad i andra länder. I Sverige, 
liksom i många andra EU-länder, finns krav på att spelprogramvaran ska uppfylla vissa 
tekniska krav och ha genomgått certifiering av en tredje part, ett s.k. ackrediterat organ (se 
16 kap. spellagen).  
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handahåller, installerar eller ändrar spelprogramvara ha en s.k. 
gambling software operating license. Om en licensierad program-
varuutvecklare exempelvis tillhandahåller spel till ett olicensierat 
spelföretag som riktar sig till den brittiska marknaden, kan licensen 
återkallas. I licensvillkoren för spelföretagen (B2C-företagen) anges 
att all spelprogramvara som används måste vara tillverkad, tillhanda-
hållen, installerad och ändrad av någon som har en gambling soft-
ware operating license.21 Företrädare för UK Gambling Commiss-
ion, som administrerar och utövar tillsyn över licenssystemet i Stor-
britannien, har för utredningen uppgett att licensordningen på ett 
effektivt sätt har bidragit till att stänga ute olicensierat spel i landet.22  

Den nya spelregleringen som gäller i Sverige sedan 1 januari 2019 
bygger på att alla som agerar på den svenska spelmarknaden ska ha 
licens för att tillhandahålla spel, och att aktörer utan licens ska 
stängas ute (prop. 2017/18:220 s. 85). Utestängningen av olicensi-
erat spel är avgörande för en fungerande spelmarknad, dels för att 
upprätthålla ett starkt konsumentskydd och rättvisa konkurrens-
villkor, dels för att säkerställa ett rättvist skatteintag. Det är därför 
av största vikt att det finns effektiva och ändamålsenliga verktyg i 
regleringen för att motverka olovligt spel. Det går inte att utesluta 
att en tillståndsreglering skulle göra att vissa olicensierade spel-
företag ersätter tillståndsgivna underleverantörer med andra under-
leverantörer. En sådan regleringen torde dock innebära att utbudet 
av attraktiva spel minskar betydligt för olicensierade spelbolag. Ut-
redningen bedömer därför, i likhet med Spellicensutredningen och 
merparten av de branschaktörer som utredningen har pratat med, att 
ett krav på tillstånd för spelprogramvara skulle bidra till att tillhanda-
hållandet av olicensierat spel på den svenska spelmarknaden försvåras.  

Redan i nuläget är det ett brott att främja deltagandet i olovligt 
spel (19 kap. 2 § spellagen). En tillståndsreglering skulle dock ge 
Spelinspektionen andra möjligheter än i dag att ställa krav på och 
direkt vända sig till spelprogramvaruutvecklaren för att förhindra att 
dennes spel används i samband med olovligt spel. En sådan möjlighet 
bedöms särskilt viktig mot bakgrund av den utveckling på spel-
marknaden som varit, där de olicensierade spelföretagen i regel är 

 
21 Gambling Commission, Licence conditions and codes of practice (July 2020), Licence 
condition 2.2.1. 
22 Uppgifter till utredningen från UK Gambling Commission den 15 maj 2020. 
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etablerade i andra länder än Sverige och därför kan vara svåra för 
Spelinspektionen att nå i sin tillsyn.  

Ett tillståndskrav innebär en relativt stor inskränkning i den 
grundlagsstadgade näringsfriheten (2 kap. 17 § regeringsformen 
[1974:152]) och en inträdesbarriär särskilt för små företag som vill 
konkurrera på marknaden. Det är därför inget som bör införas utan 
att särskilda skäl föreligger. Utredningen kan också konstatera att 
betaltjänst-, internet- och medieleverantörer underställs särskilda 
skyldigheter i spellagen i syfte att stänga ute olicensierat spel, men 
att tillstånd enligt lagen inte krävs för sådan verksamhet.23 Man kan 
tänka sig att på motsvarande sätt nöja sig med att införa en bestäm-
melse i spellagen om att spelprogramutvecklare inte får samarbeta 
med olicensierade spelföretag. En spelprogramvaruutvecklare har 
dock, jämfört med de nyss nämnda aktörerna, en mer direkt anknyt-
ning till och är en integrerad del av spelmarknaden. Det är exempel-
vis inte ovanligt förekommande med vinstdelningsmodeller i samar-
betena mellan licenshavare och spelprogramvaruleverantörer. Spel-
programvaruutvecklare påverkas redan i dag av flera av spellagens 
bestämmelser om bl.a. tekniska krav, certifiering och krav på spelens 
utformning. Erfarenheter från Storbritannien visar också att en till-
ståndsreglering för spelprogramvara kan stärka arbetet mot olicensi-
erat spel. Spelinspektionen skulle i ett sådant system ges möjlighet 
att förhandspröva om företaget har tillräckliga förutsättningar och 
rutiner för att säkerställa att aktören inte förser olicensierade spel-
företag med spelprogramvara. Som redan påpekats skulle det också 
ge myndigheten utökade möjligheter att nå spelprogramvaruutveck-
larna med tillsynsåtgärder, särskilt när dessa befinner sig i ett annat 
land än Sverige. Spellagen kräver i dag att den som innehar fysiska 
spelautomater ska ha tillstånd för det (11 kap. 7 §). Dessa regler 
syftar till att förhindra att spelautomater används för olovlig spel-
verksamhet. Då det snarare är inom onlinespel som det olicensierade 
spelet förekommer förefaller det rimligt att åtminstone motsvarande 
krav som ställs på innehavare av spelautomater, också ställs på den 
som tillverkar och tillhandahåller programvara för onlinespel. Att 
motsvarande reglering finns i Storbritannien torde också innebära 
att den absoluta merparten av de aktörer som skulle omfattas av ett 
tillståndskrav redan tillämpar och är bekanta med en sådan reglering, 

 
23 Jfr 18 kap. 26–28 §§ och 15 kap. 6 § spellagen samt 13 kap. 1 § spelförordningen 
(2018:1475). 
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vilket också bör begränsa den administrativa börda som ett till-
ståndskrav skulle medföra. Exempelvis kräver vissa underleveran-
törer redan i dag att spelföretagen som de samarbetar med ska leve-
rera land- och IP-adresser för samtliga spelare som ansluter sig till 
deras spel. Därmed bör det redan i dag finnas tekniska förutsätt-
ningar på plats för att möjliggöra en sådan kontroll som en till-
ståndsreglering enligt den modell som diskuteras här förutsätter. En 
tillståndsreglering bör också leda till mer rättvisa konkurrensvillkor 
på underleverantörsmarknaden genom att försvåra för de mindre 
seriösa aktörerna som i dag väljer att samarbeta med spelföretag som 
tillhandahåller olovligt spel. Sammantaget bedömer utredningen att 
de begränsningar i näringsfriheten som ett tillståndskrav medför är 
proportionerliga och ändamålsenliga i förhållande till syftet att 
skydda svenska konsumenter och den svenska spelmarknaden från 
olicensierat spel. En sådan reglering bör därför vara förenlig med 
näringsfriheten.  

Vissa aktörer har bett utredningen att överväga om tillståndskrav 
även bör gälla för betaltjänstleverantörer, för att på så sätt minimera 
tillgången till betalningslösningar för olicensierade spelföretag. Även 
om utredningen inte utesluter att en sådan utvidgning av tillstånds-
regleringen kan komma att bedömas behövlig framöver, anser utred-
ningen att det inte finns tillräckliga skäl för det i nuläget. Åtminstone 
bör effektiviteten av nu gällande regler om betalningsblockering, som 
finns i spellagen och spelförordningen, följas upp och utvärderas innan 
en sådan reglering aktualiseras.  

7.4.3 Allmänna utgångspunkter för regleringen 

En grundläggande princip i spellagen är att det är spelföretaget, dvs. 
licenshavaren, som har det fulla ansvaret för att spelet och spel-
utrustningen överensstämmer med gällande regler. Att licenshava-
ren genom t.ex. uppdragsavtal överlåter hela eller delar av driften 
eller marknadsföringen av spelet till någon annan, ändrar inte det an-
svarsförhållandet (se t.ex. prop. 2017/18:220 s. 135). Som redogjorts 
för ovan gick den huvudsakliga remisskritiken mot Spellicensutred-
ningens förslag om licenskrav för spelprogramvara ut på att försla-
get, som det var utformat, skulle riskera att leda till otydligheter i 
ansvarsfördelningen mellan spelföretag och underleverantörer. Det 
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är därför viktigt att klargöra att en utgångspunkt för den här utred-
ningens förslag är att det fortsatt ska vara licenshavaren som har 
ansvaret gentemot konsument och tillsynsmyndighet för spel-
verksamheten. Det betyder att det är licenshavaren som, på samma 
sätt som enligt nu gällande regler, ansvarar för att spelsystem m.m. 
genomgått erforderlig certifieringsprocess och uppfyller föreskrivna 
krav. Detta hindrar dock givetvis inte att licenshavare och under-
leverantörer på samma sätt som enligt nuvarande reglering kan välja 
att exempelvis fördela kostnader och hantering av certifierings-
processen sinsemellan. 

7.4.4 Programvara och aktörer som ska omfattas 

Den föreslagna regleringen syftar till att bidra till säkerställandet av 
en hög kanalisering genom att försvåra för spelföretag som till-
handahåller olovligt spel. Det är i huvudsak inom kommersiellt on-
linespel och vadhållning online som olovligt spel förekommer. 
Utredningen bedömer därför att kravet på tillstånd ska gälla avse-
ende spelprogramvara som används i samband med sådana spel.  

Spelprogramvara ser olika ut för olika spelformer. Det kan ex-
empelvis handla om slumptalsgeneratorer, s.k. Random Number 
Generator (RNG), datorsimulerat automatspel (så kallade slots), 
streaminglösningar m.m. för onlinebaserad livekasino, plattformar 
för onlinepoker och sportböcker för vadhållning. Det finns därför 
skäl att inte ha en allt för snäv definition i lagstiftningen. Enligt 
utredningen bör med begreppet spelprogramvara avses sådan pro-
gramvara som är designad för att särskilt användas vid licenspliktigt 
spel om pengar. Utredningen bedömer därmed, i likhet med Spel-
licensutredningen, att följande programvara normalt sett bör utgöra 
exempel på programvara som omfattas: 

• Streaminglösningar för virtuella spelhändelser (t.ex. livekasino) 

• Kontrollprogram för sådana händelser 

• Program för vadslagning och matchning av vad 

• Likviditetsprogram 

• Slumptalsgeneratorer 
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• Program med speluppgifter som visar detaljerade resultat i spel 
eller som utgör grunden för bonusberäkningar 

• Program som accepterar och registrerar speltransaktioner, avgör 
resultatet eller beräknar och tilldelar vinster till kundens konto  

Med spelprogramvara avses däremot inte sådan programvara som är 
allmänt utvecklad för tillhörande aktiviteter såsom resultatanalys, 
marknadsföring, kundhantering och förvaltning, eller som utgör 
delar av licenshavarens allmänna IT-struktur eller affärsapplikatio-
ner. Det betyder bl.a. att allmänna applikationer från t.ex. Microsoft, 
Oracle eller Apple faller utanför regleringen. Produkter som 
producerats med hjälp av sådan programvara, t.ex. Microsoft Visual 
Studio, kan dock komma att omfattas om dessa är designade för att 
användas i samband med spel om pengar.  

Någon särskild definition i lagen av begreppet spelprogramvara 
bedöms inte nödvändig eller lämplig. Snarare skulle det riskera att 
öppna för kringgåenden. Till följd av frågor från branschen om till-
ämpningsområdet för den brittiska regleringen av spelprogramvara, 
tog UK Gambling Commission 2014 fram en vägledning för att 
underlätta tolkningen. På motsvarande sätt kommer det sannolikt 
att finnas skäl för Spelinspektionen att ta fram ytterligare vägledning 
för att klara ut eventuella oklarheter som kan uppstå kring den 
svenska regleringen. 

Syftet med regleringen är att försvåra tillgången till spelprogram-
vara för olicensierade spelföretag, genom att se till att tillståndsgivna 
underleverantörer inte samarbetar med sådana spelföretag. För att 
syftet med regleringen ska uppnås behöver möjligheterna till kring-
gående minimeras. Det betyder att det inte är tillräckligt att den som 
tillhandahåller spelprogramvara till en licenshavare ska ha tillstånd. 
En sådan ordning riskerar nämligen att kringgås genom att pro-
gramvaruutvecklare använder olika mellanhänder för att förse både 
licensierade och olicensierade spelföretag med programvara. För att 
undvika en sådan situation bör tillstånd även krävas för den som till-
verkar spelprogramvaran. I regel är det samma företag som tillverkar 
eller tillhandahåller spelprogramvara som också installerar och ändrar 
programvaran. Det är dock inte uteslutet att den hanteringen sker av 
någon annan aktör. Även den aktören ska i så fall ha tillstånd för att 
få installera eller ändra spelprogramvaran. 
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7.4.5 Förutsättningar för tillstånd  

För att beviljas licens enligt spellagen krävs att omfattande krav om 
lämplighet ska vara uppfyllda (4 kap. 1–2 §§). För juridiska personer 
ska prövningen även omfatta den sökandes ägare och ledning (4 kap. 
3 §). Dessa krav följer delvis av EU:s fjärde penningtvättsdirektiv24 
som anges att medlemsstaterna ska föreskriva att tillhandahållare av 
speltjänster ska vara lämpade och hur den prövningen ska ske 
(artikel 47). Eftersom tillståndshavare för spelprogramvara inte 
kommer att tillhandahålla spel till konsumenter, bedöms det inte 
vara nödvändigt att ställa motsvarande krav för tillstånd som vid 
ansökan om licens. För tillstånd bör krävas att den sökande har den 
kunskap, erfarenhet och organisation som krävs för att driva 
verksamheten, samt att den kan antas komma att driva verksamheten 
i enlighet med lag och andra författningar som reglerar verk-
samheten. Vid bedömning av om kraven är uppfyllda bör beaktas 
vilken kapacitet och sökanden förfogar över i form av personal, led-
ning, arbetsrutiner och andra organisatoriska resurser. Personalens 
kunskap om verksamheten och de föreskrifter och villkor som 
reglerar den har stor betydelse. Vid bedömningen kan därför beaktas 
vilken kunskap och erfarenhet av liknande verksamhet personalen 
har. Bedömningen av om sökanden kan antas bedriva verksamheten 
i enlighet med lag och andra författningar som reglerar verksam-
heten bör i första hand avse regleringen på spelområdet och särskilt 
förbudet mot att samarbeta med någon som tillhandahåller spel utan 
nödvändig licens enligt spellagen (se avsnitt 7.4.6.). Bedömningen av 
om kraven är uppfyllda bör göras i förhållande till den verksamhet 
som ansökan avser (jfr prop. 2017/18:220 s. 101 och 317). Det bör 
beaktas i tillståndsprövningen om sökanden redan verkar med licens 
i ett annat land där motsvarande prövning genomgåtts. Tillstånds-
havaren behöver ha rättshandlingsförmåga. Ett tillstånd bör därför 
inte få ges den som är i konkurs eller, om sökanden är en fysisk 
person, är under 18 år eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § för-
äldrabalken. 

 
24 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för 
att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av ter-
rorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om 
upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens 
direktiv 2006/70/EG. 
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Marknaden för programvaruutvecklare är global. För att 
verksamheterna ska kunna kontrolleras och Spelinspektionen enkelt 
ska kunna kommunicera med tillståndshavaren, bör krävas att till-
ståndshavare som är etablerade utanför det Europeiska Ekonomiska 
Samarbetsområdet (EES), i likhet med licenshavare utanför EES, 
utser en representant i Sverige. På motsvarande sätt som gäller för 
licenshavare, ska tillståndshavaren utfärda en fullmakt för represen-
tanten att företräda tillståndshavaren inför svenska myndigheter. 
Representanten behöver, i likhet med tillståndshavaren, ha rätts-
handlingsförmåga. Därför bör det krävas att inte heller represen-
tanten är i konkurs eller, om denne är en fysisk person, är under 18 år 
eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Däremot be-
döms det, utifrån syftet med tillståndsregleringen, inte finnas behov 
av att en tillståndshavares representant ska uppfylla övriga krav om 
bl.a. lämplighet som ställs på en licenshavares representant. I likhet 
med vad regeringen anför avseende licenshavare bedömer utred-
ningen att krav på representant i Sverige inte bör gälla för tillstånds-
havare med säte i andra länder inom EES (prop. 2017/18:220 s. 105 
och 106). 

Spelinspektionen bör vara den myndighet som prövar frågor om 
tillstånd för spelprogramvara. I likhet med vad som gäller för licenser 
enligt spellagen bör tillstånd för hantering av spelprogramvara avse 
en viss tid. Efter tillståndstidens slut bör det vara möjligt att få ett 
nytt tillstånd, under förutsättning att de krav som ställs enligt 
regleringen uppfylls. På det sättet sker en regelbunden omprövning 
av verksamheten. Tillståndstiden bör vara en fråga för Spelinspek-
tionen att bestämma, men den bör i normalfallet kunna vara fem år. 
Med hänsyn till behovet av en effektiv tillståndsgivning och tillsyn 
bör fem år också vara den längsta tid som ett tillstånd kan avse. 

7.4.6 Krav på tillståndshavare 

Som redan konstaterats innebär ett krav om tillstånd en inskränk-
ning i näringsfriheten. Det är därför viktigt att beakta proportiona-
litetsprincipen i utformningen av en sådan reglering. Kraven som 
ställs för att erhålla tillstånd behöver relatera till och inte gå utöver 
vad som är nödvändigt för att uppnå syftet, dvs. att stänga ute oli-
censierat spel. Det går inte heller att utesluta att allt för betungande 
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krav snarare skulle riskera att bli kontraproduktivt ur ett kanali-
seringsperspektiv, genom att driva underleverantörer från den 
svenska spelmarknaden och därmed göra den mindre attraktiv för 
konsumenterna. 

Syftet med regleringen är att försvåra tillgången till spelprogram-
vara för olicensierade spelföretag, genom att se till att tillståndsgivna 
underleverantörer inte samarbetar med sådana spelföretag. En 
tillståndshavare bör därför förbjudas att tillverka, tillhandahålla, 
installera eller ändra spelprogramvara till någon som tillhandahåller 
spel utan nödvändig licens enligt spellagen. Spelinspektionen bör vi-
dare ges möjlighet att förena tillstånd med de villkor för hanteringen 
som bedöms nödvändiga. Spelinspektionen bör även bemyndigas att 
föreskriva om vilka handlingar som ska lämnas in i samband med 
tillståndsprövningen. Uppgiftsskyldigheten bör exempelvis kunna avse 
information om i vilka jurisdiktioner en tillståndshavares spelpro-
gramvara används, om tillståndshavarens samarbetspartners i andra 
jurisdiktioner tillåter spel från svenska konsumenter samt hur till-
ståndshavaren tillser att dess samarbetspartners inte tillhandahåller 
spel i strid med spellagen.  

7.4.7 Krav på licenshavare 

På omvänt sätt som föreslås gälla för tillståndshavare, ska ett spel-
företag med licens för kommersiellt onlinespel eller vadhållning 
online se till att den spelprogramvara som används är tillverkad, till-
handahållen, installerad eller förändrad av någon som har tillstånd 
för detta. 

7.4.8 Tillsyn och sanktioner 

Syftet med tillståndskravet är att försvåra för aktörer utan nödvändig 
licens att tillhandahålla spel till den svenska marknaden genom att 
minska dessa aktörers tillgång till spelprogramvara. En förutsättning 
för att det syftet ska uppnås är att tillståndshavarna följer de regler, 
föreskrifter och villkor som meddelats. En viktig del i Spelinspek-
tionens tillsynsarbete kommer bestå i att genom vägledning, dialog 
och uppmaningar förmå tillståndshavarna att frivilligt följa lagens 
krav. Spelinspektionen har också rätt att få de uppgifter och hand-
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lingar från tillståndshavaren som behövs för tillsynen (18 kap. 4 § 
p. 2 spellagen). I de fall frivillig rättelse inte sker eller bedöms vara 
tillräcklig behöver myndigheten, på samma sätt som i tillsynen mot 
licenshavare, kunna vidta åtgärder för att tvinga fram laglydighet hos 
tillståndshavarna. Spelinspektionen bör därför ges befogenhet att 
vidta lämpliga tillsynsåtgärder mot en tillståndshavare, inkl. möjlighet 
att meddela anmärkning eller förelägganden om rättelse eller förbud, 
och i särskilt allvarliga fall att meddela varning eller att återkalla 
tillståndet.  

Det är viktigt att det finns effektiva och ändamålsenliga sank-
tioner för att, i de fall det bedöms nödvändigt, tvinga fram lag-
lydighet hos tillståndshavarna. Spelinspektionen bör därför, liksom 
i dag i fall rörande licenshavare och betaltjänstleverantörer, få förena 
ett beslut om en varning eller anmärkning mot en tillståndshavare 
med en sanktionsavgift. Sanktionsavgiften bör i likhet med bestäm-
melsen för licenshavare sättas i relation till omsättningen. På så sätt 
bör avgiften ha en avskräckande effekt även på tillståndshavare med 
betydande ekonomiska resurser samtidigt som hänsyn tas till 
tillståndshavare med en mindre omsättning. Avgiften bör uppgå till 
som lägst 5 000 kronor och maximalt 10 procent av verksamhetens 
omsättning det närmast föregående räkenskapsåret. Spelinspektio-
nen bör ges rätt att helt eller delvis avstå från att ta ut en sanktions-
avgift om överträdelsen anses ursäktlig eller ringa, eller om det annars 
med hänsyn till omständigheterna framstår som oskäligt att ta ut av-
giften (jfr 19 kap. 15 § spellagen). 

Den som i strid med den föreslagna tillståndsregleringen tillverkar, 
tillhandahåller, installerar eller ändrar spelprogramvara till någon som 
saknar nödvändig licens kan göra sig skyldig till främjande av olovligt 
spel (19 kap. 2 § spellagen). Utredningen föreslår också att Spelin-
spektionen ska ges uttrycklig rätt att vidta administrativa åtgärder mot 
den som främjar olovligt spel (se avsnitt 7.5). 

7.4.9 Avgifter, ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

I enlighet med vad som gäller i övrigt vid licens-, tillstånds- och regi-
streringsprövningar enligt spellagen bör den som ansöker om till-
stånd för spelprogramvara vara skyldig att betala en avgift som täcker 
myndighetens kostnader för tillståndsprövningen. Spellicensutred-
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ningen bedömde att en avgift om 30 000 kronor bör gälla vid ansö-
kan om tillstånd för spelprogramvara och 10 000 kronor för en an-
sökan om att ändra ett sådant tillstånd och att detta bör fastställas 
på förordningsnivå. Den här utredningen ser inte skäl att göra någon 
annan bedömning än Spellicensutredningen i det avseendet. Spel-
inspektionen bör även ha rätt att ta ut avgift för tillsynen av till-
ståndshavare. Även den avgiften bör täcka kostnaderna för Spel-
inspektionens utgifter. Nivån för tillsynsavgiften bör fastställas av 
Spelinspektionen. 

Frågan om när tillståndsregleringen bör träda i kraft kompliceras 
av det faktum att regleringen inte införs samtidigt som övriga delar 
av spellagen. Hänsyn behöver tas till att licenshavare måste förlita 
sig på att deras underleverantörer väljer och har tillräcklig tid för att 
söka tillstånd. I annat fall måste licenshavaren ha rimlig tid att byta 
underleverantör. Mot bakgrund av de förhållandevis begränsade krav 
som föreslås ställas för tillstånd, bedömer utredningen att ett rimligt 
datum för ikraftträdande bör vara den 1 januari 2023. 

Ansökningarna enligt den föreslagna regleringen ska kunna 
lämnas in i god tid innan reglerna börjar att gälla. För att Spelinspek-
tionen ska kunna fatta beslut enligt de föreslagna reglerna innan de 
börjar att gälla krävs bestämmelser som möjliggör det. En över-
gångsregel bör därför införas som innebär att reglerna ska kunna till-
ämpas på ansökningar som lämnas in till Spelinspektionen efter den 
1 september 2022 om de avser tid efter den 1 januari 2023. 

7.4.10 Tillståndsregleringen är förenlig med EU-rätten 

Det finns ingen EU-rättslig sekundärlagstiftning som specifikt 
reglerar spelverksamhet. Däremot finns EU-direktiv som på olika 
sätt påverkar sådan verksamhet. Det s.k. penningtvättsdirektivet25 är 
ett sådant exempel. I det här sammanhanget är det dock relevant att 
särskilt beröra det s.k. tjänstedirektivet26 som antogs den 12 de-
cember 2006. Syftet med direktivet är att fastställa allmänna bestäm-

 
25 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för 
att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av ter-
rorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om 
upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens 
direktiv 2006/70/EG. 
26 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster 
på den inre marknaden. 
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melser som ska underlätta utövandet av etableringsfriheten för 
tjänsteleverantörer och den fria rörligheten för tjänster, samtidigt 
som tjänsternas höga kvalitetsnivå bibehålls. Av direktivet framgår 
bl.a. följande. Enligt artikel 2.1 i direktivet ska direktivet tillämpas 
på tjänster som tillhandahålls av tjänsteleverantörer som är etable-
rade i en medlemsstat. I artikel 2.2 anges vissa verksamheter som un-
dantas från direktivets tillämpningsområde. Bland undantagen finns 
spel om pengar. Undantaget omfattar enligt direktivet ”[s]pelverk-
samhet som innebär att insatser med penningvärde görs i hasardspel, 
t.ex. lotterier, kasinospel och vadslagningar”. Tjänstedirektivet har 
genomförts i svensk rätt genom lagen (2009:1079) om tjänster på 
den inre marknaden och förordning (2009:1078) om tjänster på den 
inre marknaden. I lagen anges att undantaget omfattar ”tillhanda-
hållande av hasardspel där penningvärden satsas” (2 § 7). Inför ge-
nomförandet av tjänstedirektivet i svensk rätt gjordes en omfattande 
regelinventering av samtliga svenska bestämmelser som ansågs ligga 
inom tjänstedirektivets tillämpningsområde (prop. 2008/09:187). I 
den dåvarande spelregleringen, lotterilagen, ansågs endast vissa så 
kallade skicklighetsautomater omfattas av tjänstedirektivet. Regler-
ingen av dessa togs därför bort. Övriga delar av lotterilagen, som 
exempelvis innefattade tillståndsregleringen för innehav av spelauto-
mater, ansågs falla utanför tjänstedirektivets tillämpningsområde 
(s. 85–87). I linje med den bedömningen anser utredningen att även 
verksamhet som innebär tillverkning, tillhandahållande, installation 
eller ändring av programvara som används i samband med licensplik-
tig spelverksamhet bör anses utgöra sådan spelverksamhet som är 
undantaget från tjänstedirektivets tillämpningsområde.  

Även om tjänstedirektivet inte bedöms tillämpligt behöver en 
tillståndsreglering som den nu aktuella vara förenligt med reglerna 
om fri rörlighet i fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt 
(EUF). Ett krav på tillstånd för att få utföra en viss verksamhet har 
av EU-domstolen ansetts utgöra en begränsning av rätten till fri 
rörlighet. Ett sådant krav måste därför kunna motiveras för att vara 
förenligt med EU-rätten.  

Olovligt spel är kriminaliserat i spellagen och tillhandahållandet 
av sådant spel riskerar att sätta spellagens skyddsmekanismer i form 
av exempelvis självavstängning ur spel, samt bidra till en orättvis 
konkurrens på den svenska spelmarknaden. Tillståndskravet för 
spelprogramvara syftar till att försvåra tillhandahållandet av olovligt 
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spel. Som redogjorts för ovan bedömer utredningen att tillstånds-
regleringen utgör ett lämpligt och ändamålsenligt verktyg för att 
bidra till uppfyllelsen av det syftet. Kraven och villkoren som följer 
av tillståndsregleringen bedöms inte gå utöver vad som är nöd-
vändigt för att uppnå syftet och inte heller bedöms mindre lång-
tgående begränsningar kunna uppnå samma skydd. Exempelvis be-
döms alternativet att endast kräva att spelprogramvaruutvecklare an-
mäler sin verksamhet som otillräcklig, eftersom det inte möjliggör 
för Spelinspektionen att förhandspröva verksamhetens lämplighet. 
Regleringen gör inte heller skillnad mellan verksamheter etablerade 
i Sverige och andra EES-länder. Exempelvis krävs ingen fysisk 
etablering i Sverige för verksamheter som har en etablering inom 
EES. Sammantaget bedömer utredningen att tillståndskravet, så som 
det är utformat, är förenligt med EU-rätten. 

7.5 Främjandeförbud 

Utredningens förslag: Det ska vara förbjudet att i yrkesmässig 
verksamhet eller annars i förvärvssyfte främja deltagande i spel 
som tillhandahålls utan nödvändig licens. 

 
Att uppsåtligen eller av grov oaktsamhet främja deltagande i ett spel 
som saknar nödvändig licens är kriminaliserat i spellagen (främjande 
av olovligt spel, 19 kap. 2 §). Det innebär att den som främjar olovligt 
spel genom att t.ex. marknadsföra eller tillhandahålla betalningslös-
ningar till olicensierade spelföretag som tillhandahåller spel i Sverige, 
kan dömas till böter eller fängelse i högst två år (prop. 2017/18:220 
s. 346 och 347). Om brottet bedöms som grovt, är maxstraffet i 
stället sex års fängelse.  

Främjande av olovligt spel var kriminaliserat även i den upphävda 
lotterilagen. I den lagen kompletterades dock kriminaliseringen av 
en särskild bestämmelse med ett uttryckligt förbud mot främjande 
av olovligt spel. Förbudet innebar att Lotteriinspektionen (nuva-
rande Spelinspektionen) gavs möjlighet att exempelvis meddela för-
budsföreläggande vid vite i fall där myndigheten bedömde att någon 
främjade olovligt spel.  

När det gäller tillhandahållande av spel utan nödvändig licens 
kompletteras straffbestämmelsen i 19 kap. 1 § spellagen av ett för-
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bud mot sådan verksamhet enligt 3 kap. 3 § spellagen. Enligt spel-
lagen har Spelinspektionen således mandat att vidta administrativa 
åtgärder mot den som tillhandahåller olovligt spel. Enligt andra be-
stämmelser i spellagen och spelförordningen har Spelinspektionen 
möjlighet att vidta administrativa åtgärder mot betaltjänstleveran-
törer och internetleverantörer i samband med olovligt spel. Admi-
nistrativa förbud uppställer inte samma uppsåtskrav som straff-
bestämmelser och kan i många fall vara mer effektiva och mindre 
tidsödande ur ett tillsynsperspektiv. I förarbetena förs ett resone-
mang om att Spelinspektionen med stöd av straffbestämmelsen i 
18 kap. 23 § skulle kunna vidta administrativa åtgärder mot den som 
främjar olovligt spel (prop. 2017/18:220 s. 206). Det går dock att 
ifrågasätta om ett straffstadgande går att använda som enda grund 
för administrativa myndighetsåtgärder i form av ett vitesföre-
läggande. Att helt hänga upp möjligheterna att använda vite på en 
straffbestämmelse är också tveksamt ur det perspektivet att tanken 
bakom ett föreläggande med vite ju är att adressaten ska kunna und-
vika en sanktion genom att upphöra med viss verksamhet.  

Utredningen bedömer mot denna bakgrund att ett uttryckligt 
främjandeförbud bör återinföras i lagen för att tydliggöra Spelinspek-
tionens mandat att agera i dessa fall. Detta bedöms särskilt viktigt på 
en spelmarknad där olicensierade aktörer kontinuerligt finner nya 
vägar att nå svenska konsumenter, exempelvis genom affilierade mark-
nadsföringspartners (s.k. affiliates). Utredningen bedömer att ett 
främjandeförbud också skulle vara tillämpligt i situationer där en spel-
programvaruutvecklare främjar deltagandet i olovligt spel, exempelvis 
genom att sköta driften av spelet. Främjandeförbudet i lotterilagen 
gällde endast sådant främjande som skedde yrkesmässigt eller annars i 
förvärvssyfte. Enligt förarbetena var syftet med den begränsningen att 
undvika en onödigt långtgående reglering.27 Främjandeförbudet i lot-
terilagen har varit föremål för flera utredningar sedan införandet, bland 
annat Spelutredningen (SOU 2008:124) och Främjandeförbudsutred-
ningen (SOU 2015:34), utan att begränsningen lyfts som problema-
tisk. Inte heller denna utredning ser skäl att utvidga främjandeförbudet 
till att gälla annat än sådant främjande som sker i näringsverksamhet 
eller annars i förvärvssyfte. Spelinspektionen bör ha möjlighet att be-
stämma att ett beslut om främjandeförbud ska gälla omedelbart och att 
det ska kunna förenas med vite (jfr 18 kap. 24 och 25 §). 

 
27 Prop. 1981/2:170, s. 95. 
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7.6 Förbud mot reklam för olicensierat spel i 
utländska sändningar och på 
videodelningsplattformar 

Utredningens förslag: Förbudet i spellagen mot att sända reklam 
för spel som tillhandahålls av någon som saknar nödvändig licens 
ska utvidgas till att gälla även för utlandsbaserade medietjänst-
leverantörer och sådan reklam som tillhandahålls av en leverantör 
av en videodelningsplattform före, under eller efter användar-
genererade videor eller tv-program.  

7.6.1 AV-direktivet28 och tidigare överväganden 

Enligt spellagen är det förbjudet att göra reklam för spel som tillhanda-
hålls av någon som saknar nödvändig licens (15 kap. 6 §). Förbudet 
omfattar tv-sändningar, beställ-tv, sökbar text-tv och ljudradiosänd-
ningar som omfattas av radio- och tv-lagen (2010:696). Hänvisningen 
till radio- och tv-lagen innebär att endast medieleverantörer som är 
etablerade i Sverige omfattas av förbudet (1 kap. 3 § radio- och tv-
lagen). Att radio- och tv-lagens tillämpningsområde är begränsat till 
medieleverantörer som är etablerade i Sverige beror på att lagen har sin 
grund i AV-direktivet som i sin tur bygger på sändarlandsprincipen, 
dvs. att det är det landets lag som tv-sändningen kommer ifrån som 
gäller för marknadsföringen. Detta till skillnad från den traditionellt 
etablerade effektlandsprincipen i svensk marknadsrätt, som innebär att 
svenska regler om t.ex. marknadsföring är tillämpliga på marknads-
föring som helt eller delvis riktar sig till svenska konsumenter oavsett 
om verksamheten är etablerad i Sverige eller i något annat land.  

Frågan har uppkommit huruvida det är nödvändigt med den 
jurisdiktionsmässiga begränsning som hänvisningen till radio- och 
tv-lagen innebär när det gäller regler om spel. I artikel 3 i AV-
direktivet anges att   

 
28 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 10 mars 2010 om samordning 
av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om till-
handahållande av audiovisuella medietjänster. 
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medlemsstaterna ska säkerställa fri mottagning och ska inte begränsa 
vidaresändning inom sina territorier av audiovisuella medietjänster från 
andra medlemsstater av skäl som hör under områden som samordnas av 
[direktivet].  

Inom EU har diskuterats huruvida spel ska anses omfattas av det 
området som AV-direktivet samordnar. På en fråga från en EU-
parlamentariker uttalade Europeiska kommissionen sig den 12 april 
2014 om möjligheten för medlemsländerna att införa begränsande 
regler om spel. 

There is no sector-specific EU gambling legislation. Member States are 
free to regulate their gambling activities as long as they are in line with 
the rules on the internal market as established by the Treaty and as 
interpreted by the Court of Justice of the EU. In line with this, Member 
States may therefore individually define the appropriate level for 
regulating and controlling their gambling services, including gaming 
machines, in view of achieving their public policy goals such as con-
sumer protection and prevention of gambling addiction and problem 
gambling.  

As regards audiovisual commercial communications (AVCC) for gam-
bling, in accordance with existing case law, a receiving Member State 
may take certain measures to ensure respect for its consumer protection 
rules not within the scope harmonised by the Audiovisual Media 
Services Directive (AVMSD) as long as they are justified by a general 
interest objective and proportionate. In any event, such measures must 
not prevent the retransmission of the broadcasts coming from another 
Member State. (Answer given by Ms Bieńkowska on behalf of the Com-
mission, Question reference: E-007853/20179). 

Detta uttalande har därefter kodifierats i skälen till det senaste 
ändringsdirektivet till AV-direktivet som beslutades den 14 novem-
ber 201829, där följande anges. 

I enlighet med rättspraxis från Europeiska unionens domstol (nedan 
kallad domstolen) är det möjligt att begränsa den frihet att tillhandahålla 
tjänster som garanteras i fördraget av tvingande hänsyn till allmän-
intresset, såsom att uppnå en hög konsumentskyddsnivå, förutsatt att 
sådana begränsningar är motiverade, proportionella och nödvändiga. 
Därför bör en medlemsstat kunna vidta vissa åtgärder för att säkerställa 
efterlevnaden av nationella konsumentskyddsregler som inte omfattas 
av de områden som samordnas genom direktiv 2010/13/EU. Åtgärder 

 
29 Europarlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/1808 om ändring av direktiv 2010/13/EU 
om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster. 
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som en medlemsstat vidtar för att förstärka sitt nationella regelverk för 
konsumentskydd, inbegripet när det gäller spelreklam, behöver vara 
motiverade, stå i proportion till det eftersträvade målet och vara nöd-
vändiga enligt vad som krävs enligt domstolens rättspraxis. (Skäl 10). 

Men hänvisning till denna del i ändringsdirektivet konstaterar AV-
utredningen i sitt slutbetänkande att jurisdiktionsreglerna i AV-direk-
tivet inte hindrar ingripande från svenska myndigheter mot spel-
reklam i en sändning som en annan medlemsstat har jurisdiktion över 
(SOU 2019:39, s. 455). AV-utredningen, som hade i uppdrag att före-
slå hur ändringsdirektivet skulle genomföras i svensk rätt, argum-
enterade därför till stöd för att ta bort spellagens hänvisning till radio- 
och tv-lagen. Med hänvisning bland annat till den här utredningens 
uppdrag valde dock AV-utredningen att inte lämna några förslag om 
ändringar i spellagen. 

7.6.2 Spellagens hänvisning till radio- och tv-lagen bör tas 
bort 

Den svenska spellagstiftningen grundas inte på EU-reglering. Som 
konstaterats ovan följer det av det senaste ändringsdirektivet till AV-
direktivet att en medlemsstat kan vidta vissa åtgärder för att säker-
ställa efterlevnaden av nationella konsumentskyddsregler, däribland 
gällande spel, som inte omfattas av de områden som samordnas 
genom AV-direktivet. I likhet med AV-utredningen tolkar utred-
ningen detta som att jurisdiktionsreglerna i AV-direktivet därmed 
inte hindrar ingripande mot spelreklam i en sändning som en annan 
medlemsstat har jurisdiktion över. Inte heller torde EU-rättens 
regler om fri rörlighet för tjänster (artikel 56 i fördraget om Euro-
peiska Unionens funktionssätt, EUF) hindra att regler tillämpas lika 
för inhemskt baserade och utlandsbaserade tjänsteleverantörer. Ut-
redningen har inte uppfattat att det i nuläget i någon större ut-
sträckning förekommer reklam för olicensierat spel i sändningar om 
riktar sig mot svenska konsumenter. Tvärt om har exempelvis de tv-
stationer som utredningen pratat med haft uttalade policys om att 
inte tillåta reklam för olicensierat spel. Det går dock inte att utesluta 
att det dyker upp nya aktörer på marknaden som inte har för avsikt 
att följa gällande branschpolicys, eller att existerande aktörer väljer 
att frångå nuvarande ställningstaganden. För att skapa enhetliga 
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regler för alla aktörer, skapa ett enhetligt och långsiktigt hållbart 
skydd samt ge möjlighet för Spelinspektionen att bedriva tillsyn även 
mot reklam som härrör från utlandet, bör det framgå av spellagen att 
förbudet gäller för alla medieleverantörer, oavsett var de är etable-
rade. Som mot all marknadsrätt som bygger på effektlandsprincipen, 
kan invändas att det kommer finnas praktiska svårigheter för svenska 
tillsynsmyndigheter att agera mot marknadsföring av olicensierat 
spel som riktas mot svenska konsumenter från utlandet. Utred-
ningen bedömer dock att möjligheterna för myndighetssamarbete 
mellan EU-länderna på detta område bör underlättas av att Sverige 
nu har en spelreglering som liknar den i flera andra EU-länder. De 
samarbetsöverenskommelser som Spelinspektionen har slutit med 
flera europeiska tillsynsmyndigheter syftar just till att underlätta den 
gränsöverskridande tillsynen. Att förbudet gäller även marknads-
föring från utlandet skickar enligt utredningen även en viktig signal 
till aktörerna på marknaden och kan därmed ha en förebyggande 
effekt. Det är heller inte osannolikt att seriösa utlandsbaserade 
medialeverantörer avstår från den ”badwill” som kan bli följden av 
att sända reklam i strid med svensk lagstiftning. I den utsträckning 
det skulle innebära en inskränkning i den fria tjänsterörligheten på 
EU:s inre marknad att utvidga förbudet i 15 kap. 6 § till att gälla även 
utlandsbaserade medialeverantörer, bedöms en sådan inskränkning 
mot denna bakgrund vara nödvändig och proportionerlig i förhåll-
ande till syftet att skydda svenska konsumenter från de folkhälso-
risker som kan följa av olicensierat spel. En sådan inskränkning av 
den fria rörligheten bedöms därför vara förenlig med EU-rätten. 
Sammantaget anser utredningen därför att hänvisningen till radio- 
och tv-lagen i 15 kap. 6 § spellagen bör tas bort.  

7.6.3 Videodelningsplattformar bör omfattas av förbudet 

I samband med genomförandet av ändringsdirektivet till AV-
direktivet, har regeringen föreslagit att reglerna i svensk rätt om 
produktplacering, sponsring och reklam så långt det är möjligt ska 
utvidgas till att även omfatta videodelningsplattformar (prop. 
2019/20:168 s. 119 ff.). Med videodelningsplattform avses en tjänst 
där tjänsten, eller en väsentlig funktion i tjänsten, har som huvud-
sakligt syfte att, med hjälp av elektroniska kommunikationsnät i 
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informations-, underhållnings- eller utbildningssyfte tillhandahålla 
allmänheten användargenererade videor eller tv-program som leve-
rantören av tjänsten organiserar men inte har redaktionellt ansvar för 
(3 kap. 1 § 23 p. förslag till lag om ändring i radio- och tv-lagen 
[2010:696]). Regeringen anförde i propositionen att det finns flera 
fördelar med att ha motsvarande krav för videodelningsplattformar 
som för tv-sändningar och beställ-tv. Regeringen konstaterade att 
befintliga förbud mot marknadsföring i lagen (2018:2088) om tobak 
och liknande produkter, lagen (2013:1054) om marknadsföring av 
modersmjölksersättning och tillskottsnäring samt läkemedelslagen 
(2015:315) redan omfattar videodelningsplattformar. Något behov 
av att införa särskilda regler för plattformsleverantörer i dessa lagar 
bedömdes därför inte finnas. Även när det gäller reklam för spel utan 
nödvändig licens gjorde regeringen bedömningen att befintliga 
bestämmelser i spellagen är tillräckliga för att säkerställa att en leve-
rantör av en videodelningsplattform inte kan tillhandahålla sådan 
marknadsföring och att det mot den bakgrunden inte fanns något 
behov av att i det lagstiftningsärendet föreslå ytterligare bestäm-
melser i spellagen. 

Utredningen bedömer i likhet med regeringen att det finns flera 
fördelar med att ha motsvarande krav för videodelningsplattformar 
som för tv-sändningar och beställ-tv. Vikten av konsumentskydd är 
knappast mindre när reklam tillhandahålls på en videodelnings-
plattform än i något annat medium. Samma regler oavsett medieform 
bidrar också till att skapa en konkurrens på lika villkor mellan olika 
audiovisuella tjänster och en teknikneutral lagstiftning. Nuvarande 
förbud i 15 kap. 6 § spellagen mot att sända reklam för olovligt spel 
gäller endast för de i paragrafen utpekade medieformerna och 
därmed inte för videodelningsplattformar. I vissa fall kan spellagen 
bestämmelser om främjande av olovligt spel vara tillämpliga vid 
reklam för olovligt spel i videodelningsplattformar. Detta är dock 
ingen skillnad jämfört med sådan reklam i tv-sändningar, beställ-tv, 
sökbar text-tv och ljudradiosändningar där lagstiftaren trots det 
ansett det vara befogat att komplettera reglerna om främjande med 
en specifik förbudsregel. Mot den bakgrunden bedömer utredningen 
att befintliga regler i spellagen inte är tillräckliga för att säkerställa 
att en videodelningsplattform inte kan tillhandahålla reklam för 
olovligt spel. Ett förtydligande härom bör därför införas i lagen. 
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Vid reglering av videodelningsplattformar behöver hänsyn tas till 
reglerna om ansvarsfrihet i e-handelslagen, som genomför e-
handelsdirektivet (direktiv 2000/31/EG) i svensk rätt. Dessa regler 
innebär att krav som ställs på en leverantör av en videodelnings-
plattform inte får medföra att leverantören blir ansvarig för inne-
hållet i användargenererade videor och tv-program som användare 
laddar upp på plattformen (jfr prop. 2019/20:168, s. 113). I likhet 
med regeringens föreslagna regler om kommersiella annonser i 
alkohollagen (7 kap. 3 § förslag till lag om ändring i alkohollagen 
[2010:1622]), bör spellagens förbud när det gäller videodelnings-
plattformar därför begränsas till sådan reklam som tillhandahålls av 
plattformsleverantören före, under eller efter användargenererade 
videor eller tv-program. Användargenererad reklam som plattforms-
leverantören inte kan styra över ska således inte omfattas. 

Till följd av utredningens förslag om att ta bort hänvisningen i 
15 kap. 6 § spellagen till radio- och tv-lagen (se ovan), kommer en 
utvidgning till videodelningsplattformar även gälla sådana tjänster 
som är etablerade utomlands, exempelvis Youtube som har säte i 
Irland. Tillämpningen av effektlandsprincipen innebär att Spelin-
spektionen kommer vara behörig att ingripa mot reklam som strider 
mot bestämmelsen, även om reklamen härrör från utlandet. 
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8 Riskklassificering av spel 

8.1 Bakgrund 

Allt spel om pengar är förenat med en risk att utveckla spelproblem. 
Forskning och studier visar emellertid att vissa spelformer är mer 
riskfyllda i detta hänseende än andra. Majoriteten av spellagens 
bestämmelser gäller för allt spel, oavsett risknivå. I lagen finns det 
dock bestämmelser som gör det möjligt att beakta ett spels risknivå. 
Exempelvis har regeringen och Spelinspektionen bemyndiganden att 
meddela föreskrifter om krav på spelansvarsåtgärder och andra krav 
för spelets bedrivande. Under våren och sommaren 2020 tydlig-
gjordes detta i och med antagandet av förordning om tillfälliga 
spelansvarsåtgärder på grund av spridningen av sjukdomen covid-19, 
vilken innehåller bestämmelser som särskilt tar sikte på värdeauto-
matspel och kommersiellt onlinespel.  

Frågan om det finns skäl att i regleringssyfte riskklassificiera spel 
har varit föremål för diskussion och bedömning flera gånger tidigare. 
Spellicensutredningen konstaterade att det är komplext att bedöma 
risken för olika spelformer, att riskfaktorer ändras över tid och 
påverkas av hur utbudet på spelmarknaden ser ut. Enligt utredningen 
var det inte lämpligt att använda sig av något riskbedömnings-
instrument i regleringshänseende, då detta skulle innebära en stel-
bent reglering som snabbt skulle bli obsolet.  

Frågan om riskklassificering har dock fortsatt att diskuteras och 
debatteras även efter omregleringen av spelmarknaden och det har 
från olika håll framförts att spelregleringen bör se olika ut beroende 
på spelens respektive farlighetsgrad. I utredningsdirektiven lyfts 
frågan bl.a. fram i tilläggsdirektiven om spelreklam eftersom utred-
ningen ska bedöma om, och i så fall hur, regleringen av marknads-
föringen bör skilja sig åt mellan olika spelformer. Vid en inter-
nationell utblick kan det vidare konstateras att det i flera europeiska 
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länder numera t.ex. finns marknadsföringsbegränsningar som enbart 
tar sikte på s.k. högriskspel. Det finns mot bakgrund av det ovan 
anförda anledning att på nytt överväga om det finns skäl att i svensk 
reglering riskklassificera spel och i så fall hur en sådan reglering 
skulle kunna utformas. Den typ av riskklassificering som här avses 
är en bedömning av en spelforms risknivå att utveckla spelproblem 
utifrån en analys av spelets uppbyggnad och egenskaper. Andra typer 
av riskklassificering återfinns redan på olika sätt i spellagen, framför 
allt inom ramen för spellagens omsorgsplikt som kan sägas för-
utsätta någon form av riskklassificering av spelare och reglerna om 
penningtvätt.  

8.2 Riskbedömningsinstrument  

Att spel har olika risknivåer beror till stor del på spelets uppbyggnad 
och egenskaper. Det finns i dag tre bedömningsinstrument som 
används för att bedöma ett spels risknivå;  

• GAM-GaRD (Gambling Assessment Measure – Guidance about 
Responsible Design),  

• AsTERiG (Assessment Tool to measure and Evaluate the Risk 
potential of Gambling products), och  

• TRG (Tools for Responsible Games).  

GAM-GaRD är ett onlineverktyg som saluförs av ett brittiskt 
företag. Riskbedömningsinstrumentet utvecklades ursprungligen 
2007 av två brittiska forskare. Sedan dess har instrumentet utvecklats 
och i dag används en tredje version av GAM-GaRD. År 2018 
användes GAM-GaRD av 31 spelbolag1 och tillsynsmyndigheter i 16 
olika länder.  

AsTERiG är ett bedömningsinstrument som utvecklades av tyska 
forskare mellan 2006 och 2010. Instrumentet validerades globalt 
2013 genom Columbia University. 

TRG är ett riskbedömningsinstrument som enbart används av 
finska statens spelföretag Veikkaus.  

 
1 De huvudsakliga spelbolagsanvändarna är spelbolag som är medlemmar i World Lottery 
Association (WLA). 
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Riskbedömningsinstrumenten granskar i detalj olika parametrar 
som har med den specifika spelformen att göra. GAM-GaRD och 
AsTERiG granskar tio olika parametrar/spelegenskaper och bedöm-
ningen av spelets risknivå görs efter en analys av dessa. De egenskaper 
som beaktas är bl.a. spelets hastighet, tillgänglighet och kontinuitet, 
återbetalningsintervall, chans att vinna, jackpottar, ”nära vinster”, 
flera och variabla insatsmöjligheter samt ljud och ljus-effekter. Det 
bedömda spelet hamnar därefter i en av tre olika risknivåer; låg risk 
(grön), medelhög risk (gul) och hög risk (röd). TRG är uppbyggt på 
liknande sätt som GAM-GaRD och AsTERiG men ger inga direkta 
indikationer på risknivån.  

Riskbedömningsverktygen används primärt av spelföretag vid 
produktutveckling men också i syfte att ta fram relevanta spel-
ansvarsåtgärder till respektive spelform.  

Lotteriinspektionen köpte in GAM-GaRD under 2012 och kom-
pletterade verktyget med en checklista som granskats av forskare, 
vilket utmynnade i en rapport 2013. I Spellicensutredningens be-
tänkande redogörs för Lotteriinspektionens erfarenheter av risk-
bedömningsinstrumentet, vilket ledde till slutsatsen att GAM-
GaRD inte bör användas i regleringssyfte. Det påpekas dock att 
spelföretag med fördel frivilligt kan använda verktyget och använda 
de rekommendationer som genereras ur det.  

8.3 Folkhälsomyndighetens riskklassificering av spel  

Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett faktablad med en redo-
görelse för hur myndigheten mäter riskpotential i ett spel. Syftet 
med faktabladet är att beskriva vad som menas med riskpotential när 
vi pratar om spel om pengar. Ju mer vi vet om hur olika spelformer 
påverkar risken att utveckla spelproblem, desto bättre kan vi utforma 
effektiva förebyggande åtgärder och policys. 

För att avgöra hur riskabelt ett spel är väger Folkhälsomyndig-
heten samman sju faktorer och poängsätter dem. Ju högre poäng, 
desto större risk för problem. Spelen delas sedan in i låg, medelhög 
och hög riskpotential beroende på antalet poäng. Poängskalan har 
tagits fram inom befolkningsstudien Swelogs utifrån en idé som 
utvecklats av tyska forskare (en förenklad version av AsTERiG). De 
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faktorer som enligt Folkhälsomyndigheten ökar risken för att få 
spelproblem är i fallande skala följande:  

1. Kort tid mellan satsning, resultat och möjlighet att satsa igen på 
samma spel (snabba spelomgångar). 

2. Kan göra flera satsningar eller vara aktiv i flera spel samtidigt. 

3. Ljud- och ljuseffekter under spelet eller när spelet presenteras. 

4. Kan själv bestämma spelsummans storlek.  

5. Spelet finns tillgängligt i vardagen – slipper söka upp speciella 
platser. 

6. Kort tid mellan resultat och eventuell vinst innan en ny satsning 
kan göras (snabb utbetalning).  

7. Spelsessionen kan fortsätta utan avbrott eller förlängas med ett 
annat spel (kontinuitet).  

De spel som enligt dessa parametrar har hög riskpotential har således 
följande egenskaper: Kort tid från insats till resultat, snabb utbetal-
ning av vinst, möjlighet till långa spelsessioner, ofta speciellt ljus och 
ljud samt ofta tillgängliga via internet, till exempel spelautomater, 
kasinospel och poker. Spel med medelhög riskpotential: Medellång 
tid från insats till resultat och möjlighet att förlänga den totala 
speltiden med en svit av spelomgångar, till exempel sportspel, spel 
på hästar och livepoker. Spel med låg riskpotential: Lång tid från 
insats till resultat med kort sammantagen speltid per tillfälle och med 
få variationer, till exempel lotter köpta hos ombud.  

8.4 Överväganden och förslag  

Utredningens förslag: Spelinspektionen bör ges i uppdrag att i 
samråd med Folkhälsomyndigheten utarbeta en modell för 
riskklassificering av olika spelformer.  

 
På den svenska spelmarknaden tillhandahålls allt från spelformer 
med en låg risk för att leda till spelproblem till spelformer med en 
hög sådan risk. Som konstaterats ovan kommer detta inte till direkt 
uttryck i spellagen eftersom spellagens bestämmelser generellt gäller 
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för alla typer av spel. Det har från olika håll till utredningen fram-
förts synpunkter på att spelformers risknivå tydligare bör återspeg-
las i spelregleringen. Utredningen har även enligt direktiven att över-
väga om, och i så fall hur, det finns skäl att regleringsmässigt göra 
åtskillnad mellan olika spelformer när det gäller marknadsförings-
bestämmelserna.  

Det finns förvisso redan i dag i spellagen möjlighet att genom 
föreskrifter göra åtskillnad mellan olika spelformer. Förordning 
(2020:495) om tillfälliga spelansvarsåtgärder med anledning av sprid-
ningen av sjukdomen covid-19 utgör ett exempel på en reglering i 
vilken spelets farlighetsgrad har beaktats. Förordningen tar näm-
ligen endast sikte på kommersiellt onlinespel och spel på värdeauto-
mater, vilka i promemorian som föranledde införandet av regler-
ingen bedömts innebära en hög risk i ett beroendeperspektiv. 

Det finns som ovan beskrivits några riskbedömningsinstrument 
på marknaden som analyserar ett spels risknivå utifrån spelets 
inneboende egenskaper. Lotteriinspektionen har tidigare köpt in 
GAM-GaRD och utvärderat detta i samråd med forskare och kom-
mit fram till att instrumentet som sådant inte bör användas i regler-
ingshänseende. Folkhälsomyndigheten har, baserat på bedömnings-
instrumentet AsTERiG, tagit fram sju parametrar att beakta vid 
bestämmande av ett spels risknivå. En tid har passerat sedan dessa 
överväganden gjordes och kriterier fastställdes och utredningen 
bedömer att det vore värdefullt att på myndighetsnivå ta fram en 
enhetlig modell för riskklassificering av spel, som sedan kan 
användas för att riskklassificera de spelformer som erbjuds på den 
svenska spelmarknaden. En sådan riskklassificeringsmodell bör ses 
över i takt med att ny forskning tillkommer och riskklassificeringen 
av spelformer bör därefter göras kontinuerligt och i takt med att 
eventuella nya spelformer beviljas licens på marknaden. Det bör i 
sammanhanget påpekas att en modell för riskklassificering inte tar 
sikte på att bedöma ett specifikt spels farlighetsgrad utan bör avse 
den kategori av spel som spelet ryms inom. Inom en viss licens-
kategori kan emellertid finnas spel med olika risknivå. Exempelvis är 
kategorin ”vadhållning” en stor licenskategori som kan innehålla 
olika typer av vadhållning varav exempelvis s.k. live-betting generellt 
anses ha högre beroenderisk än annan typ av vadhållning där vadet 
görs en tid i förväg. Frågan är således komplex.  
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Syftet med att införa en modell för riskklassificering på myndig-
hetsnivå bör enligt utredningen dels vara att öka transparensen för 
spelmarknadens aktörer och konsumenter kring olika spelformers 
risknivå, dels att ha som underlag vid exempelvis framtagande av 
föreskrifter om spelansvarsåtgärder eller underlag för eventuellt 
framtida lagstiftningsarbete.  

När det gäller frågan om vilken myndighet som bör anförtros 
uppdraget att ta fram en modell för riskklassificering kan konsta-
teras att Folkhälsomyndigheten förvisso är den myndighet som har 
störst kunskap kring spelberoende och olika spels risknivåer. Enligt 
utredningen framstår det dock som mer ändamålsenligt att upp-
draget ges till Spelinspektionen i egenskap av tillsynsmyndig. Spel-
inspektionen är den myndighet som har beslutanderätt kring vilka 
spel som ska tillåtas inom respektive licenskategori (i vilken en 
bedömning av spelets risk är av relevans) och har bemyndigande att 
bl.a. meddela föreskrifter om krav på spelansvarsåtgärder (som kan 
se olika ut beroende på hur riskfyllt ett spel är). Det är även 
Spelinspektionen som beviljar licens för spel och som därför, när 
modellen för riskklassificeringen är framtagen, bör få i uppgift att 
riskklassificera de spelformer som erbjuds inom licenssystemet. 
Sammantaget bedömer utredningen därför att uppdraget bör ges till 
Spelinspektionen att i samråd med Folkhälsomyndigheten ta fram 
den modell som bör användas för att riskklassificera olika spel-
former.  

Utredningens förslag i denna del syftar alltså till att få till stånd 
en modell för riskklassificering. Utredningen bedömer dock att det 
redan nu kan konstateras att vissa spelformer utmärker sig ur risk-
klassificeringssynpunkt på ett sätt som bör komma till uttryck i spel-
regleringen, se utredningens överväganden och förslag i kapitel 9, 
Marknadsföring, och kapitel 16, Anpassade regler om bonuser-
bjudanden. 



 

137 

9 Ytterligare begränsningar av 
marknadsföring av spel och en 
effektivare tillsyn 

9.1 Utredningens uppdrag 

Genom tilläggsdirektiv den 26 april 2019 utvidgades utredningens 
uppdrag till att omfatta frågor om ytterligare begränsningar av mark-
nadsföring av spel. Enligt tilläggsdirektiven ska utredaren:  

• analysera praxis och branschens egna åtgärder för att uppfylla 
kravet på måttfullhet vid marknadsföring av spel, 

• göra en internationell utblick och redovisa erfarenheter från 
andra länder, särskilt från Danmark, Italien och Storbritannien,  

• bedöma behovet av att utvidga informationsskyldigheten i spel-
lagen, exempelvis till att även omfatta uppgift om sannolikheten 
att vinna,  

• bedöma om, och i så fall hur, regleringen av marknadsföringen 
bör skilja sig åt mellan olika spelformer, 

• föreslå åtgärder för att minska uppsökande, påträngande eller på 
annat sätt olämplig marknadsföring, exempelvis genom att införa 
ett krav på särskild måttfullhet eller begränsningar av marknads-
föring av bonusar, jackpottar och gratisspel, 

• överväga och lämna förslag på lämpliga åtgärder för att begränsa 
omfattningen av marknadsföring av spel, såsom exempelvis regle-
ring av när eller var sådan marknadsföring får finnas,  

• som ett alternativ till begränsande regler, analysera konsekven-
serna av ett totalt eller partiellt förbud mot marknadsföring av 
spel,  
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• bedöma om ytterligare åtgärder behövs för att medge en tillräck-
ligt effektiv tillsyn över efterlevnaden av marknadsföringsbe-
stämmelserna i spellagen, 

• redovisa för- och nackdelar med de olika förslag som övervägts, 
samt 

• lämna förslag till nödvändiga författningsändringar.  

9.2 Marknadsföring av spel – gällande rätt  

9.2.1 15 kap. spellagen 

Särskilda bestämmelser om marknadsföring av spel till konsumenter 
finns i 15 kap. spellagen. Sådan marknadsföring ska vara måttfull och 
får inte riktas särskilt till personer som är under 18 år (1 §). Mark-
nadsföringen får inte heller riktas direkt till en spelare som har stängt 
av sig från spel (2 § första stycket). Om en spelare har sagt upp sitt 
spelkonto hos en licenshavare, får licenshavaren rikta marknadsfö-
ring direkt till spelaren endast om spelaren i samband med uppsäg-
ningen aktivt godkänt det (2 § andra stycket). Marknadsföring som 
strider mot dessa regler ska vid tillämpningen av 5, 23 och 26 §§ 
marknadsföringslagen (2008:486) anses som otillbörlig mot konsu-
menter (4 § första stycket). 

Kommersiella meddelanden om spel ska innehålla tydlig infor-
mation om lägsta ålder för att spela (3 § första stycket). På platser 
där spel bedrivs och i samband med kommersiella meddelanden om 
spel, med undantag för sådana meddelanden i radio, ska licenshava-
ren säkerställa att det också anges kontaktuppgifter till en organisa-
tion som tillhandahåller information om stöd i samband med spel-
problem (3 § andra stycket). Om information som anges i 3 § inte 
lämnas ska marknadsföringslagen tillämpas, med undantag av be-
stämmelserna i 29–36 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan infor-
mation ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket marknads-
föringslagen (4 § andra stycket).  

När en licenshavare ingår avtal om sponsring ska den säkerställa 
att dess logotyper samt namn på spelprodukter eller speltjänster inte 
förekommer på produkter som är avsedda att användas av personer 
under 18 år (5 §).  
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Reklam för spel som tillhandahålls av någon som saknar nödvän-
dig licens får inte förekomma i tv-sändningar, beställ-tv, sökbar text-
tv eller ljudradiosändningar som omfattas av radio- och tv-lagen 
(2010:696) (6 §). 

9.2.2 Måttfullhetskravet  

Bakgrund 

Bestämmelsen om att marknadsföring av spel ska vara måttfull och 
inte får riktas särskilt till personer som är under 18 år infördes i lot-
terilagen (1994:1000) den 1 januari 2017. Bestämmelserna infördes 
bl.a. efter att EU-kommissionen hade kritiserat den dåvarande 
svenska regeringen för att den inte motverkade att allmänheten lock-
ades till överdrivna utgifter eller bekämpade spelberoende.1 I den till 
propositionen föregående promemorian föreslogs att det krav som 
gäller vid marknadsföring av alkohol, särskild måttfullhet, skulle in-
föras för marknadsföring av lotterier.2 I propositionen konstaterade 
regeringen att det finns en omfattande forskning som visar på en 
tydlig koppling mellan marknadsföring och konsumtion av alkohol, 
särskilt bland unga, medan ett sådant samband inte är lika klarlagt på 
lotteriområdet. Vidare påtalades att det i tryckfrihetsförordningen 
har intagits en särskilt restriktiv inställning till marknadsföring av 
alkohol- och tobaksprodukter, som enligt en särskild bestämmelse i 
1 kap. 9 § i stora delar undantagits från tillämpningen av förordning-
ens bestämmelser. Regeringen ansåg därför, vid en samlad bedöm-
ning, att det inte var lämpligt att uppställa samma krav på marknads-
föring av lotterier som på marknadsföring av alkoholprodukter, även 
om det finns vissa likheter i risksynpunkt mellan produkterna. Mot 
den bakgrunden ansåg regeringen att begreppet särskild måttfullhet 
inte borde användas i lotterilagen. Ett måttfullhetskrav infördes där-
för i lotterilagen.  

Spellicensutredningen instämde i den bedömning som regeringen 
hade gjort i tidigare lagstiftningsarbete vad gäller behovet av sär-
skilda regler vid marknadsföring av spel och att kravet borde vara att 
marknadsföringen ska vara måttfull. Utredningen föreslog att vissa 
kriterier som särskilt ska beaktas vid bedömningen om en viss mark-

 
1 Prop. 2016/17:8 s. 9 och 14. 
2 Ds 2015:46 s. 31 f. 
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nadsföringsåtgärd är måttfull eller inte skulle anges i lagen, i syfte att 
tydliggöra vad som avses med måttfull marknadsföring. Uppräk-
ningen skulle inte vara uttömmande.  

Regeringen konstaterade att en del personer med spelproblem 
kan komma att spela ännu mer på grund av reklam och att reklam 
kan göra det svårare för spelberoende personer att sluta spela. Detta 
motiverade att det ska finnas särskilda regler för marknadsföring av 
spel. Regeringen instämde i Spellicensutredningens bedömning att 
måttfullhetskravet i lotterilagen skulle behållas. För att möjliggöra 
en fortsatt utveckling av vad som avses med måttfull marknadsfö-
ring, både nationellt men också på internationell nivå, ansåg reger-
ingen dock, till skillnad från utredningen, att kriterierna för vad som 
utgör måttfull marknadsföring inte borde fastslås i lag utan bör ut-
vecklas genom praxis.3 

Närmare om måttfullhetskravet  

I förarbetena har uttalats att en helhetsbedömning bör göras för att 
avgöra om en marknadsföringsåtgärd är måttfull. Avgörande för be-
dömningen bör vara hur marknadsföringen är ägnad att uppfattas av 
den krets till vilken den riktar sig, det medium som används och det 
innehåll marknadsföringen har. Marknadsföringen bör inte väcka 
särskild uppmärksamhet genom sin utformning. En utgångspunkt 
bör vara att bild och text ska ge en saklig, balanserad och vederhäftig 
presentation av den marknadsförda spelformen. Budskapens ut-
formning och deras färg, bild, typografi, layout etc. ska bedömas ut-
ifrån kravet på måttfullhet.4 Måttfullhetkravet innebär inte att vissa 
typer av marknadsföring, som direktreklam eller utomhusreklam, 
per definition strider mot lagen.5 I samband med måttfullhetspröv-
ningen av utomhusreklam bör särskild hänsyn tas till var reklamen 
är placerad och hur den är utformad. En placering av utomhusreklam 
för lotterier i nära anslutning till exempelvis skolor och andra platser 
där barn och ungdomar naturligen befinner sig skulle exempelvis 
kunna medföra att marknadsföringen inte anses måttfull.6  

 
3 Prop. 2017/18:220 s. 163 och 164.  
4 Prop. 2016/17:8, s. 31. 
5 Jfr dock förbudet mot direktreklam till avstängda spelare m.m. i 15 kap. 2 § spellagen.  
6 Prop. 2016/2017:8 s. 31–33.  
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Vägledning för vad som inte kan betraktas som måttfull mark-
nadsföring kan bl.a. hämtas från EU-kommissionens rekommenda-
tioner och principer för att skydda spelare och konsumenter i sam-
band med onlinespel samt från Spelbranschens riksorganisations 
(Spers) riktlinjer för marknadsföring.7 Spers riktlinjer är sedan den 
1 april 2019 ersatta av ”Svenska spelbranschens Riktlinjer för mark-
nadsföring” framtagna gemensamt av Sper och Branschföreningen 
för Onlinespel (BOS). 

I EU-kommissionens rekommendation framhålls att syftet med 
rekommendationen är att skydda konsumenternas och spelarnas 
hälsa, samt att minimera den ekonomiska skada som ett tvångsmäs-
sigt eller överdrivet spelande eventuellt kan ge upphov till. I punkt 
41 uppställs vissa principer för kommersiella meddelanden. Sådana 
meddelanden bör inte a) innehålla ogrundade uttalanden om möjlig-
heter att vinna eller om den avkastning som spelare kan förvänta sig 
från spelande, b) påstå att färdigheter kan påverka resultatet av ett 
spel, när detta inte är fallet, c) genom sin tajmning, lokalisering eller 
beskaffenhet få mottagaren att känna sig pressad att spela eller känna 
att det är förringande att inte spela, d) förmedla bilden att spelande 
är socialt attraktivt eller innehålla uttalanden från kända personer 
som förespeglar att spelande bidrar till social framgång, e) påstå att 
spelande kan vara en lösning på sociala, yrkesmässiga eller personliga 
problem, f) påstå att spelande kan vara ett alternativ till en anställ-
ning, en lösning på ekonomiska problem eller en form av ekonomisk 
investering.8  

Som ett exempel på vad som kan anses strida mot måttfullhets-
kravet har i förarbetena också angetts marknadsföring som förmed-
lar bilden av att ett erbjudande om spel är gratis, riskfritt eller lik-
nande om så inte är fallet. Inte heller kan det anses måttfullt att t.ex. 
ange att ett erbjudande är gratis, om det krävs att spelaren själv måste 
satsa pengar eller göra någon annan motprestation, som t.ex. att 
lämna person- eller kontaktuppgifter, för att kunna ta del av det.9  

I avsnitt 9.6.2 nedan redogörs för Spers och BOS riktlinjer. I rikt-
linjerna anges bl.a. att reklam för spel inte får utformas på ett alltför 

 
7 Prop. 2017/18:220 s. 164 och prop. 2016/17:8 s. 31.  
8 Kommissionens rekommendation av den 14 juli 2014 om principer för att skydda 
konsumenter och spelare i samband med onlinespeltjänster och för att förhindra att underåriga 
spelar onlinespel om pengar. 
9 Prop. 2017/18:220 s. 164. 
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påträngande sätt, riktas till sårbara och särskilt utsatta grupper i sam-
hället eller hävda att det saknas risker med överdrivet spelande.  

Enligt förarbetena kan vägledning också hämtas från Konsu-
mentverkets praxis och allmänna råd. Hittills har inga allmänna råd 
utfärdats.  

9.2.3 Spelförordningen  

Enligt 11 kap. 6 § första stycket spelförordningen ska en licensha-
vare som erbjuder en spelare en bonus enligt 14 kap. 9 § spellagen på 
ett klart och tydligt sätt i samband med att erbjudandet lämnas, och 
när erbjudandet utnyttjas av spelaren, informera spelaren om de vill-
kor och regler som gäller för erbjudandet. Utbetalning av en bonus 
ska göras så snart det är möjligt efter det att villkoren har uppfyllts. 
Enligt andra stycket i samma paragraf får en bonus till en enskild 
spelare inte erbjudas på andra villkor än de som under samma förut-
sättningar erbjuds andra spelare som spelar samma spel. En spelare 
ska vidare enligt tredje stycket samma paragraf ha minst 60 dagar på 
sig att uppfylla eventuella villkor som har knutits till en utbetalning 
av en bonus. 

9.2.4 Marknadsföringslagen  

Marknadsföring av spel måste utöver de särskilda bestämmelserna i 
spellagen och spelförordningen också vara förenlig med marknads-
föringslagens (2008:486) regler.10 Lagen syftar till att främja konsu-
menternas och näringslivets intressen i samband med marknadsfö-
ringen av produkter och att motverka marknadsföring som är otill-
börlig mot konsumenter och näringsidkare (1 §). Med marknadsfö-
ring avses reklam och andra åtgärder i näringsverksamhet som är äg-
nade att främja avsättningen av och tillgången till produkter inbegri-
pet en näringsidkares handlande, underlåtenhet eller någon annan åt-
gärd eller beteende i övrigt före, under eller efter försäljning eller 

 
10 Marknadsföringslagen bygger på direktivet om otillbörliga affärsmetoder (2005/29/EG), 
som är ett s.k. fullharmoniseringsdirektiv, vilket innebär att en medlemsstat är förhindrad att 
ha en högre konsumentskyddsnivå än vad direktivet föreskriver. Även om direktivet syftar till 
full harmonisering av medlemsstaternas regler för marknadsföring finns ett nationellt ut-
rymme för att införa begränsningar, så länge dessa är motiverade av skydd för hälsa och 
säkerhet.  
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leverans av produkter till konsumenter eller näringsidkare (3 §). Be-
greppet marknadsföring är alltså ett vidare begrepp än vad man van-
ligen avser med reklam.  

Enligt marknadsföringslagen ska en näringsidkares marknadsfö-
ring stämma överens med god marknadsföringssed (5 §). Med god 
marknadsföringssed avses god affärssed eller andra vedertagna nor-
mer som syftar till att skydda konsumenter eller näringsidkare vid 
marknadsföring av produkter. Begreppet god affärssed innefattar 
framför allt det utomrättsliga normsystem som näringslivet har ut-
vecklat, främst Internationella handelskammarens (ICC) grundreg-
ler för reklam, men även andra uppförande- och branschkoder.11 Be-
greppet god marknadsföringssed avser inte bara näringslivets egen 
normbildning, utan inkluderar även speciallagstiftning, Konsument-
verkets föreskrifter och allmänna råd, de normer som utvecklats ge-
nom Marknadsdomstolens och numera Patent- och marknadsdom-
stolarnas praxis samt andra, internationellt vedertagna, normer som 
faller inom ramen för lagens tillämpningsområde.  

Marknadsföring som strider mot god marknadsföringssed ska 
vara att anse som otillbörlig om den i märkbar mån påverkar eller 
sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat 
affärsbeslut (6 §), det s.k. transaktionstestet. Den s.k. lagstridighets-
principen innebär att marknadsföring som strider mot annan lag-
stiftning än marknadsföringslagen, eller som är ägnad att leda till lag-
överträdelser, ska anses strida mot god marknadsföringssed.  

En näringsidkare får inte använda sig av aggressiv marknadsföring 
(7 §) och marknadsföringen får inte vara vilseledande (8–17 §§). 
Lagen innehåller också bestämmelser om jämförande reklam, obe-
ställd reklam, information om garantier och information innan ett 
konsumentavtal ingås (18–22 a §§). Bestämmelserna kompletteras 
av en bilaga till direktivet om otillbörliga affärsmetoder som inne-
håller ytterligare 31 förbud mot aggressiva respektive vilseledande 
marknadsföringsåtgärder som alltid ska anses vara otillbörliga mot 
såväl konsumenter som näringsidkare. Om marknadsföring är otill-
börlig får näringsidkaren förbjudas att fortsätta med marknadsfö-
ringen (23 §). En näringsidkare som vid sin marknadsföring låter bli 
att lämna väsentlig information får åläggas att lämna sådan infor-
mation (24 §).  

 
11 Prop. 2007/08:115 s. 69 f. 
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9.3 Särskild måttfullhet  

9.3.1 Inledning  

Enligt direktiven ska utredaren bl.a. överväga om ett krav på särskild 
måttfullhet, vilket är det krav som gäller för alkoholdrycker, bör in-
föras även vid marknadsföring av spel. Nedan följer därför en ge-
nomgång av regleringen kring marknadsföring av alkohol.  

9.3.2 Marknadsföring av alkohol – gällande rätt 

Alkohollagen  

I 7 kap. alkohollagen (2010:1622) finns särskilda regler om mark-
nadsföring av alkoholdrycker12 och alkoholdrycksliknande preparat. 
Vid marknadsföring av alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande 
preparat till konsumenter ska särskild måttfullhet iakttas. Reklam- 
eller annan marknadsföringsåtgärd får inte vara påträngande, uppsö-
kande eller uppmana till bruk av alkohol (1 § första stycket). Mark-
nadsföring får inte heller rikta sig särskilt till eller skildra barn eller 
ungdomar som inte har fyllt 25 år (1 § andra stycket).  

Enligt 2 § första stycket får den som tillverkar, säljer eller för-
medlar försäljning av alkoholdrycker i sin rörelse lämna sådana 
drycker eller preparat som gåva endast i form av varuprov. Enligt 
förarbetena till alkohollagen får varuprov endast lämnas till till-
ståndshavare (dvs. innehavare av serveringstillstånd) eller mellan till-
verkare och partihandlare. Vid marknadsföring av tjänster eller vid 
försäljning av andra varor än alkoholdrycker får sådana drycker eller 
alkoholdrycksliknande preparat enligt andra stycket inte lämnas som 
gåva.  

Vid marknadsföring av alkoholdrycker eller alkoholdryckslik-
nande preparat till konsumenter får kommersiella annonser inte an-
vändas i tv-sändningar, beställ-tv eller ljudradiosändningar. En leve-
rantör av en videodelningsplattform får inte tillhandahålla sådana an-
nonser under eller efter användargenererade videor eller tv-program 
på plattformen (3 §).  

Vid marknadsföring av alkoholdrycker som innehåller mer än 
15 volymprocent alkohol till konsumenter får inte kommersiella 

 
12 Med alkoholdryck avses dryck med en alkoholhalt som överstiger 2,25 volymprocent. 
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annonser användas i periodiska skrifter eller andra skrifter på vilka 
tryckfrihetsförordningen är tillämplig, och som med avseende på 
ordningen för utgivningen är jämförbara med periodiska skrifter. 
Detta gäller dock inte i fråga om skrifter som tillhandahålls endast 
på försäljningsstället för sådana drycker (4 §). I princip gäller alltså 
ett annonseringsförbud för spritdrycker i tryckta skrifter. 

Fram till år 2003 rådde även ett annonseringsförbud i tryckta 
skrifter för vin och starköl. Lagen ändrades dock efter att Marknads-
domstolen hade meddelat dom i det s.k. Gourmetmålet (MD 
2003:5) och kommit fram till att det generella annonseringsförbudet 
inte kunde anses förenligt med EU-rätten.  

För annonser finns utöver kravet på särskild måttfullhet regler 
för utformning av densamma. Marknadsföring genom framställning 
i bild får endast omfatta en återgivning av varan eller råvaror som 
ingår i varan, enstaka förpackningar eller varumärke eller därmed 
jämförligt kännetecken (5 § första stycket), den s.k. bildregeln. Be-
stämmelsen utvidgades till att bli generellt tillämplig oavsett val av 
medium den 1 januari 2011. Som skäl för utvidgningen betonades 
internets ökade betydelse.  

När det gäller kommersiella annonser i periodiska skrifter eller 
andra skrifter på vilka tryckfrihetsförordningen är tillämplig, och 
som med avseende på ordningen för utgivningen är jämförbara med 
periodiska skrifter, innehåller alkohollagen en storleksmässig be-
gränsning av annonser samt regler om användande av informations-
text vid marknadsföringen (5 § andra stycket och 7 §). Sådana an-
nonser får inte vara större än 2 100 spaltmillimeter. Begränsningen 
har utformats med hänsyn till tryckta tidningarnas tabloidformat. 
Vid annonsering i dessa typer av skrifter ska vidare annonsen på ett 
tydligt sätt ange dryckens eller preparatets alkoholhalt. En hög alko-
holhalt får inte framställas som en positiv egenskap. Annonserna ska 
på ett tydligt sätt återge en text som informerar om alkoholens ska-
deverkningar. Regeringen får meddela föreskrifter om vilka infor-
mationstexter som ska återges och hur dessa ska utformas. Sådana 
föreskrifter finns i 13–14 §§ alkoholförordningen (2010:1636).13 

 
13 Enligt 13 § ska följande texter användas: 1. Alkohol kan skada din hälsa. 2. Alkohol är bero-
endeframkallande. 3. Alkohol kan orsaka nerv- och hjärnskador. 4. Alkohol kan orsaka skador 
på lever och bukspottskörtel. 5. Alkohol kan orsaka hjärnblödning och cancer. 6. Varannan 
förare som omkommer i singelolyckor i trafiken är alkoholpåverkad. 7. Hälften av alla som 
drunknar har alkohol i blodet. 8. Alkohol i samband med arbete ökar risken för olyckor 9. 
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Annonserna får inte heller strida mot god sed genom det samman-
hang där de förekommer, använda sig av metoder som är opassande 
med tanke på konsumenten, eller innehålla osanna eller vilseledande 
uppgifter om alkohol, alkoholkonsumtion, alkoholens verkningar 
eller andra egenskaper (5 § tredje stycket). I 6 § finns bl.a. regler om 
utformningen av annonsering av alkoholhaltiga lättdrycker.  

 Ett handlande som strider mot 1–6 §§ och 7 § första stycket eller 
föreskrifter som utformats med stöd av 7 § andra stycket ska vid til-
lämpningen av marknadsföringslagen anses vara otillbörligt mot 
konsumenter, och i fall som avses i 2 §, även mot näringsidkare. Vi-
dare kan ett handlande som strider mot 3 § alkohollagen medföra 
marknadsstörningsavgift enligt marknadsföringslagen. I 9 § åter-
finns regler om förbud mot att använda oriktiga eller vilseledande 
ursprungsbeteckningar vid marknadsföring av alkoholdryck. 

Närmare om begreppet särskild måttfullhet 

Begreppet särskild måttfullhet definieras inte i lagen på annat sätt än 
att marknadsföringen inte får vara påträngande, uppsökande eller 
uppmana till bruk av alkohol. Bestämmelsen infördes ursprungligen 
i 2 § första stycket lagen (1978:763) med vissa bestämmelser om 
marknadsföring av alkoholdrycker, den s.k. alkoholreklamlagen, och 
överfördes sedan utan några ändringar i sak till 4 kap. 8 § alkohol-
lagen (1994:1738). Från och med den 1 januari 2011 har bestämmel-
sen med vissa redaktionella ändringar överförts till den nu gällande 
alkohollagen. Det finns inga uttalanden i förarbetena som tyder på 
att begreppet särskild måttfullhet, genom de olika lagändringarna, 
skulle ha fått en annan innebörd än den som avsågs vid det ursprung-
liga införandet i lag. Med hänvisning till folkhälsoskäl har dock un-
derstrukits att utrymmet för marknadsföring av alkohol är mycket 
begränsat.14  

I förarbetena till 1978 års lag har framhållits att kravet på särskild 
måttfullhet syftar till att säkerställa att marknadsföringen inte med-
verkar till att vidmakthålla eller öka konsumtionen av alkohol och 
inte heller bidrar till en positiv inställning till bruket av dessa varor. 

 
Alkoholkonsumtion under graviditeten kan skada barnet. 10. Barn som får alkohol hemma 
dricker sig berusade oftare än andra barn. 11. Att börja dricka i tidig ålder ökar risken för 
alkoholproblem.  
14Prop. 1998/99:134 s. 117 s. 174 f., prop. 2002/03:87 s. 12–14 samt prop. 2003/04:161 s. 23–27.  
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Vidare anges att de kommersiella budskapen bör begränsas till rele-
vanta fakta rörande varan och dess egenskaper, presenterade i så sak-
lig form som möjligt, utan ovidkommande inslag. Marknadsföringen 
bör undvika att anspela på känslor eller stämningar. Reklamen får 
inte heller färgas av mer eller mindre påtagliga värdeomdömen. Det 
framhålls emellertid att det knappast går att undvika varje form av 
värdering eftersom redan en saklig beskrivning av en vara kan fram-
stå som värderande genom bl.a. de associationer som budskapet 
väcker. Det betonas att kravet på särskild måttfullhet motiveras av 
de hälsorisker som är förbundna med bruket av alkohol. Bestämmel-
sen är inte bunden till nuläget. Vid bedömningen av vad som är sär-
skilt måttfullt kan således nya kunskaper om alkoholens hälsorisker 
alltid beaktas. Bildmässigt bör reklamen inskränkas till att visa själva 
varan och vad som på ett naturligt sätt hänger samman med den, ex-
empelvis förpackningen och vissa tillbehör. Också budskapets utför-
lighet, typografi och layout ska bedömas mot bakgrund av kravet på 
särskild måttfullhet.15 Kravet på särskild måttfullhet gäller val av re-
klammedel (reklambärare), reklamens innehåll och utformning samt 
särskilda marknadsföringsmetoder. I förarbetena har uttalats att di-
rektmarknadsföring och utomhusreklam är exempel på marknads-
föring som inte är förenlig med kravet på särskild måttfullhet.16 
Detta har emellertid på senare tid ändrats genom praxis, se t.ex. 
MD 2015:7. 

Konsumentverkets allmänna råd  

Konsumentverket har i sin författningssamling utfärdat allmänna 
råd om marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter (KOVFS 
2016:1). Råden syftar till att precisera innebörden av särskild mått-
fullhet i alkohollagen och att främja en enhetlig rättstillämpning av 
reglerna för marknadsföring av alkoholdryck. I råden samlas rätts-
källor som lagtext, domstolspraxis, förarbetsuttalanden och i viss 
mån Konsumentverkets/KO:s egen tolkning av lagstiftningen. I av-
snitt 6 finns råd om särskilda marknadsföringsmetoder. I 6.1. be-
handlas direktreklam. I 6.2. utomhusreklam och i 6.3 säljfrämjande 
åtgärder.  

 
15 Prop. 1977/78:178 s. 28 f. och s. 48–50.  
16 Prop. 1998/99:134, s. 117.  
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Gällande direktreklam anges bl.a. att det som huvudregel är oför-
enligt med särskild måttfullhet att marknadsföra alkoholdryck som 
direktreklam, förutom efter en uttrycklig begäran från konsumenten 
då direktreklam anses tillåten. Vidare anges att adresserad brevlåde-
reklam är tillåten under förutsättning att (1) den vänder sig till per-
soner över 25 år (2) reklamen förmedlas i slutna och neutrala kuvert, 
(3) det tydligt framgår att försändelsen innehåller alkoholreklam, 
och (4) innehållet i försändelsen uppfyller kravet på särskild mått-
fullhet.  

När det gäller utomhusreklam anges bl.a. i punkten 6.2 att sådan 
reklam som huvudregel är oförenlig med särskild måttfullhet. Enligt 
andra stycket undantas från begreppet utomhusreklam marknadsfö-
ring i eller i direkt anslutning till plats där alkoholdrycker tillverkas 
eller säljs. Som exempel på direkt anslutning omnämns exempelvis 
skylt, affisch eller liknande monterad på fasad eller lös skylt placerad 
inom några meters avstånd från entrén. I tredje stycket anges att på 
distributionsfordon och liknande transportmedel för alkohol-
drycker får enstaka förpackningar återges.  

Beträffande säljfrämjande åtgärder anges i punkten 6.3 att de sälj-
främjande åtgärder som anges i punkten inte är förenliga med kravet 
på särskild måttfullhet, förutom de undantag som anges i punkten. 
De säljfrämjande åtgärderna som räknas upp är (6.3.1) Utdelning av 
presenter (6.3.2) Alkoholdryck som gåva, (6.3.3.) Tävlingar (6.3.4) 
Mängdrabatt, kupongerbjudande eller därmed jämförligt erbjudande 
(6.3.5) Kombinationserbjudanden.  

9.4 Domstolspraxis  

9.4.1 Inledning  

Enligt utredningsdirektiven ska utredningen bl.a. analysera praxis 
och branschens egna åtgärder för att uppfylla kravet på måttfullhet 
vid marknadsföring av spel. Sedan omregleringen av spelmarknaden 
har måttfullhetskravet endast varit föremål för domstolsprövning i 
två fall, vilka redogörs för nedan. Analys av avgörandena görs i 
samband med utredningens överväganden och förslag.  



SOU 2020:77 Ytterligare begränsningar av marknadsföring av spel och en effektivare tillsyn 

149 

9.4.2 Konsumentombudsmannen ./. Elec Games Limited 
(Ninja Casino)17  

Konsumentverket väckte talan mot Elec Games Limited, som vid 
tidpunkten för talans väckande bedrev onlinespel under varumärket 
Ninja Casino på en webbplats med samma namn. Konsumentverket 
begärde att bolaget vid vite skulle förbjudas att vid marknadsföring 
av onlinecasino använda dels en s.k. takeover-annons18, dels 20 olika 
påståenden19, eller påståenden med liknande innebörd, då Konsu-
mentombudsmannen ansåg att marknadsföringen stod i strid med 
måttfullhetskravet i lagen.  

Patent- och marknadsdomstolen konstaterade inledningsvis att 
det föreligger ett samband mellan spelreklam och spelproblem, vil-
ket domstolen utgick från vid bedömningen av måttfullhetskravet.  

När det gäller bedömningen av vilken målgrupp som den aktuella 
reklamen riktar sig till kom domstolen fram till att marknadsfö-
ringen bör bedömas utifrån hur den uppfattas av konsumenter som 
har eller ligger i farozonen för att utveckla spelproblem. Bedöm-
ningen gjordes med hänvisning till att måttfullhetskravet, till skill-
nad från de mer allmänna bestämmelserna i marknadsföringslagen, 
är en specifik skyddslagstiftning vars uttalade syfte är att motverka 
spelproblem. 

 
17 Patent- och marknadsdomstolens dom i mål nr PMT 17459–18. 
18 En annons som visas över datorns hela bildskärm och som besökaren aktivt måste klicka 
bort för att den ska försvinna. Den i målet aktuella annonsen hade visats på Aftonbladet.  
19 a) ”Knepet sprids som en löpeld: kan fylla kontot på 5 minuter” b) ”Vinstpengarna på 
bankkontot på fem minuter — helt utan registrering” c) ”Blixtsnabba utbetalningar” d) ”Här 
är klockrena vägen till guldet” e) ”Så kan du ta hem miljoner utan registrering” f) ”Vinsten på 
banken inom 5 min” g) ”Så kan du ta hem miljoner på väg till jobbet” h) ”Så utnyttjade de 
tekniken för att vinna storvinsterna” i) ”Spela om miljoner — helt utan registrering. 
Succétaktiken” j) ”Vann supervinst — pengar på kontot på 7 minuter” k) ”Fråga bara den 
lyckliga storvinnare som tog hem drömvinsten på 1,2 miljoner kronor. Inom fem minuter 
fanns hela vinstbeloppet på hans bankkonto — redo att användas” l) ”Det betyder att du kan 
ha hunnit med en riktig storvinst — och fått in pengarna på banken — från att du lämnade 
hemmet till att du kommer in på jobbet” m) ”Det är tack vare den här smarta tekniken som 
allt går så enkelt och lätt hos Ninja Casino — och lämnar mer tid över att Spela om de riktigt 
höga summorna. En man från Värmland tog t.ex. hem en total vinst på 704 700 kronor efter 
att ha börjat spela hos Ninja Casino. Det är verkligen en pengasuccé” n) ”Alla gillar snabba 
cash. Speciellt när man spelar casinospel. Och inget går snabbare än hos Ninja Casino” o) 
”SPELA NU!” p) ”SPELA DIREKT utan registrering” q) ”250 spel med chans på miljontals 
kronor är bara ett klick bort. Vad väntar du på?” r) ”Inget telefonnummer eller mejladress 
behövs. Ge dig in i jakten på miljonerna redan idag — spela direkt med din mobila 
bankinloggning här” s) ”Gör som vinnarna hos Ninja Casino — spela direkt med mobil 
bankinloggning” t) ”Låt ninjorna visa vägen till miljonerna. Ingen registrering krävs — 
vinsterna kan du ha på kontot inom 5 minuter.” 
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Beträffande takeover-annonsen konstaterade domstolen att det 
inte går att undvika en total exponering för annonsen till dess man 
klickat sig vidare. Enligt domstolen är det inte fråga om enbart ett 
tekniskt presentationssätt utan om hur marknadsföringen medvetet 
utformats på det valda mediet. Domstolen framhöll vidare att en 
konsument i målgruppen, som har svårt att sätta gränser för sitt spe-
lande, kan vilja undvika att utsättas för situationer som kan utlösa en 
ingivelse att spela, t.ex. situationer då han eller hon utsätts för mark-
nadsföring av spelprodukter. En takeover-annons som förekommer 
på en icke spelrelaterad webbplats är mycket svår att undvika utan 
att behöva vidta åtgärder som leder till en orimlig isolering. Mot den 
bakgrunden fann domstolen att takeover-annonsen i det aktuella fal-
let var påträngande på ett sätt som gör att den inte kan bedömas som 
måttfull utifrån lagstiftarens intentioner med måttfullhetskriteriet. 

De 20 marknadsföringspåståendena delades in i fyra påstående-
kategorier, varefter respektive kategori bedömdes för sig.  

Den första kategorin avsåg påståenden som ger sken av att det går 
att ”påverka utgången av spelet”. Enligt domstolen gav alla påstå-
enden i kategorin intryck av att det finns en särskild taktik (knepet, 
tekniken, succétaktiken) som ökar spelarens chanser att vinna stora 
belopp (kan fylla kontot, storvinsterna, miljoner), vilket strider di-
rekt mot såväl EU-kommissionens som Spers riktlinjer om att 
marknadsföring inte ska innehålla påståenden om att färdigheter kan 
påverka resultatet av ett spel. Enligt domstolen var påståendena inte 
sakliga, balanserade och vederhäftiga. Påståendena bedömdes därför 
inte vara måttfulla utifrån lagstiftarens intentioner med måttfull-
hetskriteriet. 

Den andra påståendekategorin avsåg påståenden om att spelet var 
”snabbt och enkelt”. Enligt domstolen gav påståendena intryck av 
att det går snabbt att spela och att ta ut vinsten från det att spelaren 
genomfört spelet. Två av påståendena uppmanade dessutom till att 
spela på väg till jobbet, vilket framstår som en tidpunkt på dagen då 
det inte är normalt att spela. I de flesta fall kombinerades påståen-
dena om snabba spel och utbetalningar med förespeglingar om 
mycket stora vinster. Domstolen fann, mot bakgrunden av den i må-
let åberopade bevisningen, att en spelare med spelproblem är särskilt 
sårbar för marknadsföring som innehåller starkt accentuerade bud-
skap om snabba spel och snabba utbetalningar av vinster, särskilt i 
kombination med budskap om höga vinster och uppmaningar att 
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spela på väg till jobbet. Påståendena fick därmed anses uppmana till 
överdrivet spelande och kunde inte anses balanserade. De bedömdes 
därför stå i strid med måttfullhetskravet.  

Påståendena i kategori tre utgjordes av påståenden med uppma-
ning att spela. Enligt domstolen uppmanade påståendena till att spela 
omedelbart eller direkt, vilket är marknadsföring som spelare med 
spelproblem är särskilt sårbara för. Påståendena fick även, i strid med 
Spers riktlinjer, anses uppmana till överdrivet spelande. Även dessa 
påståenden bedömdes således stå i strid med måttfullhetskravet.  

Påståendena i kategori fyra gav enligt domstolen intryck av att 
konsumenter snabbt kan vinna stora summor genom att använda 
Elec Games speltjänster. Den exakta sannolikheten att vinna så stora 
belopp som marknadsföringen antyder var okänd för domstolen, 
men bedömdes av domstolen som liten. Domstolen ansåg att påstå-
endena inte kan vara förenliga med uttalandena i förarbetena att 
marknadsföring av spel ska utgöras av en saklig, balanserad och ve-
derhäftig presentation av den marknadsförda spelformen. Inte heller 
ansågs påståendena förenliga med Europaparlamentets uttalande att 
kommersiella meddelanden i samband med marknadsföring av on-
linespel inte bör vara överdrivna, EU-kommissionens riktlinjer om 
att kommersiella meddelanden inte bör innehålla ogrundade uttalan-
den om möjligheter att vinna eller om den avkastning som spelare 
kan förvänta sig från spelande eller Spers riktlinjer om att marknads-
föring inte bör överdriva möjligheten till vinst.  

Sammanfattningsvis vann Konsumentombudsmannen bifall till 
samtliga yrkanden i målet. Domen har vunnit laga kraft.  

9.4.3 Konsumentombudsmannen ./. AG Communications20  

Patent- och marknadsdomstolen meddelade den 4 november 2020 
dom i mål mellan Konsumentombudsmannen och AG Communi-
cations. Målet handlar primärt om hur ett bonuserbjudande ska vara 
utformat vid marknadsföring av spel. I det aktuella fallet hade AG 
Communications marknadsfört sitt onlinekasino Karamba genom 
bonuserbjudandet ”100 spins upp till 2 000 kronor bonus” på 
eniro.se, tradera.com och karamba.com. I annonserna på eniro.se 
och tradera.com framgick inga bonusvillkor. När kunden klickade 

 
20 Patent- och marknadsdomstolens dom i mål nr PMT 13246–19. 
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på ”spela nu” i annonsen omdirigerades denne till Karamba.se. På 
landningssidan fanns vissa villkor och regler för bonusen. Reste-
rande bonusvillkor fanns på en annan sida på webbplatsen.  

Avgörande för hur en marknadsföringsåtgärd ska bedömas är hur 
framställningen uppfattas av en genomsnittlig mottagare i den mål-
grupp som marknadsföringen riktar sig till, den s.k. genomsnitt-
skonsumenten. Domstolen bedömde, till skillnad från den bedöm-
ning som gjordes i Ninja Casino-målet, att för marknadsföring av 
spel ska genomsnittskonsumenten definieras på samma sätt som för 
marknadsföring i övrigt. Efter att ha konstaterat att de påtalade 
marknadsåtgärderna förekommit på eniro.se, tradera.com och 
karamba.com fann domstolen att marknadsföringen fick anses ha 
riktats till konsumenter i allmänhet, en normalt informerad samt 
skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument i denna 
målgrupp. Enligt domstolen får det antas att genomsnittskonsumen-
ten är en van internetanvändare och i allmänhet läser reklam flyktigt 
och i första hand påverkas av helhetsintrycket.  

När det gäller marknadsföringen av bonuserbjudandena kom 
domstolen fram till att inte något av de villkor och regler som gäller 
för att konsumenten ska kunna ta del av bonuserbjudanden har 
framgått klart och tydligt i marknadsföringen. I annonserna på 
eniro.se och tradera.com förekom inga villkor alls. På landningssidan 
fanns villkor längst ner i mycket svårläst och liten text och reste-
rande bonusvillkor fanns på en annan sida på webbplatsen dit kon-
sumenten endast kom genom att ha uppfattat den svårlästa texten. 
Enligt domstolen gjorde konstruktionen av bonuserbjudandet det 
mycket svårt för konsumenten att förstå innebörden av det.  

Domstolen konstaterade sammantaget i den del som avsåg mark-
nadsföringen av bonuserbjudandet att AG Communications inte har 
lämnat information om de villkor och regler som gäller för bonuser-
bjudandet i samband med att det lämnas, dvs. i sin marknadsföring 
av erbjudandet. Marknadsföringen strider därför mot 11 kap. 6 § 
första stycket spelförordningen, artikel 5 i EU-kommissionens re-
kommendation och artikel 1 punkten 8 i Spers riktlinjer. Därtill har 
AG Communications tillämpat ett villkor som uttryckligen är oför-
enligt med kravet i 11 kap. 6 § tredje stycket spelförordningen. Re-
dan av dessa skäl fann domstolen, vid en helhetsbedömning, att AG 
Communications marknadsföring av bonuserbjudandet strider mot 
kravet på måttfullhet i 15 kap. 1 § spellagen och därmed mot god 
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marknadsföringssed enligt 5 § marknadsföringslagen, varför mark-
nadsföringen är otillbörlig enligt 15 kap. 4 § spellagen. Domstolen 
förbjöd därför bolaget att vid marknadsföring av kasinospel online 
använda erbjudande om bonus eller fria spins på sätt som preciseras 
i domen.  

Domstolen kom också fram till att villkoren innebär långtgående 
krav på konsumenten, bl.a. eftersom konsumenten måste omsätta 
mycket pengar på kort tid för att erhålla bonusen. Det är väsentligt 
för genomsnittskonsumenten att förstå innebörden av villkoren före 
denne väljer att registrera sig och acceptera bonuserbjudandet. En-
ligt domstolen behöver genomsnittskonsumenten denna informa-
tion för att kunna fatta ett välgrundat affärsbeslut. Även om det en-
ligt domstolen inte krävs att samtliga villkor för att ta del av bonusen 
ska framgå av varje reklamenhet ska det vara klart och tydligt för 
genomsnittskonsumenten, även vid en flyktig blick, att det finns vill-
kor och krav för att kunna ta del av bonusen. Licensgivaren ska också 
säkerställa att villkoren klart och tydligt upprepas före konsumenten 
börjar att utnyttja bonusen. Mot den bakgrunden fann domstolen 
att informationen som AG Communications utelämnat eller lämnat 
på ett oklart och svåröverskådligt sätt varit väsentlig på sätt som 
krävs enligt 10 § marknadsföringslagen. AG Communications för-
bjöds därför att använda det aktuella bonuserbjudandet och ålades 
att på ett klart och tydligt sätt i marknadsföring ange de väsentliga 
villkor som måste vara uppfyllda för att bonusen ska fås. 

Domstolen ålade även bolaget att vid marknadsföring av kasino-
spel online ange lägsta åldern för att spela och kontaktuppgifter till 
en organisation som tillhandahåller information om, och stöd vid, 
spelproblem. Slutligen förbjöds AG Communications att använda 
ett registreringsförfarande som enligt domstolens bedömning inte är 
förenligt med spellagens måttfullhetskrav. Förfarandet bestod i att 
konsumenten vid försök att avbryta registreringen fått påståenden i 
form av ”Vänta, Chansen att vinna stort väntar på dig. Slutför regist-
reringen och börja spela!”, vilket enligt domstolen strider mot arti-
kel 2, punkt 19 i Spers riktlinjer och därmed också mot mått-
fullhetskravet. Det påtalade registreringsförfarandet bedömdes 
därför strida mot kravet på måttfullhet i 15 kap. 1 § spellagen. 
Domstolens förbud och ålägganden förenades med vite om tre 
miljoner kronor. Domen har vunnit laga kraft. 
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9.5 Konsumentverkets tillsynsarbete avseende 
spelreklam  

I början av 2019 gjorde Konsumentverket en s.k. tematisk tillsyn av 
spelreklam i olika medier, bl.a. i syfte att kontrollera hur spelbolagen 
följer de nya reglerna som trädde i kraft den 1 januari 2019. Totalt 
granskades 409 annonser i olika medier från 43 spellicenshavare på 
marknaden. I skrivelsen ”Granskning av marknadsföring på spelom-
rådet”21 redovisas resultatet.  

Enligt Konsumentverket förekom i det granskade materialet 
marknadsföring som står i strid med såväl spellagen som marknads-
föringslagen. De största uppmärksammade bristerna bestod i hur 
bonuserbjudanden presenterades, att spelreklam i många fall inte 
kunde anses vara måttfull och att reklam bedömdes vara vilse-
ledande. 

När det gäller måttfullhetskravet ansåg Konsumentverket att det 
förekom brister på många punkter. I 15 procent av de granskade an-
nonserna förekom påståenden om snabba utbetalningar på ett sätt 
som, enligt Konsumentverket, inte var förenligt med måttfullhets-
kravet. Vidare använde vissa aktörer marknadsföring som kan anses 
påträngande och ägnad att väcka särskild uppmärksamhet, i form av 
exempelvis takeover-annonser på dagstidningars webbplatser. I vissa 
söktjänster visades spelreklamen i bakgrunden och täckte hela skär-
men, så att konsumenten inte kunde utnyttja söktjänsten utan att 
samtidigt behöva komma i omedelbar kontakt med marknadsfö-
ringen. I majoriteten av de granskade annonserna användes påståen-
den av uppmanande karaktär, t.ex.” Börja spela nu”, ”Spela direkt” 
och ”Satsa nu”, vars avsikt, enligt Konsumentverket, är att påverka 
konsumenten till ett oöverlagt beslut att spela. Marknadsföringen 
var därför enligt Konsumentverket inte saklig eller balanserad. Kon-
sumentverket noterade också likartad marknadsföring vid försök att 
avbryta en registreringsprocess hos spelbolag. Därtill förekom det 
enligt Konsumentverket påståenden i annonser som kan anses över-
driva vinstchanser, exempelvis ”Det sa bara swoosh!” och ”Jag hann 
inte ens blinka”.  

Vid granskningen framkom att majoriteten av de granskade 
reklammeddelandena i sociala medier och podcasts helt eller delvis 

 
21 www.konsumentverket.se/contentassets/3180e6f2eecd4869ac192c9d39743c61/pm-
granskning-av-spelomradet---konsumentverket-002.pdf. 
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saknade föreskriven information om lägsta ålder för att spela samt 
uppgift om stödlinje. Annonser i andra granskade medier hade som 
huvudregel informationen angiven, men det fanns brister när det gäl-
ler informationens tydlighet.  

Även gällande marknadsföring av bonusar konstaterades stora 
brister. Exempelvis förekom erbjudande om veckovis bonus och s.k. 
payback-bonus, trots att det enligt spellagen endast är tillåtet med 
en välkomstbonus per kund. I över 80 procent av de granskade an-
nonserna framgick heller inte de viktigaste villkoren för bonuserbju-
dandet direkt av annonsen. Runt hälften av annonserna saknade 
också information om att erbjudandet endast gäller konsumenter 
som inte tidigare spelat hos licenshavaren. Konsumentverkets be-
dömning är att sådan information, samt villkor om eventuella om-
sättningskrav, insatskrav och tidsgränser, utgör sådan väsentlig in-
formation som ska framgå direkt av den inledande annonsen. Om 
det saknas praktisk möjlighet att ange fullständiga regler och villkor 
för bonuserbjudandet i den inledande annonsen bör en klar och tyd-
lig hänvisning finnas som anger var konsumenten kan ta del av denna 
information. Vid marknadsföring online bör fullständiga regler och 
villkor för bonuserbjudandet som huvudregel presenteras för kon-
sumenten maximalt ett klick bort från annonsen. Villkor och regler 
ska vara klara, tydliga och lättillgängliga.  

I cirka 7,5 procent av de granskade annonserna förekom påståen-
den om att spelare kan spela hos bolag utan registrering eller utan 
konto. Eftersom spellagen som huvudregel kräver att spelare ska re-
gistreras, och vid onlinespel ha ett spelkonto, bedömer Konsument-
verket dessa påståenden och likartad marknadsföring som vilsele-
dande.  

I början av 2020 gjorde Konsumentverket en uppföljning av 2019 
års tillsynsarbete. Konsumentverket granskade spelreklam i flera 
olika kanaler, bl.a. tv, poddar, tidskrifter, internet och sociala medier. 
Konsumentverket konstaterade i sin granskning att antalet spel-
annonser verkar ligga på en konstant nivå. Marknadsföringen av 
jackpottar och bonuserbjudanden var också på en jämförbar nivå 
med 2019 års granskning. När det gäller marknadsföring av bonus-
erbjudanden konstaterar Konsumentverket att det utgör ett område 
där tydliga förbättringar har skett, men där det trots det återstår en 
hel del brister. Enligt Konsumentverket bör det i många av de grans-
kade fallen ha lämnats klarare, tydligare och mer lättillgänglig in-
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formation om regler och villkor för bonuserbjudanden, både i inle-
dande bannerannonser och på spelbolagens webbplatser. 

9.6 Självreglering inom spelområdet  

9.6.1 Allmänt om självreglering  

Begreppet självreglering är ett samlingsbegrepp för de åtgärder som 
företag i en bransch, en organisation eller liknande vidtar för att 
skapa goda förhållanden inom det område där de verkar. Självregler-
ing kan i dess enklaste form bestå av en enskild företagspolicy. En 
mer utvecklad form av självreglering innebär att flera företag eller en 
hel bransch enas om gemensamma riktlinjer inom ett särskilt om-
råde. Inte sällan drivs frivilliga överenskommelser fram av en önskan 
att undvika lagstiftning på ett visst område. Självreglering på ett visst 
område kan också bidra till att öka anseendet för ett företag eller en 
bransch. Några av de argument som ofta förs fram för självreglering 
är att industrin anser sig vara de som har bäst kunskap på området, 
att kostnaderna är låga och att systemet blir flexibelt. Vanliga argu-
ment mot självreglering är bristande efterlevnad till följd av otill-
räckliga kontroll- och sanktionsmöjligheter. 

9.6.2 Sper och BOS riktlinjer  

Sper och BOS har gemensamt utarbetat riktlinjer för marknads-
föring av spel.22 Dessa gäller sedan den 1 april 2019 och utgör enligt 
branschföreningarna ett komplement till och tolkning av gällande 
lagstiftning om marknadsföring. Syftet med riktlinjerna är att be-
skriva vad som utgör en miniminivå för god marknadsföringssed i 
spelbranschen. Riktlinjerna innehåller bl.a. förtydliganden av hur 
spelbolagen ska agera för att uppfylla lagstadgade krav avseende bl.a. 
måttfullhet, sponsring, hjälpvägledning, vilseledande och påträng-
ande marknadsföring, marknadsföring riktad mot minderåriga och 
personer som stängt av sig från spel, samt spelbolagens ansvar vid 
användande av en tredje part, t.ex. affiliates, vid marknadsföring. 
Riktlinjerna ska följas av samtliga spelbolag som är medlemmar i 

 
22 www.sper.se/wp-content/uploads/2019/03/Svenska-spelbranschens-riktlinjer-för-
marknadsföring-1-april-2019.pdf. 
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BOS och Sper eller i övrigt har erhållit licens enligt spellagen. Något 
särskilt granskningsorgan som har till uppgift att särskilt granska 
spelbolagens marknadsföring finns inte.  

Mellan 2017 och 2018 fanns SEEM, en oberoende expertgrupp 
som var knuten till Sper, men gruppen avvecklades från och med 
2019. I stället hänvisas i Spers och BOS riktlinjer till Reklamom-
budsmannen (se nedan) eller till Konsumentverket och Spelinspek-
tionen. Sper och BOS har under 2019 hållit utbildningar om regle-
ringen och riktlinjerna avseende marknadsföring. Både medlems-
företag och licenshavare som inte är anslutna i någon av branschor-
ganisationerna har varit inbjudna. 

9.6.3 Sveriges Annonsörer  

Sveriges Annonsörer är en intresseorganisation för landets annon-
sörer och en av grundarna till Reklamombudsmannen. Vissa spelbo-
lag, däribland Svenska Spel, Casumo, Betsson, ATG, Postkodlotte-
riet och Unibet, är medlemmar i Sveriges Annonsörer. Sveriges An-
nonsörer verkar för effektiv och ansvarsfull annonsering och har 
bl.a. gett ut rekommendationer om direktmarknadsföring i sociala 
medier. 

9.6.4 ICC och RO/RON  

Bestämmelser om marknadsföring finns i Internationella Handels-
kammarens (ICC:s) regler för reklam och marknadskommunika-
tion, som utgör uppförandekoder med ett brett stöd inom närings-
livet. ICC:s reklamkod gavs ut första gången 1937. Reglerna har ge-
nom åren reviderats vid flera tillfällen i takt med att nya marknads-
föringsmetoder utvecklats. Grundförutsättningen är att all mark-
nadskommunikation ska vara laglig, hederlig och vederhäftig och 
inte utformad på ett stötande sätt. Vidare ska marknadskommuni-
kation vara utformad med vederbörlig känsla för socialt och yrkes-
mässigt ansvar samt vara förenlig med vad som inom näringslivet 
uppfattas som god affärssed. Det nuvarande regelverket för reklam 
och marknadskommunikation innehåller regler om bland annat be-
teendebaserad annonsering online, restriktioner för marknadsföring 
till barn, krav på öppenhet kring digital kommunikation och sociala 
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medier samt riktlinjer för ansvarsfull miljö- och klimatvänlig mark-
nadskommunikation. Ingen kommunikation får vara utformad så att 
allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas. 

Stiftelsen Reklamombudsmannen är det svenska näringslivets 
självreglering för etisk reklam. Stiftelsen har två prövande instanser; 
Reklamombudsmannen (RO) och Reklamombudsmannens opinions-
nämnd (RON). Instanserna prövar anmäld kommersiell reklam riktad 
mot den svenska marknaden i första hand mot ICC:s regler. I rele-
vanta fall kan dock andra regler såsom branschspecifika riktlinjer be-
aktas. Av 240 anmälningar till RO 2019, rörde 46 anmälningar (19 
procent) området spel och lotteri. Av 198 beslut 2019, rörde 19 (10 
procent) området spel och lotteri. I nio fall beslutade RO eller RON 
att fria och nio fall slutade i fällning. I ett fall avvisades ärendet mot 
bakgrund av att frågan var föremål för utredning hos Konsument-
verket. 

9.6.5 Tidningsbranschen  

De flesta svenska morgon-, kvälls- och gratistidningar är medlem-
mar i TU – medier i Sverige (TU). TU antog 2016 rekommenda-
tioner för spelannonsering. Dessa har sedan dess uppdaterats till 
följd av bl.a. ändrad lagstiftning. De uppdaterades senast i december 
2018 och anpassades då till den nya spellagstiftningen. Bl.a. inklude-
rades en regel om att inte annonsera för olicensierade spelföretag. 
Något särskilt granskningsorgan knutet till rekommendationerna 
finns inte. I stället hänvisas till RO och DM-nämnden, som är di-
rektmarknadsföringsbranschens nämnd. 

9.6.6 Tv-branschen  

Inom tv-branschen finns inga gemensamma rekommendationer av-
seende spelreklam. TV4 utarbetade i samband med omregleringen av 
spelmarknaden en policy som ska gälla för kanalens spelreklam. I 
policyn regleras den totala andelen av reklamen som ska utgöra spel-
reklam. Fem procent av reklamen på TV4 utgörs i dag av spelreklam. 
Sammantaget över ett år ska högst en spelreklam förekomma per 
reklamavbrott och fler än två spelreklamer ska aldrig förekomma i 
samma reklamavbrott, och inte heller i anslutning till varandra. Po-
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licyn reglerar också utformningen av spelreklam. T.ex. tillåts inte re-
klam om bonus. TV4 tillåter inte heller reklam från s.k. affiliates 
(t.ex. s.k. bedömningssajter).  

Discovery Networks Sweden är Sveriges näst största kommersi-
ella tv-hus och omfattar Kanal 5, Kanal 9, Kanal 11, Discovery Chan-
nel och Eurosport. I likhet med TV4 anger bolaget att man inte til-
låter reklam från spelbolag som saknar licens i Sverige. Man har inte 
reglerat volymen men vill minska andelen spelreklam. Andelen spel-
reklam har under perioden januari till november 2019 sjunkit med 
29 procent jämfört med samma period året innan. Bolaget har en po-
licy avseende hur spelreklamen får komma i programflödet för att 
inte vara påträngande. Detta innebär att man t.ex. inte visar spelre-
klam i samband med program av känslig karaktär, barnprogram och 
galor till förmån för arbete mot cancer m.m. 

Nent Group är Sveriges tredje största tv-aktör. I kanalutbudet 
ingår TV3, TV6, TV8 och TV10 i koncernens fri-tv-utbud medan 
övriga kanaler hör till betal-tv-segmentet Viasat. Enligt Nent 
Groups interna riktlinjer krävs för spelreklam riktad till Sverige att 
annonsören har en svensk spellicens. All reklam granskas av ”Nent 
Content Compliance” (vilka säkerställer att reklamen inte är skadlig 
eller vilseledande och att de märkta med lämpliga sändningsrestrik-
tioner). Det säkerställs också att reklamen överensstämmer med 
UK’s Broadcast Committee of Advertising Practice (BCAP) Code, 
vilken inkluderar regler om vilseledande reklam, socialt ansvar och 
skydd av minderåriga. Slutligen kontrolleras också att reklamen inte 
sänds i program som riktar sig till minderåriga eller att programmen 
i fråga nyligen har attraherat en stor andel minderåriga. Vidare kon-
trolleras att programmen före eller efter inte är riktade mot minder-
åriga innan dess reklamen placeras ut. All personal som arbetar med 
spelreklam utbildas årligen i relevant lagstiftning på området. Bola-
get har enligt egen uppgift minskat sin spelreklamvolym med 50 pro-
cent på tre år.  

9.6.7 Radiobolagen  

De två stora kommersiella radiobolagen i Sverige är Bauer Media AB 
och Nent Radio. Radiobolagen sänder endast spelreklam för aktörer 
med svensk licens.  
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Nent Radio har en volymbegränsning när det gäller spelreklam 
som innebär att max 10 procent av reklamtiden får utgöra spel-
reklam. Som mest sänds två spelreklamer per avbrott men inte i följd. 
Begränsningen infördes redan före omregleringen. Annonserna 
granskas och endast annonser som bedöms vara förenliga med mått-
fullhetskravet i spellagen accepteras. Interna bestämmelser finns 
också kring vilka program som får sponsras. Endast ett företag åt 
gången får lov att sponsra program. I vissa program, t.ex. morgon-
program, tillåts inte sponsring från spelbolag alls. När det gäller 
sponsringsmeddelanden är det endast varumärket som får före-
komma. 

Även Bauer Media AB har riktlinjer för spelannonser i sina radio-
kanaler. Enligt riktlinjerna ska spelannonserna inte: 1) riktas mot 
underåriga (under 18 år), 2) innehålla påståenden om spel som en 
lösning på sociala och ekonomiska problem, 3) uppmana till över-
drivet spelande, 4) vilseleda om chanserna att vinna, 5) innehålla på-
ståenden om att spelande är riskfritt, 6) innehålla könsdiskrimine-
rande påståenden, 7) framhäva enskilda vinnare utan dokumenterat 
underlag. Vidare ska spelannonserna: 8) vara mycket tydligt märkta, 
9) mycket tydligt ange eventuell sponsormedverkan, t.ex. i fråga om 
s.k. ”branded content”, 10) vara mycket tydliga, begripliga och fak-
tamässigt korrekta i fråga om bonus-, spin- och välkomsterbjudanden.  

Internt hålls utbildningar kring spellagen och det förekommer en 
intern process för bedömning av annonsers utformning. Vid oklar-
heter görs en extra bedömning av bolagets advokatbyrå. 

9.6.8 Utomhusbolagen  

Clear Channel Sverige är ett av de ledande utomhusreklamföretagen 
i Sverige. I sina riktlinjer för spelreklam regleras bl.a. minsta storle-
ken på den information som enligt spellagen ska framgå vid spel-
reklam (lägsta ålder och hänvisning till stödorganisation) samt på en 
uppmaning om att spela ansvarsfullt. I riktlinjerna regleras också den 
maximala storleken på och frekvensen av information som, till skill-
nad från information om varumärke och tjänst, utgör konkreta er-
bjudanden och uppmaningar. Endast en sådan får förekomma per 
annons och den får maximalt vara 50 procent så stor som varumär-
kets namn eller logotyp, och 15 procent av reklamens totala yta. Clear 
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Channel tillåter inte spelreklam i anslutning till skolor, idrottsplatser 
eller spelberoendecenter, och spelreklam får maximalt utgöra 20 pro-
cent av annonsmiljön. 

9.6.9 Digitala medier  

Digitala medier är ett begrepp som inrymmer ett flertal olika typer 
av medier, däribland sökmotorer, digitala tidningar och säljsajter, 
online video samt sociala nätverk. I en intervjustudie om spelreklam 
i digitala medier som IRM gjort på uppdrag av Statskontoret, angav 
samtliga svarande medier att de har någon slags policy angående spel-
reklam. Generellt angavs att granskning av spelreklam görs för att 
säkerställa att den följer lagstiftningen på området, t.ex. att annon-
sören har svensk spellicens och att reklamen är måttfull, även om 
flera aktörer påpekar svårigheter i gränsdragningarna avseende mått-
fullhetskravet. 

Facebook är en av de största aktörerna inom sociala nätverk. Bo-
laget tillät inte annonser från spelbolag utan tillstånd i Sverige före 
omregleringen. Sedan 2019 accepterar de annonser från spelbolag 
med svensk licens. Dock menar man att antalet spelannonser inte 
ökat efter omregleringen vilket beror på att det finns en gräns för 
hur många annonser av samma typ som användarna ”vill ha”. Skill-
naden är, menar bolaget, snarare att flera spelbolag nu konkurrerar 
om samma annonsutrymme. 

Annonserna på Facebook är algoritmstyrda. Vilka annonser som 
dyker upp i användarens flöde beror på vilket beteende användaren 
har (vad användaren gillat, köpt, tittat på, är medlem i m.m.). Spel-
bolag som vill annonsera på Facebook förpliktas att följa lagstift-
ningen samt Facebooks egna riktlinjer för spelreklam som bl.a. för-
bjuder uppmuntrande till oansvarigt spelande, presentation av spel 
som en inkomstmöjlighet och innehåll med valutasymboler som inte 
rör ett visst penningbelopp. Facebook granskar alla annonser innan 
publicering genom AI. Användare kan också anmäla annonser som 
då granskas manuellt i efterhand. Återkommande överträdelser kan 
leda till att bolaget inte får annonsera mer.  

Facebook anser inte att algoritmstyrd reklam i flödet utgör di-
rektreklam. Förbudet i spellagen mot direktreklam till personer som 
stängt av sig i Spelpaus.se anser man därför inte gäller. Däremot kan 
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användare styra vilka annonser de vill ha och inte ha. Facebook är 
också på väg att införa en möjlighet att temporärt stänga av sig från 
spelrelaterade annonser. En sådan möjlighet finns i dag inom vissa 
andra kategorier av annonser. 

Även Google har en policy för spelreklam inom sina tre annons-
områden som är följande: 1). Sökannonser, i regel kopplade till ett 
eller flera sökord (de enda sökträffarna som man kan köpa, de andra 
bygger på relevans, t.ex. geografi, och tidigare användning. Vissa fö-
retag jobbar dock med sökmotoroptimering). 2) Displayannonser, 
hjälper digitala publicister, bloggar m.m. att matchas. Google tillhan-
dahåller annonser till andra. 3). Youtube. 

Enligt policyn tillåts endast licensierade spelbolag att annonsera. 
Spelannonser klassificeras av Google som ”känslig kategori” vilket 
medför att man inte får använda re-marketing, dvs. personanpassad 
eller riktad annonsering mot särskilda grupper (inte heller på You-
tube). Är användaren inloggad (på Google eller Youtube) kontroll-
eras åldern. Youtube-videor riktade särskilt till barn innehåller ingen 
spelreklam. Google utvecklar ständigt tekniken för att felaktiga an-
nonser inte ska komma upp. Annonserna granskas främst maski-
nellt. Annonsörer och videouppläggare kan styra i vilka samman-
hang de vill synas. 

9.6.10 Andra åtgärder eller policys från enskilda aktörer  

Företaget SkillOnNet, som har licens för kommersiellt onlinespel 
under varumärket PlayOJO, beslutade i juni 2019 att helt sluta sända 
tv-reklam mellan 16.00 och 21.00 för att minimera risken för att på-
verka unga.  

Svenska Spel beslutade i april 2019 att stoppa all sin onlinekasino-
annonsering i samtliga mediekanaler.  

Fotbollstidningen Offside valde 2018 att inte tillåta spelreklam i 
sin tidning.  

I mars 2019 beslutade bostadssajten Hemnet, som före omregle-
ringen hade tillåtit spelreklam från Svenska Spel, att inte tillåta spel-
reklam på Hemnet. Som skäl för beslutet angavs att Hemnet vill att 
deras besökare ska mötas av så relevant innehåll som möjligt.  

Även en del tågbolag har valt att förbjuda spelreklam. Under vin-
tern 2018/2019 beslutade Västtrafik om ett förbud mot spelreklam. 
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Som skäl för beslutet angavs att det är ett växande problem att män-
niskor blir beroende av spel, vilket kollektivtrafiken inte ska vara en 
del av.  

Under våren 2019 beslutade även MTR Express att förbjuda spel-
reklam med motiveringen att bolaget inte vill vara med och bidra till 
att fler hamnar i spelmissbruk.  

Även Transdev har beslutat om förbud mot spelreklam på flyg-
bussarna. Bolaget har ingen reklam alls på Snälltågen, som är företa-
gets kommersiella tågtrafik.  

Skånetrafiken tillåter inte spelreklam på sina ”infotainerskärmar”, 
vilket motiverats med att företaget inte vill att de som reser med tåg 
och buss inte ska tro att avsändaren är Skånetrafiken. Region Skåne 
som är huvudman, vill inte framstå som försäljare av alkohol, tobak 
eller spel. 

9.7 Internationell utblick  

9.7.1 Danmark  

I samband med att Danmarks spelmarknad omreglerades 2012 skärp-
tes även reglerna för hur spel får marknadsföras. Utöver de sedan 
tidigare gällande generella reglerna i markedsføringsloven om bl.a. 
vilseledande marknadsföring, infördes branschspecifika regler om 
spelreklamens utformning i 5 kap. 36 § spilleloven.23 Enligt nämnda 
reglering ska vinstmöjligheterna vid marknadsföring av spel fram-
ställas på ett korrekt och balanserat sätt, så att det inte skapas intryck 
av att vinstchanserna är högre än vad de i realiteten är (punkten 1). 
Marknadsföringen ska också fokusera på att spel är en form av un-
derhållning (punkten 2). Marknadsföringen får inte rikta sig mot 
barn och unga under 18 år, varken i sin utformning eller i val av me-
dia (punkten 3). Vid marknadsföringen får man inte använda sig av 
kända personer och därvid, i strid med sanningen, antyda att spelan-
det har bidragit till personernas framgång.  

Enligt andra stycket kan Skatteministeriet (motsvarande Finans-
departementet) besluta om regler om marknadsföring av spel.  

 
23 I huvudsak utgår reglerna från Europeiska kommissionens rekommendation av den 14 juli 
2014 om principer för att skydda konsumenter och spelare i samband med onlinespeltjänster 
och för att förhindra att underåriga spelar onlinespel om pengar.  
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Forbrugerombudsmanden (den danska motsvarigheten till Kon-
sumentombudsmannen) utövar tillsyn över reglerna i markeds-
føringsloven och Spillemyndigheden utövar tillsyn över marknads-
föringsreglerna i spilleloven. 

Den 1 januari 2020 trädde nya föreskrifter i kraft på spelområdet 
bl.a. innehållande regler om vad licenshavarna vid marknadsföring 
har skyldighet att upplysa om. Licenshavaren ska upplysa om ålders-
gräns för spelet, Spelmyndighetens hjälplinje och möjligheten till 
självavstängning i ROFUS, det nationella självavstängningsregist-
ret.24 I samband med de nye reglerna på spelområdet har Spille-
myndigheden utarbetat nya riktlinjer om säljfrämjande åtgärder.25  

I takt med att spelreklamens omfattning har ökat i Danmark un-
der senare år, har frågan om ytterligare begränsningar av spelrekla-
men debatterats. Efter påtryckningar från Folketinget tog delar av 
den danska spelbranschen i mars 2019 fram riktlinjer om socialt an-
svarsfull marknadsföring.26 I riktlinjerna behandlas både marknads-
föringens omfattning och innehåll. Avseende omfattningen anges 
bl.a. att spelbranschen åtar sig att i dialog med tv-branschen markant 
reducera antalet spelreklamer samt avtala om när spelreklam får visas 
för att undvika att påverka barn och ungdomar och att reklamen inte 
visas i samma reklamblock som reklam om snabblån. I riktlinjerna 
anges även att spelbranschen snarast möjligt ska etablera en nämnd 
som ska pröva anmälda överträdelser av riktlinjerna. I mars 2020 på-
börjades bildandet av en Spelreklamsnämnd. Nämnden kommer att 
bestå av sju ledamöter, varav tre utgör representanter från spelbran-
schen och tre representanter för konsumentsidan. Varje ledamot har 
en röst och ordföranden har en utslagsgivande röst. Nämnden ska 
granska spelreklam utifrån Adfærdskodeks for spilbranchen, be-
stämmelserna om marknadsföring av spel i den danska spellagen och 
den danska marknadsföringslagen. Nämnden har således kommit 
långt i sin etableraring och det går redan att skicka in klagomål till 
denna. Diskussioner har förts mellan spelbranschen och tv-bran-
schen om att begränsa omfattningen av spelreklam. Den danska kon-

 
24 Avsnittet är infört i följande tillkännagivanden och gäller därför uteslutande för dessa spel-
områden: Bekendtgørelse om onlinekasino, bekendtgørelse om online væddemål, 
bekendtgørelse landbaserede væddemål, bekendtgørelse om gevinstgivende spilleautomater i 
spillehaller og restaurationer og bekendtgørelse om landbaserede kasinoer. 
25 www.spillemyndigheden.dk/uploads/202001/Spillemyndighedens%20vejledning%20om%
20salgsfremmende%20foranstaltninger.pdf. 
26 Adfærdskodeks for spilbranchen (Socialt ansvarlig markedsføring m.v.). 
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kurrensmyndigheten, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, utta-
lade dock i september 2019 att ett sådant avtal mellan spelbranschen 
och tv-branschen skulle riskera att strida mot konkurrenslagstift-
ningen då det skulle försvåra för nya spelföretag att ta sig in på den 
danska spelmarknaden.27 Skatteminister Morten Bødskov (S), som 
har ansvar för spelfrågor i den danska regeringen, kallade till sig spel-
branschen i december 2019 för att diskutera hur omfattningen av 
spelreklam kan minskas. I samband med mötet uttalade ministern 
att det finns behov av skärpta regler och att regeringen under våren 
2020 kommer att samla partierna i Folketinget för att diskutera frå-
gan.28 

9.7.2 Storbritannien  

Sedan 2007, när Gambling Act 2005 trädde i kraft, har spelbolag varit 
tillåtna att marknadsföra sina tjänster i alla medier i Storbritannien. 
Spelbolagen måste ha en licens från Gambling Commission för att 
erbjuda och marknadsföra spel. Enligt Gambling Commissions li-
censvillkor och uppförandekod (Licensing Conditions och Codes of 
Practice, LCCP) ska licenshavarna följa det regelverk (UK Adverti-
sing Codes) som uppställts för marknadsföring i Storbritannien av 
the Committees of Advertising Practice (CAP). Regelverket består 
av the UK Code of Non-Broadcast Advertising, Sales Promotion 
and Direct Marketing (CAP-code) och the UK Code of Broadcast 
Advertising (BCAP-code). CAP-code reglerar annonser i exempel-
vis tryckta medier, annonsplatser i det offentliga rummet och sälj-
främjande kommunikation i exempelvis spelbutiker. BCAP-code 
reglerar radio- och tv-sänd reklam. Regelverket innehåller bestäm-
melser om marknadsföringens innehåll samt placering och säkerstäl-
ler att marknadsföring av lotterier sker på ett socialt ansvarstagande 
sätt. Regelverket säkerställer vidare att marknadsföring av lotterier 
inte riktar sig till barn eller ungdomar och att den inte exploaterar 
eller skadar utsatta människor (t.ex. kända riskgrupper för problem-
spelande). I april 2017 beslutade Gambling Commission om 
300 000 pund i böter för ett spelbolag för vilseledande marknadsfö-

 
27 www.tv2ostjylland.dk/ostjylland/styrelse-forsinker-aftale-lang-udsigt-til-faerre-
spilreklamer (kontrollerad 2020-01-14). 
28 https://nyheder.tv2.dk/politik/2019-12-16-minister-til-spilbranchen-det-har-udviklet-sig-
alt-for-voldsomt (kontrollerad 2020-01-14). 
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ring. Det var Gambling Commissions första ekonomiska sanktions-
beslut avseende marknadsföring av spel.  

Spelbolagen ska enligt LCCP också följa branschens uppförande-
kod för marknadsföring. I den femte uppdateringen av uppförande-
koden som trädde i kraft 1 augusti 2019, finns ett s.k. whistle to 
whistle-förbud, dvs. ett förbud mot marknadsföring av spel under 
livesändningar av sport innan kl. nio på kvällen. Spelbranschen har 
också på frivillig basis vidtagit ytterligare åtgärder för att göra mark-
nadsföringen mer ansvarstagande, t.ex. genom ett förbud mot att 
marknadsföra bonus och liknande anslutningsincitament för nya 
kunder innan kl. nio på kvällen samt genom kampanjen ”When the 
Fun Stops, Stop”.29 

9.7.3 Italien  

Genom en lag som beslutades 2018 trädde ett totalförbud mot spel-
reklam i kraft i Italien den 1 januari 2019. Lagen förbjuder all form 
av marknadsföring av spel, inbegripet sponsring och produktplace-
ring. Den italienska myndigheten AGCOM, som är den myndighet 
som bedriver tillsyn över regleringen, har utfärdat riktlinjer för tolk-
ningen av den aktuella lagen för att förtydliga vad som är tillåtet re-
spektive inte när det gäller reklamförbudet.30 Av riktlinjerna framgår 
att all direkt och indirekt reklam, sponsring och PR-kommunikation 
är förbjuden. Detsamma gäller produktplacering, utdelning av pro-
dukter med logotyper på, och s.k. influencer-marknadsföring. Där-
emot är enligt AGCOM s.k. informativ kommunikation inte förbju-
den enligt lagen vilket innebär att italiensk media får informera om 
t.ex. odds, jackpottar och chanser att vinna.  

Medierapporter har gjort gällande att AGCOM i oktober 2020 i 
ett tillsynsärende har beslutat att sponsrade sökresultat för spelbolag 
på sökmotorn Google var oförenliga med förbudet.31 

 
29 House of Commons Briefing paper on Gambling advertising, 30 august 2019. 
30 www.agcom.it/documents/10179/14467561/Allegato+26-4-2019/7e8dd234-9b83-4e2a-
bc5a-f912bc6cdfa2?version=1.0.  
31 www.gamingtechlaw.com/2020/10/google-fined-breach-italian-gambling-advertising-
ban.html.  
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9.7.4 Belgien  

Enligt den belgiska lagen om slumpspel m.m. är det förbjudet att 
marknadsföra spel om pengar utan erforderlig licens från den bel-
giska spelmyndigheten. I övrigt innehåller lagen inga specifika be-
stämmelser om marknadsföring. Genom en förordning som trädde i 
kraft den 1 juni 2019 infördes emellertid strikta begränsningar när 
det gäller marknadsföring av spel för bolag med licens för online-
spel.32 Enligt förordningen får licenshavare för onlinekasinon endast 
marknadsföra sina spel på de webbsidor som de har licens att bedriva 
sin verksamhet på, samt via personligt anpassad reklam.  

Vad gäller vadhållning får ingen reklam sändas under livesänd-
ningar av idrottstävlingar, i synnerhet under perioden från den fak-
tiska starten av idrottstävlingen till dess slut, oavsett medium som 
används för livesändningen. Reklam får heller inte sändas under en 
period om 15 minuter före och efter start respektive avslut av pro-
gram som är specifikt riktade till barn och minderåriga. Ingen reklam 
för vadslagning online i samband med sportevenemang får heller 
sändas före kl. 20.00, förutom i anslutning till sändningar av sporte-
venemang. 

Antalet reklaminslag är enligt förordningen begränsat till ett per 
reklamsekvens för operatörer av idrottsvadslagning online.  

Utöver dessa begränsningar innehåller förordningen också be-
stämmelser om hur reklam för onlinespel får utformas, bl.a. med de 
rekommendationer som framgår av EU-kommissionens rekommen-
dationer och principer om onlinespel som förebild.    

 
32 Kunglig förordning om driftsformer för hasardspel och vadslagning som drivs med hjälp av 
informationssamhällets verktyg.  
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9.7.5 Spanien  

Den 3 november 2020 antogs ett kungligt dekret om kommersiella 
meddelanden avseende spelverksamhet (Real Decreto 958/2020, de 
3 de noviembre, de comunicaciones comerciales). Det kungliga de-
kretets huvudsakliga mål är att skydda spelberoende, minderåriga 
och konsumenter i allmänhet. Målet ska uppnås genom en kraftig 
reducering av exponering av spelreklam för allmänheten.  
Enligt regleringen får marknadsföring av spel endast sändas i tv och 
radio mellan kl. 01.00–05.00. 

Marknadsföring via internet får endast ske på spelföretagens egna 
webbsidor eller på sådana sidor som har till föremål att informera 
om spel. Marknadsföring får också ske på sociala medier, förutsatt 
att åldersfiltrering finns tillgänglig, samt en möjlighet att blockera 
pop-up-annonser. Det är också tillåtet med marknadsföring på sök-
motorsidor förutsatt att en specifik sökning gjorts som är direkt 
kopplad till spelaktivitet. På videodelningsplattformar (t.ex. You-
tube) får marknadsföring av spel sändas mellan kl. 01.00–05.00 
förutsatt att åtgärder vidtas för att säkerställa att marknadsföringen 
inte riktas till minderåriga samt mekanismer finns för att blockera 
eller dölja pop-up-annonser. Enligt regleringen får kända eller of-
fentliga personer inte förekomma i kommersiella meddelanden för 
spel. Vidare förbjuds sponsring på idrottskläder, idrottsutrustning 
och idrottsarenor.  

Regleringen tar sikte på alla spelformer förutom de statligt ägda 
lotterierna.  

Den sista versionen av utkast till det kungliga dekretet anmäldes 
till EU-kommissionen den 9 juli 2020. Dekretet trädde i kraft den 
5 november 2020 med vissa övergångsbestämmelser. Redan på-
gående sponsring får fortsätta säsongen ut. Pågående marknadsfö-
ringskampanjer med kända idrottare eller andra kända personer är 
tillåtna fram till den 1 april 2021. På motsvarande sätt tillåts pågående 
marknadsföring online enligt kontrakt med tredje part fram till den 
1 maj 2021. Därefter kommer licenshavarna endast att få marknads-
föra sina produkter på egna hemsidor samt på sociala medier 
förutsatt att dessa har åldersfilter. Licenshavare som bryter mot be-
stämmelserna kan få betala sanktionsavgifter på minst 100 000 euro 
och max 1 miljon euro, tillsammans med en tillfällig indragning av 
licensen i upp till sex månader. 
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9.7.6 Nederländerna  

Nederländerna står inför en omreglering av onlinespelmarknaden. 
En ny onlinespellag beräknas träda i kraft under 2021, vilken bygger 
på ett licenssystem motsvarande Sveriges. Enligt redan befintliga re-
gelverk får spelreklam i dagsläget inte sändas på tv mellan kl. 06.00 
och 19.00. Ett lagförslag har emellertid röstats igenom vilket innebär 
att det kommer att vara förbjudet att sända spelreklam för förhands-
dragna lotterier, vadhållning och kasinospel (även i spelhallar) mel-
lan kl. 06.00 och 21.00.  

9.8 Spelreklam och spelproblem  

9.8.1 Problem med spel om pengar – några begrepp  

Det finns många olika begrepp som används när det gäller problem 
med spel om pengar. Begreppen ”spelproblem”, ”problemspelande”, 
”spelberoende” och ”spelmissbruk” har något olika betydelser och 
används i olika sammanhang. I det följande görs en kort genomgång 
av begreppen.  

Folkhälsomyndigheten använder begreppet spelproblem som ett 
samlingsbegrepp för att beskriva de negativa sociala, ekonomiska 
och hälsomässiga konsekvenserna som spel om pengar kan orsaka, 
oavsett omfattning. Begreppet innefattar i det här sammanhanget 
allt från enstaka negativa konsekvenser till många allvarliga problem 
på flera områden.  

Spelproblem är också ett specifikt mått i bedömningsinstrumen-
tet PGSI (Problem Gambling Severity Index), vilket utgör ett av 
flera bedömningsinstrument för att mäta spelproblem. Exempelvis 
använder sig Folkhälsomyndigheten av PGSI i befolkningsstudien 
Swelogs. Instrumentet består av en enkät med nio frågor om proble-
matiskt spelbeteende och negativa konsekvenser av spelandet. Den 
som frågas ut får poäng utifrån jakande svar. Ju fler poäng personen 
i fråga får desto allvarligare förutsätts spelproblemen vara. Frågorna 
kan ge max 27 poäng. Folkhälsomyndigheten räknar 8 poäng eller 
mer som spelproblem, och 3–7 poäng som förhöjd risk för spel-
problem.  

Begreppet problemspelande är ett begrepp som används av Folk-
hälsomyndigheten. Problemspelande är en sammanslagning av måt-
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ten ”förhöjd risk för spelproblem” och ”spelproblem” i mätinstru-
mentet PGSI. Problemspelande används även som ett specifikt mått 
i mätinstrumentet NODS. Där beskriver det relativt allvarliga spel-
problem, dock inte så allvarliga att det handlar om ett spelberoende.  

Hasardspelssyndrom, ofta kallat spelberoende (på engelska ”gam-
bling disorder”) är en psykiatrisk diagnos, som kan ställas inom 
hälso- och sjukvården. Det är en allvarlig form av spelproblem. Alla 
som har spelproblem är inte spelberoende. Spelberoende är ett bero-
ende av samma slag som alkohol- och narkotikaberoende och påver-
kar hjärnans belöningssystem på ett likartat sätt. Spelberoende kal-
lades tidigare för spelmani och tillhörde då impulskontrollstörning-
arna men är sedan 2013 klassificerat som ett beroendesyndrom. 
Diagnosen är den första, och hittills enda, i kategorin ”icke-sub-
stansrelaterade syndrom” i DSM-5 (Diagnostic and statistical ma-
nual of mental disorders). 

För diagnos krävs under en 12-månadersperiod minst fyra av föl-
jande nio symtom, som lett till kliniskt signifikant lidande och inte 
förklaras bättre av mani (diagnosen omfattar endast spel om pengar): 

• spelar för allt större summor 

• ”abstinenssymtom” vid försök att minska eller sluta spela  

• upprepade misslyckade försök att sluta 

• ständiga tankar på spel 

• spelar vid psykiskt dåligt mående 

• spelar i försök att vinna tillbaka förluster ”chasing losses” 

• ljuger för att dölja spelandets omfattning 

• riskerar arbete och relationer m.m. på grund av spelande 

• ekonomiskt beroende av andra 

Begreppet riskspelare används för att beteckna spelbeteende som 
ibland lett till negativa konsekvenser och som kan komma att ge 
upphov till mer förekommande och fler negativa konsekvenser och 
spelproblem.  

Spelmissbruk används i bl.a. socialtjänstlagen (2001:453) och i 
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Det finns ingen fastställd defi-
nition av begreppet men det kan uppfattas som mildare än spelbero-
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ende. Ofta syftar missbruk på de negativa sociala konsekvenserna för 
en individ medan beroende beskriver de negativa biologiska och me-
dicinska aspekterna.  

9.8.2 Spelproblem i Sverige  

Swelogs (Swedish longitudinal gambling study) är en av världens 
största långsiktiga befolkningsstudier som undersöker relationen 
mellan spel om pengar och hälsa. Undersökningen bedrivs av Folk-
hälsomyndigheten tillsammans med forskare. Swelogs består av två 
separata studier, en longitudinell mellan 2008–2014 och två preva-
lensstudier från 201533 respektive 2018.34 

När det gäller resultaten från 2018 års studie framkom att andelen 
som spelat det senaste året var 58 procent, vilket var detsamma som 
2015. Fler spelade dock online 2018 än 2015. Enligt 2018 års studie 
hade 236 000 personer (2,9 procent) viss risk för spelproblem, 
56 000 personer (0,7 procent) hade förhöjd risk för spelproblem och 
45 000 personer (0,6 procent) hade spelproblem. Med Folkhälso-
myndighetens terminologi har således 1,3 procent av befolkningen 
ett problemspelande.35 

I jämförelse med 2015 års undersökning är andelen med problem-
spelande lägre men antalet personer med allvarliga spelproblem ökar. 
Denna grupp ökade med 45 procent mellan 2015 och 2018, från 
omkring 31 000 till 45 000 personer.  

I 2018 års studie framkom också bl.a. att förekomsten av spelpro-
blem är högre bland de som spelar online regelbundet (minst en gång 
i månaden) än bland de som spelar landbaserat spel. Andelen pro-
blemspelare varierar även mellan de olika spelformerna. 60 procent 

 
33 I prevalensstudien 2015 deltog 9 420 av 21 000 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 16–
84 år som är bosatta i Sverige. Svarsfrekvensen var 52 procent. Deltagarna svarade på frågor 
om spelande, spelproblem, tv- och dataspel, hälsa, sysselsättning, hushållets sammansättning 
och livshändelser under de senaste 12 månaderna.  
34 Studien från 2018 är en uppföljning av 2015 års studie med syftet att ge en nulägesbild av 
spelandet, betydelsen av spelproblem och kopplingen till annat i livet samt undersöka 
förändringen över tid. De 9 520 personer som deltog i Swelogs 2015 kontaktades på nytt 
tillsammans med ett nytt urval om 4 000 16-18-åringar. Datainsamlingen avslutades i januari 
2019 och omfattar totalt 5 081 personer i åldrarna 16–87 år som är bosatta i Sverige. 
35 Frågorna ställdes till de som spelat om pengar de senaste 12 månaderna, varför siffrorna visar 
andel och antal personer med aktiva spelproblem. Personer som tidigare haft spelproblem och 
fortfarande har konsekvenser av detta tillkommer om man ska se till alla som har negativa 
konsekvenser av spel om pengar.  
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av de som spelar på spelautomater eller kasinospel varje månad har 
enligt studien ett problemspelande. 70 procent av pengarna som sat-
sas på poker, spelautomater eller kasinospel kommer från personer 
med problemspelande, trots att endast 0,5 procent av befolkningen 
spelar onlinespel inklusive spelautomater regelbundet.36 Traditio-
nellt sett har andelen män med spelproblem varit större än andelen 
kvinnor. I 2018 års studie märks dock ett trendbrott, där cirka hälf-
ten av gruppen problemspelare utgörs av kvinnor, förutom i ålders-
intervallet 18–24 år där män dominerar.  

Bilden av att spelproblem är vanligast vid vissa typer av spel be-
kräftas av siffror från hjälporganisationen Stödlinjen. Enligt stödlin-
jens halvårsrapport för 2019 är den spelform som mest frekvent an-
givits som mest problematisk onlinekasino.  

9.8.3 Spelreklamens utveckling i siffror  

Investeringar i spelreklam har ökat markant under de senaste decen-
nierna. Under flera år före omregleringen stod de olicensierade ak-
törerna för den största andelen reklam. 

Figur 9.1 Utvecklingen av spelreklamens omsättning mellan 
2010–2019 

 
Källa: Kantar Sifo – tabellen hämtad från Folkhälsomyndighetens hemsida. 

 

 
36 0,9 procent (73 000 personer) svarade att de spelar någon gång per år, 0,2 procent varje 
månad och 0,3 procent (26 000 personer) varje vecka. 
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Under 2018 köpte spelbolag reklam i svensk media för cirka 7,4 mil-
jarder kronor. Under 2019 uppskattades spelbolagen lägga cirka 
5,7 miljarder kronor på spelreklam vilket motsvarar omsättningen 
för 2017. De vanligaste mediekanalerna för att förmedla spelreklam 
har varit tv, internet, radio, utomhusreklam och kvällspress. Mer än 
hälften av all spelreklam (55 procent) 2018 förmedlades genom tv. 
Investeringarna i tv-reklam var under 2019 fortsatt högst bland 
investeringar i de s.k. traditionella mediekanalerna. 2019 lades drygt 
3 miljarder kronor på tv-reklam. Under 2020 har marknadsförings-
kostnaderna gått ner kraftigt, per den siste oktober hade cirka 
2,8 miljarder kronor investerats i spelreklam i traditionella medier.37  

Siffrorna ovan ger inte en helt rättvisande bild av omfattningen 
och utvecklingen av spelreklamen eftersom de endast tar sikte på 
traditionell media. Den allmänna utvecklingen inom marknadsföring 
pekar mot att digitala medier blir en allt vanligare mediekanal för re-
klam. En studie som IRM, Institutet för reklam- och mediestatistik, 
gjort på uppdrag av Statskontoret visar att den bilden gäller även på 
spelområdet. Enligt studien skedde inför omregleringen, framför allt 
under slutet av 2018, en tydlig ökning av investeringen i spelreklam 
i digitala medier främst inom online video och banners och samar-
beten.  

Efter omregleringen har spelbolagens medieinvestering i digitala 
medier fortsatt växa, särskilt i form av sökordsmarknadsföring (t.ex. 
Google) och sociala nätverk (t.ex. Facebook och Instagram) samt 
till viss del online video (t.ex. Youtube). Flera aktörer inom dessa 
kategorier hade före omregleringen varit restriktiva med att tillåta 
spelföretag utan tillstånd i Sverige att marknadsföra. Samtidigt mins-
kar investeringen kraftigt inom framför allt digitala nyhetsmedier 
och banners (t.ex. webbtidningar och sajter med annonsytor), vilket 
är kategorier som inför omregleringen i stor utsträckning tillåtit an-
nonser från utländska spelbolag.  

Spelreklamen 2020 är således mer spridd mellan olika mediefor-
mer än den var 2018, före omregleringen. En viktig skillnad mellan 
spelreklam i traditionella medier och reklam i många typer av digitala 
medier, är också att reklam i digitala medier i högre grad är individu-
aliserad (t.ex. sociala nätverk) eller sådan som konsumenten själv 
söker upp (t.ex. sökordsmarknadsföring). IRM:s intervjuer med di-

 
37 Siffran bör ses i ljuset av den nedgång som skett generellt på annonsmarknaden under 
Corona-pandemin.  
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gitala medieaktörer indikerar också att spelbranschen i jämförelse 
med andra branscher har mer köputlösande reklam, i stället för lång-
siktig varumärkesbyggande reklam.  

Jämfört mellan olika spelformer är spelreklam för kasino den 
reklam som ökat mest mellan 2010 och 2020.  

Figur 9.2 Marknadsföringens kostnader fördelat mellan olika spelformer 
2010 t.o.m. augusti 2020 

 
Källa: Kantar Sifo och Statskontoret. 

9.8.4 Kort om spelforskning och spelreklam 

Spelforskning (gambling studies) är ett förhållandevis ungt forsk-
ningsområde som spänner över flera akademiska områden bl.a. 
socialantropologi, psykologi, psykiatri, sociologi och folkhälsove-
tenskap. Internationellt har det bedrivits forskning på spelområdet i 
större omfattning än i Sverige, särskilt i USA, Kanada och Austra-
lien. Då speltraditioner och spelvanor ser olika ut i olika länder är de 
studier som gjorts i andra länder inte alltid applicerbara på svenska 
förhållanden. Det är förhållandevis lite av den spelforskning som 
finns som avser just spelreklam och dess påverkan. 
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De spelforskare som främst har bedrivit forskning i Sverige kring 
spelreklam och spelproblem är Per Binde38 och Anders Håkansson39 
och Carolina Widinghoff40. Per Binde har bl.a. författat två rapporter 
på området för Statens Folkhälsoinstitut (numera Folkhälsomyn-
digheten).41  

Enligt Per Binde är det uppenbart att reklam för spel ökar om-
fattningen av spelandet och att spelandet skulle minska om ingen re-
klam förekom. Det finns dock ingen studie, vare sig i Sverige eller 
utomlands, som visar mer exakt vilken påverkan på omfattningen av 
spelandet som spelreklamen har. Trots att reklam ökar försäljningen 
av en viss produkt behöver det enligt Per Binde inte betyda att total-
konsumtionen av produkten ökar. Reklam kan ha som funktion att 
omfördela marknadsandelar mellan varumärken och producenter. 
Motsvarande gäller för spelreklam, viss reklam ökar spelandet totalt 
medan annan främst lockar spelare från en spelprodukt till en annan. 
Forskning saknas i stort sett även kring detta. Enligt Per Binde visar 
undersökningar att personer, som i högre grad än andra uppmärk-
sammar spelreklam, spelar mer än genomsnittet. Huruvida detta be-
ror på att reklamen leder till ökat spelande eller om större spelin-
tresse leder till ökad uppmärksamhet för spelreklam är oklart. När 
det gäller frågan om i vilken utsträckning ökad spelreklam bidrar till 
ökat spelmissbruk finns enligt Per Binde inget klart besked. Per 
Binde bedömer att, vid en sammanvägning av vad som är känt om 
dels reklampåverkan, dels om spelmissbruk, det framstår som troligt 
att spelreklam i någon mån förvärrar spelmissbruksproblemen men 
att denna effekt, jämfört med andra faktorer som spelar in, inte är 
avsevärd. Under vissa speciella omständigheter lär dock spelreklam 
ha större inverkan på spelmissbruket, till exempel om den ackom-
panjerar introduktionen av nya spelformer med särskilt beroende-
framkallande egenskaper. Som framgår av Swelogs-studien 2018 är 
andelen med problemspelande lägre jämfört med 2015 men antalet 
med allvarliga problem har förmodligen ökat. Enkät- och inter-
vjustudier visar att åtskilliga får sina beroendeproblem förvärrade av 

 
38 Per Binde är docent och doktor i socialantropologi vid Institutionen för globala studier, 
Göteborgs universitet. Per Binde har forskat på spel om pengar sedan 2001. 
39 Anders Håkansson är professor i psykiatri, enheten för klinisk beroendeforskning vid 
Lunds Universitet och överläkare vid Beroendecentrum i Malmö-spelberoendeenheten. 
40 Carolina Widinghoff är läkare och doktorand.  
41 Binde, Per. (2005). Att sälja en dröm: Om spelreklam och dess påverkan. Stockholm: Statens 
folkhälsoinstitut och Binde, Per. (2007). Spelreklam och spelberoende: En intervjustudie. 
Östersund: Statens folkhälsoinstitut. 
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spelreklam. Med det som bakgrund kan enligt Per Binde reklam för 
specifikt riskfyllda spelformer ha bidragit till den troliga ökningen 
av de allvarliga spelproblemen. 

Anders Håkansson och Carolina Widinghoff bedriver också forsk-
ning kring spelreklam och spelberoende. Under vintern 2017/2018 
studerade de spelreklamens omfattning och innehåll i ett antal svenska 
tv-kanaler under några dygn. Fyndet var att den absoluta huvuddelen 
av reklamen var reklam för onlinekasino, vilket också är den 
spelform som flest söker hjälp för på beroendemottagningar runt om 
i landet. En del av reklamen förekom även i barn- och familjepro-
gram. När det gäller spelreklamens innehåll konstaterades att en 
större andel av reklamen för just onlinekasino fick anses vara riktad 
till kvinnor. Den senaste Swelogs-undersökningen visar på en stor 
ökning av kvinnor med spelproblem. Enligt Anders Håkansson går 
det förvisso inte att bekräfta att det föreligger ett samband mellan 
den höga andelen reklam för onlinekasino och den höga andelen med 
spelproblem bland främst kvinnor som spelar på den typen av spel. 
Det går dock enligt Anders Håkansson att konstatera att det i 
Sverige numera finns en hög andel kvinnor i gruppen som har de 
största problemen med onlinekasinon, samtidigt som det under ett 
tv-dygn är fler reklaminslag för den spelformen som riktar sig mot 
kvinnor än för någon annan spelform. Studien genomfördes före 
omregleringen av spelmarknaden. Någon uppföljning av studien har 
inte gjorts hittills.  

9.9 Överväganden och förslag  

9.9.1 Riskklassificering av spel bör få genomslag vid 
regleringen av marknadsföring av spel  

Enligt direktiven ska utredningen bland annat bedöma om, och i så 
fall hur, regleringen av marknadsföringen bör skilja sig åt mellan 
olika spelformer. Utredningen har i kapitel 8 föreslagit att Spelin-
spektionen ska få i uppdrag att i samråd med Folkhälsomyndigheten 
ta fram en modell för riskklassificering av olika spelformer, eftersom 
forskningen entydigt visar att olika spel är förenade med olika hög 
risk att utveckla spelproblem. Utredningen anser att olika spel-
formers riskpotential ur ett konsumentskyddsperspektiv bör åter-
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speglas i regleringen kring marknadsföring. På vilket sätt det bör ske 
redogörs närmare för nedan.  

9.9.2 Bör ett krav på särskild måttfullhet införas?  

Utredningens bedömning: Utredningen bedömer att kravet på 
att marknadsföringen av spel ska vara måttfull inte ska ändras till 
ett krav på särskild måttfullhet.  

 
Frågan om det bör införas ett krav på särskild måttfullhet vid mark-
nadsföring av spel och lotteri var föremål för regeringens övervä-
gande i samband med att särskilda regler för marknadsföring av lot-
teri infördes i lotterilagen 1 januari 2017. I förarbetena konstaterades 
att deltagande i lotteri innebär en risk för att människor får ekono-
miska och sociala problem med allvarliga konsekvenser, vilket moti-
verade att särskilda marknadsföringsregler skulle införas. När det 
gäller vilket krav som skulle uppställas, särskild måttfullhet eller 
måttfullhet, konstaterade regeringen att det finns en omfattande 
forskning som visar på en tydlig koppling mellan marknadsföring 
och konsumtion av alkohol, särskilt bland unga, medan ett sådant 
samband inte är lika klarlagt på lotteriområdet. Vidare påtalades att 
det i tryckfrihetsförordningen har intagits en särskilt restriktiv in-
ställning till marknadsföring av alkohol- och tobaksprodukter, som 
enligt en särskild bestämmelse i 1 kap. 9 § i stora delar undantagits 
från tillämpningen av förordningens bestämmelser. Mot denna bak-
grund ansåg regeringen, att det inte fanns skäl att införa lika stränga 
regler för marknadsföring av spel som för alkohol och tobak. Ett 
krav på att marknadsföring av lotteri ska vara måttfull infördes i lot-
terilagen. Vid antagandet av spellagen valde regeringen att överföra 
måttfullhetskravet i lotterilagen oförändrat till den nya lagen och 
framhöll behovet av att innebörden av begreppet ska utvecklas ge-
nom rättspraxis. Spellicensutredningen föreslog i sitt betänkande att 
vissa kriterier särskilt skulle beaktas vid bedömningen av måttfull-
hetskravet, och att detta skulle framgå uttryckligen i lagtexten. Re-
geringen ansåg dock att någon sådan exemplifiering inte skulle göras 
för att möjliggöra en fortsatt utveckling av begreppet. I författnings-
kommentaren till bestämmelsen uttalas att en helhetsbedömning ska 
göras i det enskilda fallet men att vad som kan anses strida mot mått-
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fullhetskravet bör överlämnas till rättstillämpningen. Vägledning vid 
bedömningen kan bl.a. hämtas från kommissionens rekommenda-
tioner om onlinespel och Spers riktlinjer. Konsumentverket har 
också möjlighet att ta fram allmänna råd som närmare preciserar vad 
kravet på måttfullhet innebär.  

Vad som avses med måttfull marknadsföring har hittills endast 
varit föremål för domstolsprövning i två fall, varav det första är det 
s.k. Ninja Casino-målet. I målet konstaterade Patent- och mark-
nadsdomstolen att måttfullhetskravet i spellagen är en specifik 
skyddslagstiftning vars uttalade syfte är att motverka spelproblem 
och kom fram till att målgruppen för marknadsföringen i det aktu-
ella fallet utgörs av konsumenter som har eller ligger i farozonen att 
utveckla spelproblem. Med denna utgångspunkt bedömde domsto-
len att den aktuella marknadsföringen i form av en s.k. takeover-an-
nons var påträngande och inte måttfull enligt spellagen. Tjugo olika 
marknadsföringspåståenden bedömdes också stå i strid med mått-
fullhetskravet i spellagen. Domen har vunnit laga kraft.  

Den 4 november 2020 meddelande Patent- och marknadsdom-
stolen dom i ett mål mellan Konsumentombudsmannen och AG 
Communications avseende bolagets marknadsföring av bonuserbju-
danden för onlinekasino under varumärket Karamba. Domstolen 
gjorde i målet en annan bedömning än i Ninja Casino-domen gäl-
lande frågan om vem som ska anses utgöra målgrupp för marknads-
föringen, den s.k. genomsnittskonsumenten. Enligt domstolen var 
det inte visat att marknadsföringen specifikt riktat sig till konsumen-
ter som har eller riskerar att drabbas av ett problematiskt spelande. 
I det aktuella fallet hade marknadsföringen gjorts på eniro.se, tra-
dera.com och karamba.com och ansågs därför av domstolen rikta sig 
till konsumenter i allmänhet, Även med denna bedömning vann KO 
fullt bifall till sin talan.42  

Under 2019 gjorde Konsumentverket ett omfattande tillsynsar-
bete och även en s.k. tematisk granskning av marknadsföring av spel. 
I en del av fallen bedömde Konsumentverket att den granskade 
marknadsföringen inte var måttfull eftersom den till exempel var 
påträngande, överdrev vinstchanser eller framhävde påståenden om 
snabba utbetalningar. Vid en uppföljning av spelreklamen som gjor-
des under våren 2020, som dock inte var lika omfattande som den 
2019, konstaterade Konsumentverket att vissa framsteg hade skett 

 
42 Även med denna bedömning vann KO fullt bifall till sin talan. 
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när det gäller regelefterlevnaden av spellagens marknadsföringsbe-
stämmelser men att det fortfarande förelåg en del brister.43 En del av 
den marknadsföring som förekom vid tidpunkten för antagandet av 
tilläggsdirektiven i april 2019 har således bedömts oförenlig med 
måttfullhetskravet.  

Frågan är om det nu finns skäl att införa ett krav på särskild 
måttfullhet vid marknadsföring av spel, vilket i tidigare lagstiftnings-
arbete förordats av såväl Konsumentverket som Folkhälsomyndig-
heten. Vad som skulle kunna tala för en sådan skärpning är att spel 
om pengar, liksom alkohol och tobak, är produkter som riskerar att 
leda till ett beroende. Utredningen konstaterar också, som framgår 
av avsnitt 9.6, att den självreglering som finns inte är enhetlig och att 
det inte heller finns någon särskild sanktionsmekanism kopplad till 
Spers och BOS riktlinjer. I fråga om betydelsen av begreppet särskild 
måttfullhet för marknadsföring av spel skulle viss ledning kunna 
hämtas från alkohollagstiftningen och praxis avseende marknads-
föring av alkoholdrycker, se avsnitt 9.3.  

De förarbetsuttalanden som gjorts beträffande måttfullhetkravet 
skulle sannolikt ha fortsatt relevans, då de i stora delar motsvarar 
förarbetsuttalandena om särskild måttfullhet för alkoholreklam. 
Däremot skulle vissa förtydliganden behöva göras för att svara upp 
mot ett krav på särskild måttfullhet. Exempelvis skulle det sannolikt 
förtydligas att kommersiella budskap bör begränsas till relevanta 
fakta rörande spelet presenterade i så saklig form som möjligt och 
utan ovidkommande inslag och att det i marknadsföringen bör 
undvikas att anspela på känslor eller stämningar. Som redogjorts för 
i avsnitt 9.3. är säljfrämjande åtgärder för alkohol som huvudregel 
förbjudet. Enligt spellagen är det tillåtet att erbjuda bonus vid första 
köptillfället. Ett krav på särskild måttfullhet vid marknadsföring av 
spel skulle inte nödvändigtvis betyda att det skulle vara förbjudet att 
marknadsföra bonusar. Däremot torde en större återhållsamhet krä-
vas för sådan marknadsföring. Motsvarande torde gälla vid mark-
nadsföring av jackpottar. Det får vidare antas att större restriktivitet 
skulle gälla för utomhusreklam och direktreklam.44 Det skulle dock 

 
43 Eftersom den uppföljning som gjordes 2020 var långt ifrån lika omfattande som den till-
synsinsats som skedde 2019 går det inte att dra några långtgående slutsatser kring de framsteg 
som Konsumentverket beskrivit i rapporten.  
44 En bedömning skulle behöva göras i varje enskilt fall om en marknadsföringsåtgärd omfattas 
av TF:s respektive YGL:s skyddsområde. Skulle bestämmelsen anses strida mot grundlagen 
skulle den inte få tillämpas i det aktuella fallet.  
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inte vara möjligt att detaljerat ange hur en särskilt måttfull mark-
nadsföring bör vara utformad utan detta skulle, liksom måttfullhet-
kravet, lämpligen överlämnas till rättstillämpningen.  

Som framgår ovan har innebörden av måttfullhetskravet, i enlig-
het med lagstiftarens intentioner, börjat utvecklas genom domstols-
praxis och genom Konsumentverkets tillsynsarbete. Såsom det nu-
varande måttfullhetskravet har beskrivits i förarbetena45 och tolkats 
av domstol och Konsumentverket är det svårt att i nuläget säga att 
kravet inte skulle innebära ett tillräckligt gott konsumentskydd. Det 
är enligt utredningens bedömning för tidigt att dra slutsatsen att 
måttfullhetskravet inte skulle vara tillräckligt för att skydda sårbara 
grupper när det kommer till innehållet i spelreklamen.  

Vissa har invänt att måttfullhetskravet är allt för otydligt. Att en-
bart ändra rekvisitet måttfullhet till särskild måttfullhet skulle dock 
inte klargöra vad som avses med kravet, även om viss ledning i och 
för sig skulle kunna hämtas från regleringen och praxis avseende t.ex. 
alkoholreklam. Snarare än att i nuläget ändra måttfullhetskravet an-
ser utredningen att det är angeläget att fler tillsynsärenden avseende 
måttfullhetskravet drivs till domstol i syfte att tillgodose både till-
synsmyndigheternas och branschens behov av ökad tydlighet vad 
gäller måttfullhetskravet. Vidare är kravet på särskild måttfullhet lik-
som måttfullhetskravet inget statiskt begrepp. Bestämmelsen om 
särskild måttfullhet på alkoholområdet kompletteras således med 
bestämmelser av begränsande karaktär, exempelvis om förbud mot 
marknadsföring i vissa medier av alkoholdrycker som innehåller mer 
än 15 volymprocent alkohol, och begränsningar av hur alkoholpro-
dukter får återges i bild (7 kap. 4 och 5 §§ alkohollagen). På motsva-
rande sätt bedömer utredningen att spellagens måttfullhetskrav i 
första hand bör kompletteras i stället för att ändras.  

Om regeringen skulle göra en annan bedömning än utredningen 
i frågan om att skärpa spellagens måttfullhetskrav till särskild mått-
fullhet, förordar utredningen att en sådan skärpning, i linje med de 
utgångspunkter som anges nedan i avsnitt 9.9.3, enbart ska gälla spel 
med hög risk. 

 
45 Vilket i vissa delar påminner mycket om de uttalanden som gjorts på alkoholområdet 
avseende särskild måttfullhet.  
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9.9.3 Begränsning av omfattningen av marknadsföring av 
vissa spelprodukter i särskilt påträngande medier  

Utredningens förslag: En bestämmelse bör införas i spellagen 
som förbjuder reklam för spel på värdeautomater, landbaserat ka-
sinospel och kommersiellt onlinespel via tv-sändningar, beställ-
tv, sökbar text-tv, ljudradiosändningar, beställradio och videodel-
ningsplattformar mellan kl. 06.00–21.00. 

 
Omfattningen av spelreklam i traditionella medier ökade kraftigt un-
der flera års tid före omregleringen. 2018 investerades 7,4 miljarder 
kronor i marknadsföring av spel. Det har från flera håll framförts att 
en sådan ökning var väntad eftersom bolag är angelägna om att för-
söka ta marknadsandelar på en ny marknad. Många har också för-
väntat sig en nedgång i mängden reklam allt eftersom marknaden 
mognar. En nedgång skedde förvisso under 2019 (5,7 miljarder kro-
nor) jämfört med 2018 men investeringarna i spelreklam låg då fort-
farande på en mycket hög nivå. Under 2020 har reklaminvestering-
arna i traditionella medier minskat kraftigt.46 Det är dock ett möns-
ter som syns för hela annonsmarknaden pga. coronapandemin och 
det går därmed inte att dra några säkra slutsatser om vad det kommer 
att innebära för framtida investeringar i spelreklam. 

Som redogjorts för ovan i avsnitt 9.8.4. detaljstuderade forskare i 
Lund omfattning och innehåll av spelreklam i sex stora svenska re-
klamfinansierade tv-kanaler under vintern 2017–2018. Undersök-
ningen visade att en stor andel av reklamen i tv-kanalerna utgjordes 
av spelreklam (cirka 19 procent) och att onlinekasino var den spel-
form som stod för en majoritet av reklambudskapen i anslutning till 
flera olika typer av program, inklusive barn- och familjefilmer. Enligt 
Anders Håkansson, som är professor i beroendemedicin och en av 
forskarna i projektet, är det problematiskt att unga människor nås av 
reklam för onlinekasino eftersom det är en spelform med mycket 
hög beroendepotential och att unga som tittar på tv och tar del av 
spelreklamen får uppfattningen av att detta är normalt. Någon upp-
följande studie av spelreklam i tv efter omregleringen har inte gjorts. 
Enligt Statskontorets utvärdering av omregleringen av spelmark-

 
46 Per den siste augusti 2020 uppgick investeringarna i traditionell reklam till cirka 2,1 miljarder 
kronor. 
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naden förmedlades mer än hälften (53 procent) av all traditionell 
spelreklam 2019 genom tv, vilket är ungefär samma andel som 
2018.47 Av spelreklamen i traditionella medier 2019 utgjorde mer än 
hälften (53 procent) reklam för onlinekasino. Detta innebär att 
drygt 3 miljarder kronor spenderades på reklam för onlinekasino, 
vilket är en spelform som spelas regelbundet av endast cirka 0,5 pro-
cent av Sveriges befolkning.  

I Danmark, som haft en omreglerad spelmarknad sedan 2012, har 
marknadsföringen ökat markant under senare år, särskilt i tv. Enligt 
siffror från Kantar Gallup förekom under 2012 i genomsnitt 426 re-
klamfilmer om spel om pengar per dygn i Danmark. Motsvarande 
siffra 2018 var 937 reklamfilmer per dygn, och fram till augusti 2019 
hade genomsnittet gått upp till 1197 reklamfilmer per dygn. Även i 
Storbritannien, vars spelmarknad varit omreglerad sedan 2007, har 
en ökning av reklam påvisats. Enligt en studie från 2018 utförd på 
uppdrag av GambleAware har spelbolagen ökat sina marknadsfö-
ringskostnader med 56 procent sedan 2014.48 En minskning av mark-
nadsföring är således inte självklar på en mogen marknad. 

Nuvarande begränsningar i spellagen och marknadsföringslagen 
vad gäller marknadsföringen av spel påverkar inte mängden spelre-
klam. Inte heller finns det någon enhetlig självreglering i detta 
hänseende. Studier har visat att antalet personer med allvarliga 
spelproblem år 2018 hade ökat i Sverige (se avsnitt 9.8.2). Vidare 
visar forskning att spelreklam påverkar de med spelproblem eller 
som ligger i riskzonen för spelproblem negativt. I intervjustudier har 
framkommit att spelreklamen har fått problemspelare att återfalla i 
spel eller att spela för mer än personen i fråga tänkt sig. Det finns 
också mycket som tyder på att personer med spelproblem i högre 
grad lägger märke till spelreklamen än andra. Från forskarhåll har 
också framhållits risken att en omfattande exponering av spelreklam 
för barn och unga kan bidra till en normalisering av spelande.49 
Utredningen bedömer mot den bakgrunden att det finns en till-
räckligt sannolik koppling mellan spelreklamens omfattning och 
förekomsten av spelproblem för att motivera åtgärder för att be-
gränsa mängden spelreklam.  

 
47 Statskontoret, Utvärdering av omregleringen av spelmarknaden, delrapport 3 (2020:8), s. 70 ff. 
48 www.theguardian.com/society/2018/nov/24/rise-in-gambling-ad-spend-fuels-fears-over-
impact-on-children (läst 2020-03-26). 
49 Bl.a. från Anders Håkansson. Även spelforskaren Marc Griffiths är av denna uppfattning.  
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Forskningen visar entydigt att olika spel är förenade med olika 
hög risk att utveckla spelproblem. Andelen problemspelare varierar 
också mellan olika spelformer. 60 procent av de som spelar på spel-
automater eller kasinospel varje månad hade enligt den senaste 
Swelogs-undersökningen (2018) ett problemspelande, och 70 pro-
cent av pengarna som satsades på poker, spelautomater eller kasino-
spel kom från personer med problemspelande, trots att endast 0,5 
procent av befolkningen spelar onlinespel regelbundet.50 Bilden av 
att spelproblem är vanligast vid vissa typer av spel bekräftas av siffror 
från hjälporganisationen Stödlinjen. Enligt stödlinjens rapporter un-
der senare år är den spelform som mest frekvent angivits som mest 
problematisk kasinospel online. Vidare visar den internationella ut-
blicken att marknadsföringsbegränsningar i de olika europeiska län-
derna huvudsakligen tar sikte på spel med hög risk, förutom i Italien 
där reklamförbud införts för allt spel. I syfte att skydda sårbara grup-
per finns mot den bakgrunden skäl att rikta särskilda begränsningar 
mot de mest riskabla spelformerna.  

Genom samtal med forskare och med utgångspunkt i de faktorer 
som Folkhälsomyndigheten tagit fram för att bedöma hur riskfylld 
en spelform är som underlag, bedömer utredningen att de spelfor-
mer som i nuläget kan anses vara mest riskfyllda i ett beroendeshän-
seende är värdeautomater, kasinospel på ett kasino (dvs. Casino 
Cosmopol) och kommersiellt onlinespel (dvs. onlinekasino, online-
bingo och datorsimulerat automatspel, s.k. slots). De ytterligare be-
gränsningar som ska övervägas när det gäller marknadsföringen av 
spel föreslås därför ta sikte på dessa produkter.  

Vilka medieformer bör de ytterligare begränsningarna riktas mot?  

Tv och radio har traditionellt sett ansetts vara mediekanaler som 
fångar konsumentens uppmärksamhet mer än t.ex. en tidningsan-
nons. Det krävs större ansträngning från konsumentens sida att und-
vika marknadsföring i tv och radio jämfört med reklam i vissa andra 
marknadsföringskanaler. Särskilda regler gäller därför för marknads-
föring av vissa typer av produkter i radio och tv. För alkoholreklam 
råder exempelvis ett totalt reklamförbud i dessa kanaler.  

 
50 0,9 procent (73 000 personer) svarade att de spelar någon gång per år, 0,2 procent varje 
månad och 0,3 procent (26 000 personer) varje vecka. 
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I sitt remissyttrande över Spellicensutredningens betänkande 
förordade Konsumentverket att en bestämmelse bör införas som 
endast tillåter marknadsföring av spel i tv mellan vissa angivna klock-
slag. Även forskare har lyft behovet av tidsbegränsningar och föror-
dat att spelreklam inte bör få sändas på tv förrän efter kl. 21.00 för 
att undvika exponering för barn och unga.51 Bestämmelser med be-
gränsningar kring när på dygnet viss spelreklam får sändas har också 
införts i vissa länder. I Belgien är det exempelvis förbjudet att mark-
nadsföra vadhållning på sport före kl. 20.00 medan onlinekasino inte 
får marknadsföras på tv alls. I Nederländerna, som är på gång med 
en omreglering av onlinemarknaden, har ett lagförslag röstats ige-
nom innebärande att det kommer vara förbjudet att sända spelre-
klam för förhandsdragna lotterier, vadhållning och kasinospel (även 
i spelhallar) mellan kl. 06.00–21.00. I Storbritannien har branschen 
kommit överens om en s.k. whistle to whistle-ban, vilket innebär att 
ingen spelreklam får sändas på tv under pågående matcher samt en 
kort tid dessförinnan och en kort tid därefter. I Spanien trädde en 
reglering i kraft den 3 november 2020 enligt vilken det bl.a. endast 
ska vara tillåtet att marknadsföra spel via tv, radio och Youtube mel-
lan kl. 01.00–05.00.  

Som anförts ovan läggs stora belopp på spelreklam, i synnerhet 
för onlinekasino, på tv men även i radio, vilket är medier som kan 
anses särskilt påträngande eftersom de utgörs av rörlig bild och/eller 
ljud. I syfte att skydda barn och unga från att exponeras från mark-
nadsföring av spel med hög beroendepotential anser utredningen att 
en begränsning av när på dygnet sådan spelreklam ska få förekomma 
bör införas. Även om en sådan begränsning primärt syftar till att för-
hindra normalisering av spelande av högriskspel hos barn och unga 
skulle en sådan begränsning också skydda andra sårbara grupper som 
antingen ligger i riskzonen att utveckla spelproblem eller som redan 
har spelproblem.  

Det skulle kunna övervägas om spelreklam inte borde få före-
komma alls i dessa kanaler, motsvarande förbudet mot reklam i radio 
och tv för alkohol. Enligt utredningens bedömning vore dock ett 
totalförbud alltför långtgående. Eftersom införandet av begräns-
ningen primärt syftar till att skydda barn och unga bör begräns-
ningen gälla den tid då barn och unga i huvudsak tittar på tv eller 
lyssnar på radio. Med den utgångspunkten bedömer utredningen att 

 
51 Bl.a. spelforskaren Marc Griffiths.  
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tidsbegränsningen lämpligen bör bestämmas till mellan kl. 06.00–
21.00.  

När det gäller barn och ungas medievanor har på senare tid gene-
rellt sett skett en förflyttning från traditionella medier till digitala 
medieformer. I undersökningen Mediebarometern, som är en under-
sökning som belyser medieanvändningen i den svenska befolkningen 
(9 till 79 år) en genomsnittlig dag, framkom att av alla olika medie-
slag var rörlig bild det som allra flest tog del av under 2019. En ge-
nomsnittlig dag tittade 90 procent av befolkningen på rörlig bild i 
någon form. Uppdelat på ålder uppvisade den svenska befolkningen 
relativt små skillnader när det gäller det samlade tittandet på rörlig 
bild. Däremot var valet av plattform för tv-tittandet tydligt kopplad 
till ålder. I de tre yngsta åldersgrupperna (9 till 44 år) var det i samt-
liga fall fler som tittade på strömmad tv än på tablålagd tv under 
2019. I de två äldsta grupperna (45 till 79 år) gällde det omvända. 
Också Youtubes räckvidd varierade kraftigt mellan åldrarna. Under 
2019 tittade 78 procent av 9 till 14-åringar och 80 procent av 15 till 
24åringar på Youtube en vanlig dag. I åldern 65 till 79 var andelen 
endast 11 procent.52 

När det gäller beställradio (nedan podcasts) ökar lyssnandet bland 
befolkningen. Av Stiftelsen för internetstrukturs rapport Svensk-
arna och internet – 2019 framgår att podd-lyssnande har vuxit signi-
fikant på senare år. Sedan 2015 har podd-lyssnandet fördubblats och 
2019 lyssnar mer än hälften av alla mellan 12–55 år på podd någon 
gång. På daglig basis lyssnade ungefär 9 procent på poddar 2019 
vilket är en tredubbling sedan år 2015. Flitigast lyssnare är de mellan 
16–35 år.53 

Eftersom en stor del av mediekonsumtionen på senare tid har 
flyttat till digitala kanaler syns ett motsvarande rörelsemönster hos 
annonsörerna och en stor andel av annonseringen sker i dagsläget i 
digitala kanaler. Eftersom den yngre målgruppen i hög utsträckning 
konsumerar rörlig bild och ljud digitalt bör regleringen därför även 
träffa digitala tjänster såsom videodelningsplattformar och podcasts. 
En sådan reglering skulle också bli mer teknikneutral och konkur-
rensrättsligt neutral för mediemarknadens aktörer och skulle därtill 
ge ett mer enhetligt konsumentskydd.  

 
52 Mediebarometern 2019, s. 34-35 (Nordicom, Göteborgs universitet). 
53 Svenskarna och Internet – 2019, s. 141. 
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En videodelningsplattform är något förenklat en tjänst där audio-
visuellt innehåll, dvs. rörlig bild med eller utan ljud, laddas upp av 
användare av tjänsten och tillhandahålls allmänheten. Ett exempel på 
en videodelningsplattform är Youtube, som är en tjänst som tillhan-
dahålls av Google. I svensk lagstiftning infördes begreppet videodel-
ningsplattform i radio- och tv-lagen den 1 december 2020 då änd-
ringar trädde i kraft som syftar till genomförandet av ett ändringsdi-
rektiv till det s.k. AV-direktivet. En videodelningsplattform definie-
ras i radio- och tv-lagen som en tjänst där tjänsten eller en väsentlig 
funktion i den som huvudsakligt syfte har att, med hjälp av elektro-
niska kommunikationsnät i informations-, underhållnings eller ut-
bildningssyfte tillhandahålla allmänheten användargenererade videor 
eller tv-program som leverantören av tjänsten organiserar men inte 
har redaktionellt ansvar för. Det begrepp som används i bestämmel-
sen i spellagen bör motsvara den definition som förts in i radio- och 
tv-lagen.  

Ansvaret för marknadsföring enligt spellagen ligger huvudsakli-
gen på annonsören, dvs. licenshavaren. För plattformsleverantören 
kan dock medverkansansvar enligt marknadsföringslagen komma att 
bli aktuellt. Eftersom videodelningsplattformsleverantören inte har 
något redaktionellt ansvar för själva innehållet i videorna bör ansva-
ret inte kunna omfatta innehållet i dessa, däremot för de reklamse-
kvenser som presenteras före, efter eller mellan videos som läggs upp 
på videodelningsplattformen.  

Även beställradio, podcasts, omfattas från och med den 1 decem-
ber 2020 av bestämmelser i radio och tv-lagen. Regleringen i radio- 
och tv-lagen tar dock endast sikte på podcasts från public service. En 
sådan begränsning är inte önskvärd för den bestämmelse som utred-
ningen nu föreslår. Bestämmelsen i spellagen ska i stället gälla alla 
former av podcasts som riktas till den svenska marknaden. I sam-
manhanget noterar utredningen att regeringen i propositionen En 
moderniserad radio- och tv-lag aviserat att frågan om reglering av 
beställradio från andra än public service bör ses över i ett annat 
sammanhang (prop. 2019/20:168 s. 141–142). 

Det finns två sätt att ta del av podcasts på; antingen via en 
webbplats (dvs. streaming) eller nedladdning (då sparas podcasten 
ner på en telefon, surfplatta eller dator och det går att lyssna på 
podcasten när som helst utan internetuppkoppling). Ofta brukar 
podcasten publiceras i en RSS-feed (really simple syndication) vilket 
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gör det möjligt att prenumerera på feeden genom ett program eller 
en app. och på så vis få upp alla nya avsnitt av podcasten så snart de 
publiceras. Prenumerationen innebär att en länkning sker till den 
webbplats där själva filen finns upplagd och medför således inte att 
själva avsnittet laddas ner till prenumerantens mobiltelefon eller 
liknande som appen finns på.  

Det finns också två olika typer av reklam i podcasts, dels s.k. dy-
namisk reklam, dels integrerad eller inbränd reklam.  

Dynamisk reklam påminner om radioreklam och innebär att dy-
namiska ljudfiler placeras på lämpliga platser i podcastinspelningen. 
Genom denna reklamteknik kommer man också åt gamla podcastav-
snitt. Samma reklam läggs in och byts ut i alla avsnitt oavsett när de 
publicerades. Den andra sortens reklam är s.k. integrerad eller in-
bränd reklam. I sådan reklam pratar programledarna i podcasten in 
reklamen och allt läggs i samma ljudfil. Reklamen ligger därmed kvar 
i podcastavsnittet för all framtid såvida inte ändringar görs i ur-
sprungsfilen.  

Regleringsmässigt föreligger vissa svårigheter med tidsbegräns-
ningar av när reklam får sändas när det gäller nedladdade podcasts, 
eftersom annonsören eller den som tillhandahåller podcasten inte 
känner till vid vilken tidpunkt den som laddar ner podcasten kom-
mer att lyssna på densamma. När podcastformatet slog igenom på 
den svenska marknaden för drygt tio år sedan laddades podcastav-
snitt huvudsakligen ner av lyssnarna. I dagsläget konsumeras 
podcasts uppskattningsvis främst genom streaming54, vilket medför 
att begränsningen av när på tiden en podcast får innehålla spelreklam 
tekniskt sett går att kontrollera. När det gäller frågan hur nedladdade 
podcasts bör regleras bedömer utredningen, för att en begränsning 
ska vara tekniskt genomförbar, att tidpunkten för nedladdningen 
bör styra tillåtligheten. Om nedladdning sker mellan de tider som 
reklamförbudet gäller ska podcastavsnittet inte innehålla sådan spel-
reklam som omfattas av bestämmelsen. 

Den bestämmelse som nu föreslås innebär att det inte kommer gå 
att använda sig av inbrända annonser för de reglerade spelformerna 
på det sätt som sker i dag, eftersom en sådan annons ingår i samma 
ljudfil som podcastavsnittet. Det finns inget som hindrar att pro-
gramledare fortsätter att prata in sådan reklam. För att vara i över-
ensstämmelse med regleringen måste reklamen i sådana fall ligga i en 

 
54 Enligt uppgift från Sveriges Annonsörer den 19 oktober 2020.  
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separat ljudfil eller hanteras på ett annat sätt som gör att den inte 
hörs vid sändningar mellan kl. 06.00–21.00.  

En fråga som bör ställas när det gäller den begränsning som nu 
föreslås är om det finns risk att begränsningen leder till att spelre-
klamen flyttar till andra medier som också kan anses påträngande 
såsom t.ex. utomhusreklam. I denna del konstaterar utredningen att 
en av de två stora aktörerna för utomhusreklam, Clear Channel, 
sedan omregleringen har infört särskilda riktlinjer när det gäller 
marknadsföring av spel bl.a. i form av vissa volymbegränsningar som 
redogjorts för ovan. Vidare bedömer utredningen att de olika re-
klamformerna inte torde vara helt utbytbara för annonsörerna, vilket 
talar emot någon större överflyttning av de begränsade reklamty-
perna till exempelvis utomhusreklam. Detta bör emellertid följas 
upp i framtida översyner av regleringen. 

Närmare om bestämmelsens utformning  

I 15 kap. spellagen finns bestämmelser om marknadsföring av spel. 
Kapitlet innehåller bestämmelser om marknadsföring (1 och 2 §§), 
kommersiella meddelanden (4 §) och reklam (6 §). Frågan är vilket 
begrepp som lämpligen bör användas vid utformningen av den be-
stämmelse som nu föreslås. 

Med marknadsföring avses detsamma som i marknadsföringsla-
gen. Marknadsföring avser således reklam och andra åtgärder i när-
ingsverksamhet som är ägnade att främja avsättningen av och till-
gången till produkter inbegripet en näringsidkares handlande, un-
derlåtenhet eller någon annan åtgärd eller beteende i övrigt före, 
under eller efter försäljning eller leverans av produkter till konsu-
menter eller näringsidkare (3 § marknadsföringslagen). Den mark-
nadsrättsliga definitionen av marknadsföring är ett mycket vid-
sträckt begrepp som omfattar fler åtgärder än begreppet reklam. 

Enligt 15 kap. 3 § spellagen finns vissa bestämmelser om infor-
mationsskyldighet vid användandet av kommersiella meddelanden 
om spel. Vad som avses med kommersiella meddelanden framgår 
inte av lagen eller förarbetena.  

I 15 kap. 6 § spellagen finns bestämmelser om reklam i radio och 
tv. Utredningen har i avsnitt 7.6.2 och 7.6.3 föreslagit att hänvis-
ningen till radio- och tv-lagen ska tas bort och att videodelnings-
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plattformar också ska omfattas av bestämmelsen i 6 §. Bestämmelsen 
tar således sikte på reklam i motsvarande medier som den nu före-
slagna bestämmelsen avser att träffa. Mot bakgrund av den hänvis-
ning till radio- och tv-lagen som nu finns i 15 kap. 6 § spellagen torde 
begreppet reklam motsvara reklam-begreppet i den lagen. Reklam 
definieras i radio och tv-lagen som varje form av meddelande a) som 
sänds antingen mot betalning eller liknande ersättning eller som ut-
gör egenreklam och b) som syftar till att i näringsverksamhet mark-
nadsföra varor, tjänster, fast egendom, arbetstillfällen eller andra 
nyttigheter. Begreppet reklam är som ovan angetts ett något snävare 
begrepp än marknadsföring.  

Den begränsning som nu föreslås syftar till att vissa spelformer 
med hög risk för beroende inte ska få marknadsföras dagtid i medier 
varav vissa av dem kan omfattas av YGL. Utgångspunkten i YGL är, 
liksom i TF, att reklambudskap hör till yttrandefriheten. Inskränk-
ningar i rätten att framföra sådana budskap kräver därför stöd i 
grundlagen, såvida det inte rör sig om sådana renodlat kommersiella 
meddelanden som faller utanför YGL:s tillämpningsområde med 
stöd av en ändamålstolkning. Enligt 1 kap. 19 § YGL hindrar dess 
bestämmelser inte att det i lag meddelas föreskrifter om förbud mot 
kommersiell reklam i program eller om villkor för sådan reklam. För 
att undvika en reglering som kommer i konflikt med YGL och för 
att följa den systematik som följer i 15 kap. spellagen anser utred-
ningen att bestämmelsen bör utformas i likhet med kapitlets 6 §. Det 
sagda medför att begreppet reklam bör användas i stället för det vi-
dare begreppet marknadsföring, vilket också passar när det gäller de 
medieformer som marknadsföringsbegränsningen tar sikte på.  

Överträdelser av bestämmelsen ska på motsvarande sätt som 
överträdelser av bestämmelserna i 15 kap. 1, 2 och 3 §§ spellagen 
sanktioneras genom hänvisning till marknadsföringslagen i 15 kap. 
4 § spellagen. Mot denna bakgrund är det Konsumentverket som bör 
ha den primära tillsynen över den nya bestämmelsen. Enligt utred-
ningens bedömning bör bestämmelsen även kunna sanktioneras med 
marknadsstörningsavgift enligt spellagen. För övervägandena i denna 
del hänvisas till avsnitt 9.12.3 nedan.    
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Bestämmelsens förenlighet med yttrandefriheten 

En särskild fråga är hur begränsningen som föreslås i avsnitt 9.9.3 
förhåller sig till bestämmelserna om yttrandefrihet i regeringsfor-
men (RF), yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) samt bestämmelserna i 
Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) och Euro-
peiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. 

Yttrandefriheten enligt RF får begränsas genom lag vad gäller fri-
heten att yttra sig i näringsverksamhet (2 kap. 20 och 23 §§ RF). Be-
gränsning får endast göras för att tillgodose ändamål som är godtag-
bara i ett demokratiskt samhälle och får aldrig gå utöver vad som är 
nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den. Be-
gränsningen får inte sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot 
den fria åsiktsbildningen, och får inte göras enbart på grund av poli-
tisk, religiös, kulturell eller annan sådan åskådning (2 kap. 21 § RF).  

Den inskränkning som nu föreslås syftar till att skydda barn och 
unga från exponering av spelreklam för spel med hög beroenderisk i 
särskilt påträngande medier. Det rör sig således om en bestämmelse 
som syftar till att skydda folkhälsan. Inskränkningen innebär inte en 
total inskränkning för näringsidkare att marknadsföra sig och sina 
produkter. Inskränkningen bör även i övrigt anses godtagbar eftersom 
den inte går längre än vad som är nödvändigt och inte heller grundar 
sig på politisk eller annan åskådning som nämns i 2 kap. 21 § RF.  

Syftet med att införa en begränsning dagtid av att göra reklam för 
högriskspel i särskilt påträngande mediekanaler är primärt att skydda 
barn och unga från normalisering av sådant spelande men också be-
folkningen generellt och att minska reklam för sådant spel eftersom 
spelare med spelproblem är de som påverkas mest negativt av spel-
reklamen. Syftet är alltså att tillgodose skyddet för hälsa. Inskränk-
ningen innebär inte ett totalt förbud för näringsidkare att marknads-
föra sig och sina produkter. Möjlighet finns fortfarande att göra re-
klam under sådana tider när barn och unga inte i lika stor omfattning 
är vakna och kan ta del av sådan reklam i sådana särskilt påträngande 
medier. 

När det gäller frågan hur begränsningen förhåller sig till yttran-
defriheten i YGL gör utredningen följande bedömning. Reklambud-
skap omfattas som huvudregel av YGL:s bestämmelser under förut-
sättning att de formella förutsättningarna i lagen är för handen. Det 
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har dock bedömts falla utanför YGL:s syfte och ändamål att skydda 
en näringsidkares ekonomiska intressen. Därför anses exempelvis 
kommersiella budskap under vissa förutsättningar ligga utanför 
YGL:s s.k. materiella tillämpningsområde. Enligt praxis tar undan-
taget sikte på framställningar som är av utpräglat kommersiell natur, 
dvs. sådana som vidtagits i kommersiell verksamhet och i kommer-
siellt syfte samt har rent kommersiella förhållanden till föremål. Den 
begränsning som nu föreslås syftar i och för sig till att begränsa sådan 
reklam. För att undanröja de eventuella tveksamheter som kan upp-
komma har utredningen i bestämmelsen valt att begränsa bestäm-
melsen till begreppet reklam, i syfte att korrespondera till den ut-
tryckliga möjligheten till undantag enligt 1 kap. 19 § YGL avseende 
kommersiell reklam.  

Bestämmelsens förenlighet med EUF-fördraget om fri rörlighet  

Marknadsföring av spel om pengar, är som ovan nämnts, inte ett har-
moniserat område inom EU. De grundläggande principerna i EUF-
fördraget om fri rörlighet för varor och tjänster gäller därför. Enligt 
EU-domstolen praxis kan en inskränkning i friheten att tillhanda-
hålla tjänster godtas om den är motiverad av ett tvingande samhälls-
intresse som skyddet för folkhälsan. Inskränkningen ska dock, för 
att vara förenlig med EU-rätten, även vara ägnad att uppnå syftet och 
inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta syfte.  

Syftet med den föreslagna bestämmelsen är att skydda barn och 
unga från reklam för spel med hög beroenderisk i särskilt påträng-
ande medier och får därmed anses vara ett sådant tvingande samhälls-
intresse som erkänts av EU-domstolen.  

Utredningens förslag innebär inte ett totalförbud mot spelreklam 
i de medier som bestämmelsen tar sikte på. Spelföretag som tillhan-
dahåller spel som omfattas av begränsningen har fortfarande möjlig-
het att göra reklam i dessa kanaler under de tider på dygnet som inte 
omfattas av begränsningen. Spelföretagen kommer vidare att ha möj-
lighet att göra reklam i övriga marknadsföringskanaler som inte träf-
fas av förbudet. Bestämmelsen gör heller ingen åtskillnad mellan in-
hemska eller utländska aktörer. Utredningen bedömer att åtgärden 
är nödvändig för att uppnå det syfte för skydd för folkhälsan som 
bestämmelsen primärt syftar till och att den föreslagna regleringen 
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är proportionerlig i förhållande till detta syfte. Sammantaget bör för-
slaget vara förenligt med EU-rätten.  

9.9.4 Bör informationsskyldigheten i spellagen utökas 
till att även omfatta sannolikheten att vinna?  

Utredningens bedömning: Informationsskyldigheten i 15 kap. 3 § 
spellagen bör inte utökas till att omfatta ett krav på att ange 
sannolikheten att vinna. Informationsskyldigheten bör i nuläget 
heller inte utökas i något annat avseende, exempelvis för att in-
formera om riskerna med spel.  

 
Enligt direktiven ska utredningen bedöma om det finns ett behov av 
att utvidga informationsskyldigheten i spellagen till att exempelvis 
också omfatta ett krav på sannolikheten att vinna. Som bakgrund 
anges att det i Europeiska kommissionens rekommendationer55, som 
kan vara vägledande vid tolkningen av måttfullhetskravet (prop. 
2017/18:220 s. 164), bl.a. framhålls att kommersiella meddelanden 
på ett korrekt och balanserat sätt bör presentera chanserna att vinna 
så att det inte ges intryck av att chanserna är större än de faktiskt är. 
Det finns behov av att analysera om den befintliga regleringen är till-
räcklig eller om informationsskyldigheten i spellagen bör utvidgas 
för att ge dem som spelar tillgång till relevant produktinformation 
så att de kan göra välinformerade val av spel.  

Bestämmelser om informationsskyldighet vid marknadsföring av 
spel regleras i 15 kap. 3 § spellagen. Enligt nämnda paragraf ska kom-
mersiella meddelanden om spel innehålla tydlig information om 
lägsta ålder för att få spela. På platser där spel bedrivs och i samband 
med kommersiella meddelanden om spel, med undantag för sådana 
meddelanden i radio, ska licenshavaren säkerställa att det också 
anges kontaktuppgifter till en organisation som tillhandahåller in-
formation om och stöd i samband med spelproblem. Syftet med be-
stämmelsen är att skydda särskilt skyddsvärda grupper.  

För att införa ytterligare informationsskyldighet vid marknads-
föringen av spel förutsätts enligt utredningens bedömning att sådan 

 
55 Kommissionens rekommendation av den 14 juli 2014 om principer för att skydda konsu-
menter och spelare i samband med onlinespeltjänster och för att förhindra att underåriga 
spelar onlinespel om pengar. 
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information kan presenteras på ett för konsumenten lättbegripligt 
och lättöverskådligt sätt. Genom utredningens kontakter med fors-
kare och andra aktörer på spelområdet har framkommit att detta 
svårligen låter sig göras. Spellagen omfattar en rad olika spel som 
samtliga har olika sannolikhet till vinst. Det finns dels spel som en-
bart beror på slumpen (ex. lotterier, bingospel, datorsimulerat on-
linespel,s.k. slots, medan sannolikheten till vinst i vissa spel beror 
dels på slumpen, dels på viss kunskap/skicklighet, t.ex. sportvadhåll-
ning, vissa tärningsspel och poker). Inom flera spel förekommer 
olika vinstnivåer och sannolikheten att vinna är olika stor beroende 
på vinstnivå. För att presentera information om sannolikheten att 
vinna i kommersiella meddelanden och på platser där spel bedrivs 
skulle således en stor mängd information behöva anges. Det bör i 
sammanhanget noteras att licenshavarna enligt 14 kap. 4 § spellagen 
har en skyldighet att hålla all relevant information om spelet, bl.a. 
om spelets vinstmöjligheter och regler, tillgänglig för spelare och 
myndigheter. Bestämmelsen innebär att konsumenter innan en spel-
tjänst köps har en möjlighet att kontrollera t.ex. vinstplanen för ett 
lotteri osv. och därmed också har en möjlighet att beräkna sannolik-
heten för vinst. 

Vid kommersiellt onlinespel och de spelformer inom det segmen-
tet som enbart bygger på slumpen såsom t.ex. datorsimulerat auto-
matspel, s.k. slots, är beräkningen av sannolikheten att vinna och 
återgivning av sannolikheten ännu mer komplicerad än t.ex. för en 
skraplott. Spelen styrs av en slumptalsgenerator, vilket är ett pro-
gram som säkerställer att spelets utfall är totalt slumpmässigt genom 
att använda sig av matematiska algoritmer. Varje spelomgång är en 
isolerad händelse och påverkas inte av tidigare resultat. Chansen att 
vinna blir alltså inte större bara för att du har spelat x antal omgångar. 
En term som ofta används vid beräkning av den teoretiska återbetal-
ningen är spelets vinståterbetalningsnivå, vilket är en procentsats 
som anger hur mycket ett spel ger tillbaka till spelaren över tid. Det 
är inte ovanligt att vinståterbetalningsnivån för exempelvis slots on-
line uppgår till mellan 95 och 98 procent. I teorin återgår således 
mellan 95–98 procent per satsad hundralapp till spelarna i form av 
vinst. Resterande del går till spelföretaget som i längden därmed all-
tid går med vinst. Återbetalningsnivån är vidare programmerad uti-
från ett mycket stort antal spelomgångar (det kan vara frågan om 
hundratals eller miljontals spins), vilket betyder att återbetalningsni-
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vån enbart betyder något om man slår ut spelandet över tid. Under 
en enskild spin kan den faktiska återbetalningen vara allt mellan 0 
procent och tusentals procent (t.ex. jackpott). Andra faktorer som 
påverkar sannolikheten att vinna på slots är spelets vinstfrekvens vil-
ket påverkas av spelets vinststruktur. Från forskarhåll har således 
framhållits att det är mycket svårt att återge sannolikheten till vinst 
för sådana spel på ett rättvisande sätt.  

Vinståterbetalningsnivån kan vara av intresse för spelarna men 
kan lätt missuppfattas av konsumenten på så vis att konsumenten 
tror att procenten gäller i det korta spelarperspektivet när det i själva 
verket gäller i ett mycket långt tidsperspektiv. Av det anförda fram-
går att det inom vissa spelsegment, de segment som har flest pro-
blemspelare, också är svårast att ange en sannolikhet att vinna och 
det låter sig inte göras på ett helt rättvisande sätt. Utredningen be-
dömer således att ett sådant informationskrav snarare skulle leda till 
förvirring än att bringa större klarhet för konsumenten.  

Vad som statistiskt sett utgör fakta och som konsumenten bör ha 
kännedom om är att spelföretaget alltid vinner och att spelande 
oftast leder till förlust av pengar för konsumenten.  

Frågan blir då snarare om det finns skäl att överväga ett krav på 
att i marknadsföringen påtala riskerna med spelande. Av den inter-
nationella utblicken framgår att det i vissa länder har införts krav på 
”varningstexter” vid marknadsföring av spel på samma sätt som finns 
på alkohol- och tobaksområdet. I Belgien finns ett krav på att i mark-
nadsföringen ange ”Spela måttfullt!” och i Spanien ska marknadsfö-
ring av spel innehålla ett meddelande som uppmuntrar konsumenten 
till att ”spela ansvarsfullt”.  

Som framhållits i avsnitt 9.8 är spelforskning ett relativt nytt 
forskningsområde. När det gäller varningsmeddelanden finns det 
inga utförliga studier som visar om sådana informationsinsatser gett 
några resultat vad gäller spelares riskmedvetenhet eller spelmönster. 
Det finns också vissa grundlagsaspekter att beakta när det gäller in-
förandet av s.k. varningstexter i marknadsföring av spel. Eftersom 
det i nuläget inte finns någon forskning som ger stöd för att var-
ningsmeddelanden har någon effekt bedömer utredningen att det i 
detta skede inte finns skäl att ytterligare utreda förutsättningarna för 
att införa varningsmeddelanden vid marknadsföring av spel.    
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9.9.5 Konsekvenserna av ett totalt förbud mot 
marknadsföring av spel 

Enligt direktiven har utredningen i uppdrag att som ett alternativ till 
begränsande regler, analysera konsekvenserna av ett totalt eller par-
tiellt förbud mot marknadsföring av spel. I dessa delar gör utred-
ningen följande överväganden.  

Marknadsföring av spel sker i en rad olika marknadsföringska-
naler, varav många är skyddade genom TF eller YGL. För att införa 
ett totalt förbud mot marknadsföring av spel skulle inledningsvis 
grundlagsändringar krävas. Det finns i TF och YGL uttryckliga un-
dantag från grundlagarnas exklusiva tillämpningsområde. Undan-
tagen ger möjlighet för riksdagen att i lag uppställa förbud mot vissa 
typer av kommersiella annonser vid t.ex. bl.a. marknadsföring av al-
koholhaltiga drycker och tobaksvaror. En motsvarighet till en sådan 
bestämmelse skulle vid ett totalförbud mot spelreklam behöva infö-
ras. Det ingår inte i utredningens uppdrag att föreslå ändringar i 
grundlag.  

Utredningen bedömer att ett totalt förbud mot marknadsföring 
av spel, som skulle gälla allt från sponsring, reklam i tv, tidningar och 
radio, på allmänna platser samt på internet, skulle riskera att få nega-
tiva konsekvenser för den svenska omreglerade spelmarknaden. En 
reglering som innebär att en licenshavare inte får marknadsföra sig 
eller sina produkter alls skulle sannolikt leda till att åtminstone en 
del licenshavare skulle lämna den svenska spelmarknaden. En sådan 
begränsning skulle också väsentligen försvåra för nya aktörer, inte 
minst utlandsbaserade, att ta sig in på den svenska spelmarknaden. 
Utan möjlighet att marknadsföra sig får det bedömas vara mycket 
svårt att ta marknadsandelar. En sådan inträdesbarriär torde därför, 
med nuvarande forskningsunderlag, vara svårare att förena med den 
EU-rättsliga regleringen om fri rörlighet av tjänster jämfört med en 
mindre långtgående begränsning likt den som utredningen föreslår i 
avsnitt 9.9.3.  

Utredningen bedömer att ett totalförbud mot marknadsföring av 
spel skulle gynna de aktörer som redan har välkända varumärken på 
marknaden, som bl.a. de bolag med statligt ägande eller statligt in-
flytande, som under tidigare monopoltid har byggt upp starka varu-
märken på den svenska marknaden, men även stora spelföretag som 
under en längre tid, även före omregleringen, riktat sig mot den 
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svenska marknaden och är välkända här. En välfungerande licens-
marknad förutsätter att många spelföretag bedömer att det finns an-
ledning att ha en licens på den aktuella marknaden. Om många ak-
törer skulle försvinna från den svenska spelmarknaden föreligger en 
risk att marknaden inte skulle ha ett sådant utbud som konsumenter 
efterfrågar, vilket skulle kunna leda till att konsumenter i allt för hög 
utsträckning söker sig utanför licenssystemet. Det skulle också ris-
kera att leda till minskad medvetenhet hos konsumenter kring vilka 
spelaktörer som ingår inom licenssystemet. Utredningen bedömer 
att ett totalt reklamförbud skulle riskera att slå hårt mot licenshavare 
enligt 6 kap. spellagen som tillhandahåller spel för allmännyttiga än-
damål.  

Utöver de negativa konsekvenser som beskrivits ovan skulle ett 
reklamförbud inte minst leda till ett stort intäktsbortfall för de me-
dier som är reklamfinansierade. Som framgår av avsnitt 9.8.3 ovan 
investerades 7,4 miljarder kronor brutto i marknadsföring av spel 
2018 i traditionella mediekanaler. Av siffran lades cirka hälften, 3,8 
miljarder på tv-reklam. Enligt Kantar Sifo var sex av de tjugo företag 
som spenderade mest på annonsering i Sverige under 2018 spelbolag. 
År 2019 investerade spelbolagen 5,7 miljarder kronor på reklam i 
traditionella medier. Per den siste oktober i år var motsvarande siffra 
2,8 miljarder kronor. Trots att beloppen som redovisas utgör brut-
tobelopp och nettobeloppen är lägre rör det sig om mycket stora 
belopp som medieföretagen erhåller via spelreklam.  

Det skiljer sig åt mellan de stora tv-bolagen hur stor andel spel-
reklam som förekommer, allt från mellan 5 procent till drygt 20 pro-
cent, varav de bolag med störst andel spelreklam skulle drabbas sär-
skilt hårt. Minskade reklamintäkter för reklamfinansierade tv-kana-
ler skulle kunna leda till minskade möjligheter för bolagen att ex-
empelvis investera i svenska produktioner. 

Även för tidningsbranschen skulle ett totalförbud få stora eko-
nomiska konsekvenser, särskilt för kvällspressen56. Med mindre an-
nonsintäkter får tidningarna mindre pengar att investera i journalist-
löner. Även lokalpressen skulle drabbas särskilt hårt av ett totalförbud 
av spelreklam.  

Även kommersiell radio skulle drabbas på motsvarande sätt som 
tv och tidning.  

 
56 Enligt uppgift från TU den 6 november 2019. 
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Ytterligare en sektor som särskilt skulle drabbas ekonomiskt av 
ett spelreklamförbud är idrottsrörelsen. Idrottsrörelsen får årligen 
stora intäkter från sponsorsamarbeten med spelbolag. Även om den 
största delen av idrotten finansieras genom statliga anslag utgör de 
stora summor som idrotten erhåller genom sponsring viktiga intäk-
ter. Under 2019 sponsrade spelbolagen idrottsförbunden med cirka 
130 miljoner kronor. Sedan 2020 är detta belopp avsevärt högre ef-
tersom vissa stora spelbolag tagit över huvudsponsorskapet för vissa 
idrottsserier.  

Även för de s.k. utomhusbolagen skulle ett reklamförbud få eko-
nomiska konsekvenser. Utomhusbolag tillhandahåller reklam i olika 
utomhusmiljöer och i Sverige finns två stora bolag, Clear Channel 
och JCDecaux. Även för dessa bolag är spelreklam en viktig in-
täktskälla.  

Införandet av ett totalförbud mot spelreklam skulle motiveras 
med ett syfte att skydda folkhälsan. Ett totalförbud av reklam skulle 
kunna leda till en minskning av det totala spelandet, vilket skulle leda 
till minskade intäkter för staten i form av minskad spelskatt. Å andra 
sidan skulle det sannolikt bidra till en minskning av antalet personer 
som hamnar i ett spelberoende, vilket skulle minska de mycket stora 
kostnader för staten som sådant beroende innebär. Det är emellertid 
osäkert om ett totalförbud mot spelreklam skulle leda till en stor 
minskning av antalet med spelmissbruk. Ett reklamförbud skulle 
inte innebära ett slut på spelandet för svenska konsumenter. Så länge 
konsumenter spelar finns det också en risk att de utvecklar spelpro-
blem, en risk som är högre inom vissa typer av spel än andra. Ef-
tersom spelreklam inte kan anses utgöra den enda bidragande orsa-
ken till ett spelmissbruk skulle svenska konsumenter även fortsätt-
ningsvis hamna i sådant missbruk. 

9.9.6 Konsekvenser av ett partiellt förbud  

Enligt direktiven ska utredningen även redogöra för konsekvenserna 
av ett partiellt förbud av marknadsföring av spel. Vad som avses med 
partiellt förbud framgår inte tydligt av direktiven. Ett partiellt för-
bud skulle kunna avse förbud som tar sikte på ett förbud mot att 
marknadsföra via antingen en eller flera markandsföringskanaler, al-
ternativt ett förbud mot marknadsföring av vissa typer av spelformer 
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med exempelvis hög risk för beroende, såsom ex. kommersiellt on-
linespel. Utredningen har som framgår av förslagen ovan landat i att 
reklam för s.k. högriskspel bör begränsas i radio, tv och på videodel-
ningsplattformar mellan kl. 06.00–21.00. Förslaget får anses utgöra ett 
partiellt spelreklamsförbud och utredningens bedömning när det gäller 
konsekvenserna av begränsningen framgår av kapitel 19.  

9.10 En effektivare tillsyn av marknadsföring av spel  

9.10.1 Spellagens systematik avseende tillsyn  

Enligt 18 kap. 1 § spellagen har spelmyndigheten, dvs. Spelinspek-
tionen, tillsyn över att spellagen och de föreskrifter och villkor som 
meddelats med stöd av lagen följs, med undantag av tillsynen över 
registreringslotterier, som utövas av den kommunala nämnd som 
kommunen bestämmer. 

Om en licenshavare åsidosätter sina skyldigheter ska Spelinspek-
tionen förelägga licenshavaren att vidta rättelse eller besluta om för-
bud, ändring av villkoren eller anmärkning. Sådana förelägganden 
eller förbud får förenas med vite. Om överträdelsen är allvarlig ska 
licensen återkallas eller, om det är tillräckligt, varning meddelas. En 
varning får förenas med sanktionsavgift.  

När det gäller reglerna om marknadsföring av spel har Spelin-
spektionen och Konsumentverket ett delat tillsynsansvar. Konsu-
mentverkets tillsynsansvar regleras inte i 18 kap. spellagen utan 
kommer till uttryck i 15 kap. 4 § samma lag. Enligt bestämmelsen 
ska marknadsföring som strider mot 15 kap. 1 eller 2 § (måttfull-
hetskravet, förbudet mot att rikta marknadsföring särskilt till perso-
ner under 18 år och förbudet mot direktreklam till avstängda spe-
lare) vid tillämpningen av 5, 23 och 26 §§ marknadsföringslagen 
(2008:486) anses som otillbörlig mot konsumenter. Konsumentom-
budsmannen (KO) kan i och med det väcka talan om förbud vid Pa-
tent- och marknadsdomstolen enligt 47 § marknadsföringslagen. Ett 
sådant förbud ska enligt huvudregeln förenas med vite. Den vanlig-
aste formen av sanktion enligt marknadsföringslagen är dock att KO 
med stöd av 28 § marknadsföringslagen utfärdar förbuds- eller in-
formationsförelägganden vid vite. Förelägganden är avsedda att an-
vändas i klara fall, som inte har principiellt intresse eller rör åtgärder 
av stor praktisk räckvidd. Enligt 15 kap. 4 § andra stycket spellagen 
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ska marknadsföringslagens regler, med undantag av 29–36 §§, även 
tillämpas om information som anges i 3 § (information om ålder och 
information till stödlinje) inte lämnas. Sådan information ska anses 
vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen.  

9.10.2 Ett delat tillsynsansvar  

Det delade tillsynsansvaret mellan Konsumentverket och Spelinspek-
tionen var ingen nyhet vid spellagens ikraftträdande den 1 januari 2019. 
Den 1 januari 2017 infördes särskilda bestämmelser om marknads-
föring av lotterier i den numera upphävda lotterilagen. Samtidigt 
infördes motsvarande hänvisning till marknadsföringslagen som 
numera återfinns i spellagen såvitt avser ageranden som strider mot 
kravet på måttfull marknadsföring och förbudet att rikta marknads-
föring särskilt till barn och unga under 18 år. I förarbetena angavs att 
regleringen skulle tydliggöra att både Lotteriinspektionen (nuva-
rande Spelinspektionen) och Konsumentverket har ett tillsynsansvar 
för marknadsföringsbestämmelserna (prop. 2016/17:8 s. 38). Flera 
remissinstanser, däribland Lotteriinspektionen och Svenska Spel, 
framförde att ett delat tillsynsansvar skulle riskera att leda till en 
otydlig rollfördelning. Regeringen delade inte den farhågan och 
poängterade vikten av att tillsynen samordnas när flera myndigheter 
utövar tillsyn över samma verksamhet. Vidare konstaterades det att 
samordningen fungerat väl på andra områden där motsvarande 
dubbla tillsynsansvar finns. Regeringen förutsatte att de båda 
myndigheterna i den utsträckning som det behövdes skulle sam-
ordna sin tillsyn (prop. 2016/2017:8 s. 39). 

I remissförfarandet av Spellicensutredningens betänkande ifråga-
sattes det delade tillsynsansvaret på nytt, bl.a. av Konsumentverket 
och Lotteriinspektionen. Regeringen hänvisade åter till att myndig-
heterna har att samordna tillsynen och att tillsynen enligt såväl de 
allmänna marknadsrättsliga bestämmelserna som de särskilda sek-
torsregleringarna bedömts fungera väl. Mot den bakgrunden ansågs 
inte det delade tillsynsansvaret behöva ändras (prop. 2017/18:220 
s. 194). 

I mars 2019 ingick Spelinspektionen och Konsumentverket en 
överenskommelse för att tydliggöra och samordna myndigheternas 
respektive ansvar vad gäller tillsynen över marknadsföringsbestäm-
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melserna. I överenskommelsen tydliggörs ansvarsfördelningen och 
informationsutbytet mellan myndigheterna. Enligt överenskommel-
sen har Konsumentverket det primära ansvaret för regelefterlevnad 
av 15 kap. 1–3 §§ spellagen, vilket är de bestämmelser som sanktio-
neras genom hänvisningar till marknadsföringslagen, medan Spelin-
spektionen har det primära ansvaret för regelefterlevnad av infor-
mationsskyldighet om spel (14 kap. 4 § spellagen), bonuserbjudan-
den (14 kap. 9 § spellagen) samt reglerna om sponsring i 15 kap. 5 § 
spellagen.  

I överenskommelsen tydliggörs också att den omständigheten att 
Konsumentverket i sin tillsyn har fastslagit att ett spelbolag har bru-
tit mot marknadsföringsreglerna inte hindrar Spelinspektionen från 
att ingripa med sanktioner kopplade till licensen. Enligt överens-
kommelsen ska Konsumentverket underrätta Spelinspektionen om 
samtliga tillsynsärenden som myndigheten inleder angående mark-
nadsföringsreglerna i spellagen.  

9.11 Sanktionssystemet 

9.11.1 Spelinspektionens sanktionsmöjligheter  

De sanktioner som Spelinspektionen kan använda sig av om en li-
censhavare åsidosätter sina skyldigheter enligt lagen eller föreskrif-
ter och villkor som meddelats med stöd av lagen regleras i 18 och 
19 kap. spellagen. Spelinspektionen kan förelägga licenshavaren att 
vidta rättelse eller besluta om förbud, ändring av villkoren eller an-
märkning. Om överträdelsen är allvarlig ska licensen återkallas eller, 
om det är tillräckligt, varning meddelas (18 kap. 12 §). Om det finns 
sannolika skäl för återkallelse av licensen får Spelinspektionen be-
sluta om en interimistisk återkallelse (18 kap. 13 §). Om en licens-
havare har fått en anmärkning eller varning enligt 18 kap. 12 § spel-
lagen får Spelinspektionen besluta att licenshavaren ska betala en 
sanktionsavgift (19 kap. 10 §). Sanktionsavgiftens storlek ska uppgå 
till lägst 5 000 kronor och högst tio procent av licenshavarens om-
sättning det närmast föregående räkenskapsåret (19 kap. 13 §). När 
sanktionsavgiftens storlek beslutas ska särskild hänsyn tas till hur 
allvarlig överträdelsen är och hur länge den har pågått (19 kap. 15 §). 
Spelinspektionens beslut får överklagas till allmän förvaltningsdom-
stol. 
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9.11.2 Konsumentverkets sanktionsmöjligheter  

Vid överträdelser av bestämmelser som sanktioneras genom hänvis-
ningen till marknadsföringslagen i 15 kap. 4 § spellagen kan, som 
ovan nämnts, KO väcka talan om förbud eller ålägganden vid vite i 
Patent- och marknadsdomstolen (47 § marknadsföringslagen). Ett 
sådant yrkande kan framställas även interimistiskt, vilket innebär en 
begäran om att förbudet eller åläggandet ska gälla fram till dess att 
målet slutligt avgörs (se 23–27 och 47 §§ marknadsföringslagen). I 
fall som inte är av större vikt får KO meddela ett sådant föreläg-
gande. Föreläggande ska förenas med vite, om det inte av särskilda 
skäl är obehövligt. KO får bestämma att ett föreläggande ska gälla 
omedelbart (28 § marknadsföringslagen). 

9.11.3 Skillnaden mellan Spelinspektionens och 
Konsumentverkets sanktionsmöjligheter  

Spelinspektionen får, till skillnad från Konsumentverket/KO, alltid 
självständigt och som första instans besluta om ingripanden vid 
överträdelser. Spelinspektionen har också fler sanktionsalternativ att 
välja mellan än vad Konsumentverket har. Spelinspektionen får 
också besluta att licenshavaren ska betala en sanktionsavgift, som 
beroende på licenshavarens omsättning kan uppgå till mycket höga 
belopp. De sanktioner som Konsumentverket har att använda sig av 
är alla framåtsyftande, medan Spelinspektionen har tillgång till såväl 
framåtsyftande som bakåtsyftande (direktverkande) sanktioner. 
Den enda direktverkande sanktionen som står till buds för Konsu-
mentverket enligt marknadsföringslagen vid överträdelser av mark-
nadsföringsregler är marknadsstörningsavgiften. Överträdelser av 
spellagens marknadsföringsbestämmelser i 15 kap. är emellertid un-
dantagna en sådan avgift.  

9.11.4 Marknadsstörningsavgift  

Marknadsstörningsavgift (29–36 §§ marknadsföringslagen) kan dö-
mas ut vid uppsåtliga eller oaktsamma överträdelser av vissa närmare 
angivna bestämmelser i marknadsföringslagen och i annan lagstift-
ning (bl.a. 7 kap. 3 § alkohollagen [2010:1622] och 4 kap. 1 § 2 eller 
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3, 3 §, 4 § första stycket 2 eller 5 § 2 eller 3 lagen [2018:2088] om 
tobak och liknande produkter). Till skillnad från förbud och åläg-
ganden vid vite kan marknadsstörningsavgiften dömas ut redan 
första gången en näringsidkare överträder någon av de bestämmelser 
som anges i 29 § marknadsföringslagen. Vid prövningen av om 
marknadsstörningsavgift ska åläggas ska det beaktas hur allvarlig 
överträdelsen är. Särskild hänsyn ska tas till överträdelsens art, var-
aktighet, omfattning och spridning (29 a § marknadsföringslagen). 
Att särskild hänsyn ska tas till de uppräknade omständigheterna ute-
sluter inte att det kan finnas andra omständigheter som bör beaktas 
i det enskilda fallet vid bedömningen av om marknadsstörningsavgift 
ska dömas ut. Beloppsgränserna för marknadsstörningsavgiften höj-
des år 2016. Marknadsstörningsavgiften ska bestämmas till lägst 
10 000 kronor och högst tio miljoner kronor, dock högst tio procent 
av näringsidkarens årsomsättning under närmast föregående räken-
skapsår i förhållande till överträdelsen (31 § marknadsföringslagen). 
När storleken på beloppet fastställs ska särskild hänsyn tas till hur 
allvarlig överträdelsen är och hur länge den har pågått. Avgiften får 
efterges om det finns synnerliga skäl för det (32 § marknadsförings-
lagen).  

Det är KO som i första hand väcker talan om marknadsstörnings-
avgift. Om KO fattar beslut om att inte väcka talan, har enskilda när-
ingsidkare som berörs av marknadsföringen eller en sammanslutning 
av näringsidkare rätt att väcka sådan talan (48 § marknadsförings-
lagen). En talan om marknadsstörningsavgift väcks vid Patent- och 
marknadsdomstolen och kan överklagas till Patent- och marknads-
överdomstolen (46 a § marknadsföringslagen och lag [2016:188] om 
patent- och marknadsdomstolar). En näringsidkare som döms att be-
tala marknadsstörningsavgift får samtidigt förbjudas att vid vite 
fortsätta med den aktuella marknadsföringen. Med hänsyn till intresset 
av att undvika dubbla påföljder för en och samma överträdelse får dock 
marknadsstörningsavgift inte åläggas någon för en överträdelse av ett 
förbud eller en underlåtenhet att följa ett åläggande som har meddelats 
vid vite med stöd av marknadsföringslagen (30 § marknadsförings-
lagen). 
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9.12 Överväganden och förslag 

9.12.1 Bör Konsumentverket få tillgång till spellagens 
administrativa sanktioner?  

Utredningens bedömning: Konsumentverket bör inte ges till-
gång till spellagens administrativa sanktioner.  

 
I förarbetena till spellagen framhålls att en effektiv tillsyn över spel-
lagen är avgörande för att åstadkomma en sund och säker spelmark-
nad med konkurrens på lika villkor.57 En förutsättning för en effektiv 
tillsyn är vidare att tillsynsmyndigheterna har ändamålsenliga sank-
tioner att använda sig av vid överträdelser.  

Som framgått av redogörelsen ovan föreligger det stora skillnader 
mellan de sanktioner som Spelinspektionen respektive Konsument-
verket kan använda sig av vid licenshavares överträdelser av spel-
lagen. Det kan i vissa situationer förefalla skevt att överträdelser av 
bestämmelser som Spelinspektionen bedriver tillsyn över kan ut-
mynna i beslut förenade med höga sanktionsavgifter medan överträ-
delser av någon av de paragrafer som Konsumentverket bedriver till-
syn över sanktioneras genom en förbudstalan i domstol. Det har för 
utredningen påpekats att det lagtekniskt saknas hinder mot att Spel-
inspektionen ingriper mot överträdelser av 15 kap. 1–3 §§ spellagen 
och att det därför borde övervägas om Konsumentverket borde 
kunna få tillgång till samma administrativa sanktioner i spellagen 
som Spelinspektionen har vid sin tillsyn.  

Enligt utredningens bedömning vore en sådan lösning inte helt 
oproblematisk. En sådan lösning torde heller inte vara i enlighet med 
lagstiftarens intentioner vid tillkomsten av bestämmelsen eftersom 
den hänvisning till marknadsföringslagen som görs i 15 kap. 4 § spel-
lagen indikerar att marknadsföringslagens regelverk bör gälla vid 
överträdelser av 15 kap. 1–3 §§ spellagen. Om Konsumentverket 
i stället skulle använda sig av spellagens sanktionsbestämmelser 
skulle besluten överklagas till allmän förvaltningsdomstol. En sådan 
ordning skulle därför kunna leda till parallella domstolsförfaranden 
avseende marknadsföringsreglerna. Om Konsumentverket skulle få 
tillgång till spellagens sanktioner skulle marknadsföringslagens 
regler om otillbörlig marknadsföring och hänvisningen till sanktio-

 
57 Prop. 2017/18:220 s. 193. 
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nerna i marknadsföringslagen vidare riskera att sättas ur spel. Det 
finns enligt utredningens bedömning heller inte några skäl som di-
rekt talar för att överträdelser av marknadsföringsreglerna på spel-
området skulle sanktioneras annorlunda än överträdelser av mark-
nadsföringsregler i annan speciallagstiftning. En helhetsöversyn 
skulle i sådana fall behöva göras avseende Konsumentverkets sank-
tionsmöjligheter generellt, vilket inte låter sig göras inom ramen för 
detta utredningsuppdrag.  

Det bör i stället övervägas om den i marknadsföringslagen direkt-
verkande sanktionen marknadsstörningsavgift eller någon annan 
sanktion, bör kunna användas vid överträdelser av marknadsförings-
bestämmelserna i spellagen.  

9.12.2 Tidigare överväganden  

Svenska Spel ansåg i sitt remissyttrande över promemorian ”Tydli-
gare tillståndsgivning i lotterilagen” (Ds 2015:4) att en överträdelse 
av marknadsföringsbestämmelserna i den gamla lotterilagen borde 
kunna sanktioneras med en marknadsstörningsavgift. Regeringen 
delade dock inte den bedömningen. I förarbetena konstaterades att 
en regel som vid överträdelse ska kunna leda till en marknadsstör-
ningsavgift måste vara tillräckligt tydlig. Vid bedömningen av om en 
viss marknadsföringsåtgärd är förenlig med kravet på måttfullhet ska 
en helhetsbedömning göras, vilket inrymmer ett visst mått av sköns-
mässighet. Mot den bakgrunden och med hänvisning till vad som 
gäller enligt regleringen på alkoholområdet ansåg regeringen att nå-
gon marknadsstörningsavgift inte skulle kunna tas ut med anledning 
av överträdelser av kravet på måttfull marknadsföring eller förbudet 
mot att rikta marknadsföring till barn och ungdomar (prop. 
2016/17:8 s. 38).  

I Konsumentverkets remissyttrande över Spellicensutredningens 
betänkande ansåg Konsumentverket att marknadsstörningsavgift 
bör kunna utgå vid överträdelse av bestämmelsen om måttfull mark-
nadsföring. Som skäl härför anfördes att spelmarknaden är omfat-
tande och särskilt klandervärda beteenden kan orsaka skada för 
många konsumenter och rubba förtroendet för hela marknaden. Vi-
dare framhölls att det handlar om en produkt förknippad med risk-
problematik. Icke måttfull marknadsföring som leder till överdrivet 



SOU 2020:77 Ytterligare begränsningar av marknadsföring av spel och en effektivare tillsyn 

205 

spelande kan leda till stora negativa konsekvenser för såväl konsu-
menten själv som dennes anhöriga och i ett längre perspektiv även 
för samhället. Enligt Konsumentverket var det värt att beakta att av-
giften är tänkt att användas för överträdelser av mer allvarlig art, där 
det bör ha stått klart för näringsidkaren att marknadsföringen strider 
mot kravet på måttfullhet. Även om en helhetsbedömning ska göras 
av marknadsföringen ansåg Konsumentverket att såväl omsorg om 
den nya spelmarknadens funktionssätt som folkhälsoskäl talade för 
att bestämmelsen om måttfull marknadsföring borde kunna ligga till 
grund för utdömande av marknadsstörningsavgift.  

I propositionen till spellagen omnämns inte frågan, vilket kan tol-
kas som att regeringen stod fast vid sitt tidigare ställningstagande. 
Frågan är om det nu finns skäl att göra en annan bedömning än den 
som regeringen tidigare har gjort. 

9.12.3 Bör någon bestämmelse i 15 kap. spellagen kunna 
sanktioneras med marknadsstörningsavgift?  

Utredningens bedömning: Överträdelser av bestämmelsen om 
måttfull marknadsföring i 15 kap. 1 § spellagen ska inte kunna 
sanktioneras med marknadsstörningsavgift.  

 
Utredningens förslag: Överträdelser av förbudet mot att skicka 
direktreklam till avstängda spelare enligt 15 kap. 2 § spellagen re-
spektive det förbud som utredningen föreslår ska införas i 15 kap. 
7 § spellagen ska kunna sanktioneras med marknadsstörningsav-
gift enligt 29 § marknadsföringslagen.  

Bestämmelsen om måttfull marknadsföring i 15 kap. 1 § 
spellagen  

Marknadsstörningsavgiften är en direktverkande sanktion för allvar-
liga överträdelser av det marknadsföringsrättsliga regelverket. Avgif-
ten har en straffliknande karaktär. För att en regel ska kunna sank-
tioneras med marknadsstörningsavgift torde därför krävas att den är 
tillräckligt tydlig och precis. Utrymmet för bedömningar får inte 
vara för stort. Enbart det förhållandet att en bestämmelse ger ut-
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rymme för bedömningar utesluter emellertid inte att en avgift kopp-
las till överträdelse av bestämmelsen. I marknadsföringslagen finns 
exempel på bestämmelser som ger utrymme för olika bedömningar 
men där marknadsstörningsavgift trots det kan dömas ut.  

En överträdelse av måttfullhetskravet är i och för sig en allvarlig 
överträdelse. Frågan är dock om regeln är tillräckligt tydlig för att 
avgiftssanktionera densamma. Regeringen har i tidigare lagstift-
ningsarbete konstaterat att så inte är fallet eftersom det vid bedöm-
ningen av vad som utgör måttfull marknadsföring ingår ett visst mått 
av skönsmässighet. Utredningen delar denna bedömning. Inte heller 
inom andra områden som innehåller krav på måttfull eller särskilt 
måttfull marknadsföring är bestämmelserna kopplade till marknads-
störningsavgift. Bestämmelsen bör därför inte kopplas till sank-
tionen marknadsstörningsavgift i spellagen.  

Bestämmelsen om förbud mot direktreklam i 15 kap. 2 § 
spellagen  

Enligt 15 kap. 2 § spellagen är det förbjudet att rikta marknadsföring 
direkt till en spelare som har stängt av sig från spel. Bestämmelsen 
infördes eftersom det är angeläget att skydda enskilda personer med 
spelproblem från direktreklam. Hittills är cirka 58 000 personer av-
stängda i det nationella avstängningsregistret Spelpaus.se. Vem som 
helst får stänga av sig från spel och det går därmed inte att bedöma 
hur många av de avstängda som har spelproblem. Det får emellertid 
hållas för visst att majoriteten eller i vart fall ett mycket stort antal 
av de avstängda antingen har eller ligger i riskzonen för att ha ett 
problematiskt spelande. Forskningen visar att det är just personer 
inom dessa grupper som är särskilt känsliga och påverkas mest nega-
tivt av spelreklam. Att rikta direktreklam till avstängda spelare får 
därför anses utgöra ett sådant särskilt klandervärt beteende som mo-
tiverar att en starkare sanktion kopplas till lagregeln. Regeln är också 
tillräckligt tydlig för en sådan sanktion. Utredningen föreslår därför 
att sanktionen marknadsstörningsavgift kopplas till bestämmelsen i 
15 kap. 2 § spellagen.  
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Den föreslagna bestämmelsen om förbud mot viss reklam i tv, 
radio och på videodelningsplattformar dagtid i 15 kap. 7 § 
spellagen  

Den bestämmelse som utredningen föreslår i en ny paragraf, 15 kap. 
7 § spellagen, syftar till att skydda folkhälsan. Primärt syftar den till 
att skydda barn och unga från exponering av reklam för sådana spel-
former som är särskilt riskfyllda i beroendehänseende i särskilt 
påträngande medier. Inom alkohol- och tobaksområdet finns förbud 
mot kommersiella annonser i radio och tv, vilka är kopplade till 
sanktionen marknadsstörningsavgift. Som skäl för införandet av en 
avgiftssanktion för annonsförbudet mot alkoholreklam i radio och 
tv anfördes att förbudet avsåg ett särskilt klandervärt beteende och i 
förarbetena erinrades om att konsumtionen av alkoholhaltiga 
drycker inte skulle uppmuntras.  

Enligt utredningens bedömning bör motsvarande resonemang 
kunna tillämpas avseende den nu föreslagna bestämmelsen om för-
bud dagtid mot vissa typer av spelreklam i särskilt påträngande me-
dier. Barn och unga bör inte utsättas för en omfattande exponering 
av sådant högriskspel i särskilt påträngande kanaler, vilket kan leda 
till en normalisering av spelande för spel med hög risk för beroende. 
Ett agerande i strid mot förbudet utgör därför enligt utredningens 
bedömning ett klandervärt beteende som bör kunna sanktioneras 
med en särskild avgift. Utredningen bedömer också att bestämmel-
sen är tillräckligt tydlig för att kunna förenas med en sådan sanktion. 
Utredningen föreslår därför att sanktionen marknadsstörningsavgift 
kopplas till den av utredningen föreslagna bestämmelsen i 15 kap. 
7 § spellagen. 

9.12.4 Behövs ändringar i sekretessregleringen för 
genomförandet av en effektivare tillsyn?  

Utredningens bedömning: Genomförda ändringar i Spelpaus.se, 
som möjliggör för avstängda personer att göra ett utdrag från re-
gistret beträffande sin avstängningshistorik, bedöms vara tillräck-
liga för att Konsumentverket på ett ändamålsenligt sätt ska kunna 
bedriva tillsyn över 15 kap. 2 § spellagen.  
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Som redogjorts för ovan har Konsumentverket det primära tillsyns-
ansvaret över förbudet mot direktreklam till avstängda spelare i 
15 kap. 2 § spellagen. Eftersom det rör sig om direktreklam är Kon-
sumentverket vid sin tillsyn beroende av att konsumenterna inkom-
mer med en anmälan om att hen mottagit direktreklam trots av-
stängning i självavstängningsregistret Spelpaus.se. För att kunna 
konstatera om en överträdelse av bestämmelsen skett krävs det att 
Konsumentverket kan säkerställa att konsumenten faktiskt var av-
stängd vid tidpunkten då reklamen skickades.  

Efter omregleringen fanns det vissa problem för Konsument-
verket att bedriva denna tillsyn då myndigheten inte har tillgång till 
Spelpaus.se, jfr 40 kap. 7 b § offentlighets- och sekretesslag enligt 
vilken det endast är Spelinspektionen som har sådan tillgång. Efter 
omregleringen kunde avstängda personer heller inte göra utdrag från 
registret som utvisade datum för avstängning osv. I ett tidigt stadium 
av utredningens arbete lyfte Konsumentverket därför frågan om sek-
retessregleringen avseende Spelpaus.se bör ses över för att möjlig-
göra för Konsumentverket att på ett mer effektivt sätt utöva tillsyn 
över efterlevnaden av förbudet mot direktreklam till avstängda spe-
lare. Under våren 2020 gjorde emellertid Spelinspektionen föränd-
ringar i registret vilket innebär att avstängda personer numera kan 
göra ett utdrag som visar historiken kring avstängningen. Sekretess-
regleringen avseende uppgifter i Spelpaus.se syftar till att skydda den 
enskildes integritet.58 Inskränkningar i detta skydd bör enligt utred-
ningen inte göras annat än om det bedöms absolut nödvändigt. Det 
är utredningens bedömning att den förändring som gjorts i Spel-
paus.se är tillräcklig för att Konsumentverket ska kunna bedriva en 
effektiv tillsyn av 15 kap. 2 § spellagen. Några förändringar i sekre-
tessregleringen bedöms därför inte vara nödvändiga. 

 
58 Prop. 2017/18:220 s. 88. 
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10 Värdeautomater 

10.1 Utredningens uppdrag 

Enligt direktiven ska utredningen överväga behovet av ytterligare 
åtgärder för att minska skadeverkningarna av bl.a. de spel som sker 
på värdeautomater. I direktiven anges att spel på värdeautomater 
minskar, medan kasinospel online ökar och att denna strukturella 
förändring innebär förändrade förutsättningar för skadeverk-
ningarna av spel. Vidare anges att denna utveckling i förlängningen 
kan leda till att det inte längre kommer att vara lönsamt för Svenska 
Spel att tillhandahålla spel på värdeautomater vilket kan påverka 
utbudet av illegalt spel på automater och också skadeverkningarna av 
sådant spel.  

Utredningen ska följaktligen: 

• analysera hur det vikande intresset för spel på lagliga värdea-
utomater påverkar utbudet och skadeverkningarna av spel på 
värdeautomater, samt hur den utvecklingen förändrar förutsätt-
ningarna och formerna för att tillhandahålla sådant spel,  

• överväga ytterligare åtgärder som vid behov kan vidtas för att 
minska skadeverkningarna av spel på värdeautomater,  

• vid behov lämna förslag till författningsändringar och andra 
åtgärder, samt  

• göra en internationell utblick och redovisa erfarenheter från andra 
länder. 
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10.2 Värdeautomaters ställning på spelmarknaden 

Historik och marknadsutveckling 

Svenska Spel, tidigare AB Tipstjänst, har med stöd i spellagen, och 
tidigare den då gällande lotterilagen (1994:1000), tillhandahållit spel 
på värdeautomater sedan 1995.  

I samband med införandet av en ny lotterilag 1994 beslutades att 
tillåta spel på värdeautomater. Som ett av skälen för införandet av 
värdeautomatspel angavs att det var angeläget att skapa så goda 
ekonomiska förutsättningar som möjligt för folkrörelserna och 
öppna möjligheter för dem att själva finansiera sin verksamhet.1 
I förarbetena angavs vidare att värdeautomater, med vilka avsågs 
sådana spelautomater som kan ge vinst bara i form av värdebevis, 
spelpolletter eller liknande, bör kunna tillåtas förutsatt att spelet på 
varje plats begränsas både när det gäller omfattning och tillgänglig-
het. Vidare poängterades vikten av att spelet utformas på ett sådant 
sätt att spelets förströelsekaraktär dominerar framför vinstaspekten 
och att risken för sociala skadeverkningar minimeras. Överskottet 
skulle enligt förarbetena främst gå till det lokala föreningslivets 
barn- och ungdomsverksamhet. Det angavs att yrkesmässig idrotts- 
eller kulturutövning normalt inte borde finansieras med lotteri-
medel.2 Värdeautomaterna fick inledningsvis bara ställas ut på hotell 
och restauranger med tillstånd till servering av alkohol. Skälet till 
detta var att det ansågs vara viktigt att automaterna är placerade på 
sådana ställen och i sådant antal att minsta möjliga missbruk och 
skadeverkningar uppstår. Det ansågs innebära en viss garanti för att 
verksamheten i lokalen bedrivs i ordnade former och av aktörer med 
vana att utöva ålderkontroller om alkoholtillstånd innehades.3 

Regeringen beslutade för första gången den 15 juni 1995 att ge 
dåvarande AB Tipstjänst, nuvarande Svenska Spel, tillstånd att an-
ordna spel på värdeautomater.4 Genom en ändring i lotterilagen 1999 
öppnades upp för att tillhandahålla värdeautomatspel även i samband 
med bingospel. I förarbetena angavs som motivering att denna 
utvidgning ansågs försvarlig mot bakgrund av att man i samma 

 
1 Prop. 1993/94:182, s. 29.  
2 A. prop. s. 29–31. 
3 A. prop. s. 31–32.  
4 En utvärdering av verksamheten skulle enligt det första tillståndsbeslutet ske då 5 000 värde-
automater placerats ut. En sådan utvärdering har ännu inte redovisats. 
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lagstiftningsärende förbjudit varuspelsautomater i samband med 
bingospel.5 Sedan 2009 går intäkter inte längre direkt från Svenska 
Spel till idrottsrörelsen. I kapitel 6 redogörs för hur det s.k. vinst-
delningssystemet, som innebar att en fastställd del av spelöverskot-
tet från Svenska Spel gick som bidrag till stöd för lokal barn- och 
ungdomsverksamhet inom idrottsrörelsen, ersattes av ett förhöjt 
statsanslag. 

De värdeautomater som Svenska Spel tillhandahöll spel på var 
inledningsvis två olika spelautomater, en amerikansk och en kana-
densisk. Spelet salufördes under varumärkena Jack Vegas och Miss 
Vegas. Jack Vegas stod på restauranger och Miss Vegas återfanns i 
bingohallar. Sedan år 2007 kallas spelautomaten Vegas oavsett om 
den står i en restaurang eller i en bingohall. 

Införandet av spellagen innebar inte några avgörande ändrade 
förutsättningar för Svenska Spels tillhandahållande av värdeautomat-
spel på restauranger och i bingohallar jämfört med vad som gällt enligt 
lotterilagen. I samband med omregleringen bedömdes förekomsten 
av illegala spelautomater vara ringa till skillnad från situationen med 
onlinespel. Mot den bakgrunden ansågs det inte nödvändigt, såsom 
vid onlinespel, att släppa in kommersiella spelföretag för att åstad-
komma en hög kanalisering inom värdeautomatspel. Detta, i kombi-
nation med att staten inom ett monopolsystem ansågs kunna ta andra 
hänsyn än rent kommersiella och exempelvis styra utbudet, låg till 
grund för beslutet att behålla det statliga monopolet för spel på 
värdeautomater (SOU 2017:30 s. 416 och prop. 2017/18:220 s. 112). 
Regeringen angav även att ensamrätten grundar sig i regeringens 
strategi för att uppnå bl.a. konsumentskyddets syften och att den ska 
förenas med en ägaranvisning för att uppnå de samhällspolitiska målen 
om bl.a. ansvarsfullt spelande (prop. 2017/18:220 s. 270). Spelformen 
får därmed fortsatt bara tillhandahållas av ett statligt ägt bolag. I stället 
för regeringen är det dock efter omregleringen Spelinspektionen som 
prövar Svenska Spels ansökningar om licens för värdeautomatspel. 
Omregleringen medförde även att Svenska Spel, i likhet med andra 
licensierade spelbolag, är skyldig att betala spelskatt om 18 procent av 
nettospelsintäkterna. En redogörelse för gällande rätt finns i av-
snitt 10.3. 

Spelandet på Vegas-automater har minskat kraftigt under de 
senaste tio åren. Detta sammanfaller i tid med den kraftiga ökningen 

 
5 Prop. 1998/99:80, s. 49. 
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av onlinebaserade spel. Mellan 2010 och 2019 har omsättningen på 
Vegas (efter avdragna vinster) minskat med cirka 63 procent. 
Antalet platser som automaterna är placerade på har under samma 
period minskat med 34 procent och det totala antalet Vegas-
automater har minskat med 35 procent. Antalet spelare på Vegas-
automater har minskat med cirka 75 procent mellan 2011 och 2018. 
Svenska Spel har dock angett att man 2019 sett ett trendbrott med 
ett något ökande antal kunder, vilket bolaget bedömer beror på 
införandet av nya typer av värdeautomater med BankID-inloggning 
och ett nytt spelsystem med bland annat nya spel. 

Det minskande spelandet på värdeautomater har medfört att 
restaurangernas och bingohallarnas intäkter från sådant spel har 
minskat. Mellan 2010 och 2019 har restaurangernas intäkter från 
värdeautomatspel minskat med cirka 65 procent och bingohallarnas 
intäkter minskat med 62 procent. Utöver det minskade spelandet 
har framför allt bingohallarnas intäkter från spel på värdeautomater 
påverkats negativt av att Svenska Spel efter omregleringen betalar 
spelskatt vilket medfört att Svenska Spels avtal med bingohallarna 
har omförhandlats på så sätt att bingohallarnas andel av intäkterna 
har minskat jämfört med tidigare avtal.  

Svenska Spels tillhandahållande av värdeautomatspel har ansetts 
hämma spelande på illegala spelautomater (SOU 2017:30 s. 30). 
Antalet tips till Spelinspektionen om illegala spelautomater har 
minskat drastiskt under de senaste åren, från 55 stycken 2016 och 29 
stycken 2017 till 10 stycken 2018. För år 2019 saknas uppgifter om 
antalet tips, men enligt Spelinspektionen fortsätter antalet tips att 
minska. Minskningen av tips om illegala spelautomater kan vara en 
indikation på att antalet illegala spelautomater på marknaden har 
minskat. Om en sådan minskning har skett beror det sannolikt på en 
rad olika omständigheter. En förklaring är sannolikt den ökade 
tillgängligheten till onlinespel. Vidare har Spelinspektionen under 
flera år fram till omregleringen bedrivit ett aktivt arbete mot illegala 
spelautomater och det har kommit flera fällande domar för innehav 
av sådana spelautomater. Uppgifter från Spelinspektionen till utred-
ningen gör gällande att en av de två dominerande aktörerna på den 
illegala automatspelsmarknaden i stort sett har försvunnit i samband 
med införandet av spellagen. Den aktör som återstår, som tidigare 
mest ställde ut spelautomater i föreningslokaler och svartklubbar, 
uppges ha blivit lite synligare men inte helt ersatt den aktör som 
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försvann. Detta kan, menar myndigheten, tyda på en minskning av 
antalet illegala spelautomater på marknaden. Någon omfattande 
kartläggning av illegala spelautomater har dock inte gjorts sedan 
2012 och Svenska Spel har påpekat att det kan finns ett mörkertal.  

Värdeautomater och spelproblem 

Värdeautomatspel anses vid sidan av kasinospel höra till de spel-
former som från spelberoendesynpunkt är bland de mest riskfyllda. 
Skälet till det är att dessa automater har en inneboende hög bero-
endepotential (snabbhet, relativt hög tillgänglighet, repetitivt spel-
ande med möjlighet till ny insats i nära anslutning till den före-
gående). För att minska skadeverkningarna har möjligheterna att 
tillhandahålla spel på värdeautomater på olika sätt begränsats. En 
sådan begränsning är att endast ett statligt ägt bolag får tillhandahålla 
spelen. Vidare gäller särskilda begränsningar av antalet automater 
som får ställas ut samt vilka insatser och vinster som får förekomma 
(se nedan under avsnitt 6.3, rubriken Spelförordningen). 

I takt med att onlinespelen har ökat och spelandet på värde-
automater har minskat, har också antalet rapporterade fall av spel-
problem kopplat till värdeautomater minskat. Av dem som kontaktat 
Stödlinjen har andelen som angett Vegas som primär problemspel-
form minskat 2012 till 2018 från 24 procent till 3 procent.6 År 2019 
hade dock andelen ökat till 9 procent.7 

Svenska Spel har genom åren vidtagit åtgärder för att stärka 
skyddet för spelaren. I juni 2014 införde Svenska Spel obligatorisk 
registrering av allt spel hos bolaget – oavsett om spelet läggs online, 
i butik eller på värdeautomater (med undantag för köp av fysiska 
lotter i butik och spel hos Casino Cosmopol). Genom registrering av 
spel i alla försäljningskanaler ges kunden möjlighet att se och kontroll-
era sitt spelande. Svenska Spel rapporterar att bolaget haft knappt 
331 500 individanpassade kontakter8 med spelare som spelat på 
Vegas under första halvåret 2020 i syfte att skapa reflektion och ett 
sunt spelbeteende, varav drygt 2 100 utgjordes av omsorgskontakter 

 
6 Stödlinjens årsrapport 2018, s. 27. 
7 Stödlinjens årsrapport 2019, s. 15. Det bör noteras att antalet individer som ingår i underlaget 
till rapporterna för både 2018 och 2019 var förhållandevis litet, 253 personer 2018 och 146 
personer 2019. 
8 Antingen automatiska via exempelvis pop-up-meddelanden på spelskärmen eller personlig 
kontakt via brev eller telefon.  
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via telefon eller brev. Av de spelare som mottog en omsorgskontakt 
via telefon under perioden minskade 79 procent sitt spelande med 
sammanlagt 68,8 procent. Under 2019 och 2020 har Svenska Spel 
bytt ut samtliga Vegas-automater till nya automater som möjliggör 
för andra former av spelansvarsåtgärder. De nya automaterna ger 
bland annat spelaren möjlighet att ta del av en bild av hur riskfyllt 
hen spelar samt tips om vad spelaren kan göra för att minska riskerna 
för att få spelproblem. Vid varje ny inloggning ser spelaren också hur 
denne har spelat i tid och pengar de senaste 12 månaderna. Med de 
nya åtgärderna som delvis bygger på nya krav i lagstiftningen och 
ägaranvisning, och som vidare bland annat inkluderar direktlänkar 
till självtest, satta gränser och möjligheten till självavstängning, 
information vid inloggning om spenderade pengar de senaste 12 må-
naderna, varierade spelansvarsmeddelanden vid olika intervaller samt 
omsorgssamtal till spelare som uppvisar riskbeteenden, har Svenska 
Spel uppgett för utredningen att de bedömer att det spelansvar som 
i dag finns i anslutning till spel på värdeautomater är världsledande.9  

Svenska Spel har uppgett för utredningen att bolaget hade drygt 
100 000 kunder som spelade på värdeautomater 2019. Trots den 
kraftiga nedgången i omsättning de senaste åren, har Svenska Spel 
noterat ett trendbrott 2019 gällande antalet spelare, som i stället har 
ökat. Detta pekar enligt Svenska Spel på att utvecklingen nu går mot 
att fler spelar för mindre pengar och att de nya Vegas-automaterna 
och spelansvarsåtgärderna därmed gett önskad effekt. 

Sedan den 1 januari 2019 är det obligatoriskt för spelarna att ange 
förlustgräns per dag, vecka och månad vid spel på värdeautomater. 
Enligt Svenska Spel var år 2019 den vanligaste veckogränsen som 
angavs 10 000 kronor, följt av 5 000 kronor och 1 000 kronor. Av de 
spelare som slog i en gräns slog den största andelen i dagsgränsen. 

10.3 Gällande rätt 

Spellagen 

I 5 kap. spellagen regleras spel som är förbehållna staten. Enligt 
5 kap. 1 § spellagen får licens för statligt spel ges för att tillhandahålla 
spel på värdeautomater. Av 5 kap. 2 § spellagen framgår att licens 

 
9 Uppgifter från Svenska Spel den 14 november 2019. 
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endast får ges till ett direkt eller indirekt helägt statligt aktiebolag, 
samt att den som har licens enligt 5 kap. 1 § inte samtidigt får ha 
licens enligt 6–10 kap. spellagen. Med värdeautomat avses enligt 
2 kap. 3 § 21 spellagen en automat som betalar ut vinst bara i form 
av överföring till spelkonto eller motsvarande, värdebevis, spel-
polletter eller liknande och där sannolikheten att vinna beror på 
slumpen. 

Licens att tillhandahålla spel på en värdeautomat på andra platser 
än på ett kasino (Vegas) får enligt 5 kap. 7 § spellagen ges om:  

1. Spelet tillhandahålls i samband med hotell- och restaurangverk-
samhet, om det för rörelsen finns serveringstillstånd enligt alko-
hollagen (2010:1622) eller i samband med bingo,  

2. högst fem värdeautomater placeras på varje spelplats,  

3. värdeautomaten kan kontrolleras genom elektroniska kommu-
nikationsmedel,  

4. värdeautomaten förses med licenshavarens namn eller något annat 
kännetecken,  

5. värdeautomaten inte används för något annat ändamål än vad den 
enligt ansökan är avsedd för, och  

6. det råder god ordning på den plats där spelet ska bedrivas. 

När det gäller värdeautomater som är placerade i bingohallar får av-
kastningen inte vara högre än avkastningen på det bingospel som 
bedrivs i bingohallen (5 kap. 8 § spellagen).  

I 14 kap. spellagen finns föreskrifter om spelansvar, såsom om-
sorgsplikt (1 §), åldersgräns (2–3 §§), information (4 §) och utform-
ning av spel (5 §). Vid spel på värdeautomater enligt 5 kap. 7–8 §§ 
spellagen ska en förlustgräns anges (7 §). Vidare följer av 14 kap. 9 § 
spellagen att en licenshavare endast vid det första tillfället då en 
spelare spelar på något av licenshavarens spel får erbjuda eller lämna 
bonus. 

Restaurangen/bingohallen (spelplatsen) där värdeautomaterna är 
utplacerade är inte part i förhållande till Spelinspektionen. Det är 
Svenska Spel som ansöker om licens för att tillhandahålla spel på 
värdeautomater. Restauranger och bingohallar där värdeautomatspel 
tillhandahålls kan dock utgöra sådana spelombud som enligt 11 kap. 
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2 § spellagen ska registreras hos Spelinspektionen. Spelombud defi-
nieras i 2 kap. 3 § 16 spellagen som den som åt en licenshavare säljer 
spel, tar emot insatser eller förmedlar vinster. Det är Svenska Spel som 
anmäler till Spelinspektionen vilka ombud bolaget vill använda och 
inger handlingar som visar att dessa är lämpliga. Lämpliga ombud ska 
sedan registreras hos tillsynsmyndigheten. 

Spelförordningen 

Antalet värdeautomater i Sverige på andra platser än ett kasino får 
enligt 3 kap. 7 § spelförordningen uppgå till högst 7 500 varav högst 
500 får placeras på platser där det tillhandahålls bingo. Vidare 
föreskrivs i 3 kap. 8 § spelförordningen att värdet av en insats på ett 
spel på en värdeautomat på andra platser än på ett kasino får uppgå 
till högst 1/7 000 prisbasbelopp (cirka 6,8 kronor år 2020). Värdet 
av en vinst från ett sådant spel får uppgå till högst 100 gånger värdet 
av insatsen i spelet. Under licenstiden ska värdet av vinsterna från 
spel på värdeautomaterna på andra platser än ett kasino motsvara 
minst 85 procent av värdet av insatserna i sådant spel under samma 
tid, enligt 3 kap. 9 § spelförordningen.  

Med avkastning på spel enligt 5 kap. 8 § spellagen avses enligt 
3 kap. 10 § spelförordningen den ersättning som tillfaller den som 
tillhandahåller bingospelet enligt överenskommelse med den som 
tillhandahåller värdeautomatspelet. 

Innan en ansökning om licens att tillhandahålla spel på 
värdeautomater på andra platser än på ett kasino beviljas ska, enligt 
3 kap. 11 § spelförordningen, den kommun där spelet ska tillhanda-
hållas ges tillfälle att yttra sig över ansökan. 

Enligt 11 kap. 4 § spelförordningen ska vid spel på värdeautoma-
ter på andra platser än på ett kasino en spelare ange om inloggning-
stiden ska begränsas. Om spelaren väljer att begränsa sin inlogg-
ningstid ska spelaren även ange hur lång denna tid ska vara. 

Tillfällig förordning om spelansvarsåtgärder 

Under våren 2020 infördes en förordning om tillfälliga spelansvars-
åtgärder med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19. Syftet 
med förordningen var att stärka skyddet för spelarna och motverka 
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förekomsten av problemspelande. De tillfälliga åtgärderna trädde i 
kraft den 2 juli 2020 och upphör att gälla vid utgången av 2020. 

I fråga om värdeautomater innehåller den tillfälliga förordningen 
föreskrifter om en på förhand bestämd förlustgräns, en övre gräns 
för inloggningstid samt begränsningar av värdet av en bonus.  

Förlustgränsen regleras i 4 § tillfälliga förordningen och stadgar att 
förlustgränsen enligt 14 kap. 7 § spellagen får uppgå till högst 
5 000 kronor per vecka.  

Begränsningar i inloggningstiden framgår av 5 § tillfälliga förord-
ningen. Vid värdeautomatspel på andra platser än på ett kasino ska 
spelaren ange en övre gräns för sin inloggningstid per dag, vecka och 
månad. Om en spelare väljer att förkorta en inloggningstid som har 
begränsats ska ändringen börja gälla omedelbart. Om spelaren 
däremot väljer att förlänga inloggningstiden ska ändringen börja 
gälla vid nästa månadsskifte, dock tidigast efter 72 timmar. 

Licenshavaren ska enligt 6 § tillfälliga förordningen säkerställa att 
angivna gränser i 4–5 §§ samma förordning inte kan överskridas.  

Slutligen stadgas om bonuserbjudanden i 7 § tillfälliga förord-
ningen att värdet av en bonus enligt 14 kap. 9 § spellagen hos en li-
censhavare som tillhandahåller spel på värdeautomater på andra 
platser än på ett kasino enligt 5 kap. 1 § spellagen, får uppgå till högst 
100 kronor.10 

Spelinspektionens föreskrifter 

I Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd om spel på kasino 
och värdeautomatspel (LIFS 2018:9) finns föreskrifter avseende vär-
deautomater. Bland annat framgår av 3 kap. 1 § LIFS 2018:9 att en 
värdeautomat får vara placerad på en restaurang under förutsättning 
att omsättningen från serveringsutrymmet av restaurangverksam-
heten uppgår till minst 1 000 000 kronor per år. Enligt 3 kap. 3 § LIFS 
2018:9 får omsättningen av värdeautomatspelet på spelplatsen inte, 
efter utbetalda vinster på värdeautomatspelet, överstiga spelplatsens 
omsättning från serveringsutrymmet på restaurangen. Spel på värdea-
utomater får tillhandahållas under den tid då spelplatsens serverings-

 
10 Den 11 november 2020 skickades en remiss ut om förlängd giltighet av den tillfälliga regler-
ingen (Fi2020/04385). I remissen föreslås att regleringen ska gälla till utgången av juni 2021. 
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tillstånd gäller, övriga tider ska värdeautomaten vara avstängd enligt 
3 kap. 5 § LIFS 2018:9.  

Avseende värdeautomater som är placerad i en bingohall får spel 
endast tillhandahållas i samband med bingospelet samt en timme före 
respektive efter de tider bingospelet pågår enligt 3 kap. 8 § LIFS 2018:9.  

Ägaranvisning 

Staten har, i egenskap av ägare, beslutat om särskilda ägaranvisningar 
för Svenska Spel avseende de spelformer som är förbehållna staten, 
d.v.s. bland annat spel på värdeautomater.11 Svenska Spel ska enligt 
ägaranvisningen för dessa spel iaktta särskild måttfullhet avseende 
marknadsföringen och, utöver vad som gäller enligt lagstiftningen 
avseende omsorgsplikt, följa utvecklingen av problem relaterade till 
överdrivet spelande och vidta åtgärder för att motverka dessa. Avse-
ende värdeautomater anges att Svenska Spel genom uppsökande 
verksamhet ska söka personlig kontakt och därtill kopplade effekt-
mätningar med alla kunder med en genomsnittlig förlust om 10 000 
kronor eller mer under en månad samt kunder i åldersgruppen 18–
24 år med en genomsnittlig förlust om 5 000 kronor eller mer under 
en månad, och som inte har stängt av sig från spel hos Svenska Spel. 
Bolaget ska sträva efter att genomföra omsorgssamtal per telefon 
med samtliga kunder inom urvalsgruppen, varvid fokus ska ligga på 
kunder i åldern 18–24 år. De kunder som inte nås via telefon ska 
sökas skriftligen. Utfallet ska redovisas i bolagets årsredovisning. 
Uppföljning av utfallet ska ske vid regelbundna ägardialoger mellan 
företrädare för ägaren och bolaget där utfallet gentemot målen 
diskuteras, liksom eventuella åtgärder som planeras för att nå målen. 
I de fall ett bolag inte når målen kan ägaren begära en plan från 
bolaget på åtgärder att vidta.   

 
11 Ägaranvisning för AB Svenska Spel, antagna vid bolagsstämma den 28 april 2020. 
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10.4 Internationell utblick 

Norge 

År 2003 beslutade Stortinget att ge Norsk Tipping ensamrätt att till-
handahålla spel på värdeautomater i Norge. Bakgrunden till beslutet 
var den oroande ökningen av personer med spelproblem relaterade 
till värdeautomater och de privata tillhandahållarnas ovilja att gå med 
på skärpta regler. Vid den tiden var spelautomater det största spelet 
i Norge och stod för 45 procent av den reglerade spelmarknaden. 
Med en nettoomsättning på 5,3 miljarder norska kronor var värde-
automatmarknaden lika stor som alla Norsk Tippings och Norsk 
Rikstotos spel tillsammans. Juridiska förtydliganden om värdeauto-
matreformen tog tid, och det var först 2007 som Högsta domstolen 
i Norge beslutade att Norsk Tipping kunde ha ensamrätt att till-
handahålla spel på värdeautomater. Andra värdeautomater förbjöds 
från och med den 1 juli 2007. Strax därefter godkändes reglerna för 
Norsk Tippings värdeautomatspel ”Multix” och de första värdeauto-
materna utplacerades 2008. Under 2010 gjordes en motsvarande 
ändring för värdeautomater i bingohallar, så kallade ”Belago”.12 

Samtidigt som Norsk Tipping fick ensamrätt att erbjuda spel på 
värdeautomater fastställdes en tillfällig reglering på grundval av lagen 
om spel, som gav ideella och humanitära organisationer ersättning 
för förlusten av värdeautomatsintäkter. Systemet utgjorde grunden 
för ett fast subventionsprogram som infördes 2009 där det i författ-
ning föreskrevs att 18 procent av Norsk Tippings vinster skulle för-
delas till ideella och humanitära organisationer.13 

Under det sista kvartalet 2019 var 2 367 Multix-automater och 
1 629 Belago-automater utplacerade i Norge. Multix finns i kiosker, 
bensinstationer, pubar, barer och kaféer över hela landet, medan 
Belago finns i bingohallar. Både Multix och Belago har maximala 
beloppsgränser (per dag och per månad) för förluster. Dessutom 
måste alla spelare logga in på sitt unika spelarkonto och alla vinster 
går direkt in på kontot.14 För Belago är den högsta möjliga gränsen 
för förluster 900 norska kronor per dag och 4 400 norska kronor per 

 
12 Uppgifter till utredningen från norska Kulturdepartementet den 4 augusti 2020. 
13 Lov om pengespill m.v. (pengespilloven). 
14 Omfang av penge- og dataspillproblemer i Norge 2019, Universitetet i Bergen (April 2020), 
s. 15. 
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månad.15 För Multix är den högsta möjliga gränsen för förluster 
650 norska kronor per dag och 2 700 norska kronor per månad.16 
Sedan 2016 gäller också, enligt beslut från regeringen, att högsta 
förlustgräns per månad för en spelares sammanlagda spel hos Norsk 
Tipping får vara 20 000 kronor. En undersökning som presenterades 
i april 2020 visade bland annat att 82,2 procent av de som spelar på 
Belago definieras som måttliga riskspelare eller problemspelare. För 
Multix är andelen 34,5 procent.17 År 2015 nämndes Norsk Tippings 
Terminal Games i 7–9 procent av samtalen till hjälplinjen (Multix 
7 procent och Belago 2 procent).18 

Danmark 

I Danmark är spel på värdeautomater inte förbehållet staten utan får 
tillhandahållas av alla aktörer som uppfyller föreskrivna krav för 
licens. Värdeautomatspel får tillhandahållas i spelhallar och på restau-
ranger med alkoholtillstånd.19 Insatsen per spel får inte överstiga 
1 dansk krona och vinsten i ett spel får inte överstiga 600 danska 
kronor.20 

År 2018 uppgick nettoomsättningen för spel på värdeautomater i 
Danmark till 1 406 miljoner danska kronor, vilket motsvarar 14 pro-
cent av den totala danska spelmarknaden. Det var 81 miljoner 
mindre än 2017, vilket motsvarar en minskning med 5,4 procent. 
Värdeautomatspel i spelhallar stod för 1 087 miljoner av omsätt-
ningen medan restauranger stod för resterande 320 miljoner. Sedan 
2014 har den totala årliga nettoomsättningen sjunkit med 141 miljo-
ner danska kronor. År 2018 fanns omkring 24 700 värdeautomater i 
Danmark, fördelade på 2 659 spelplatser varav 1 449 var spelhallar 
och 1 510 restauranger. Totalt fanns 323 licenshavare för spel på vär-
deautomater. Både antalet värdeautomater, spelplatser och licens-
havare har minskat sedan 2015.21  

 
15 www.norsk-tipping.no/belago/spilleregler.  
16 www.norsk-tipping.no/multix/spilleregler.  
17 Omfang av penge- og dataspillproblemer i Norge 2019, Universitetet i Bergen (April 2020), 
s. 58. 
18 Uppgifter till utredningen från norska Kulturdepartementet den 28 augusti 2020. 
19 Artikel 18 lov om spil. 
20 4 kap. 9 och 10 §§ bekendtgørelse om gevinstgivende spilleautomater. 
21 Spillemyndigheden årsberetning 2018, s. 62 och 63. 
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Finland 

I Finland får endast det statligt ägda bolaget Veikkaus Ab tillhanda-
hålla spel på värdeautomater. Sådant spel tillhandahålls dels i butiker, 
kiosker, restauranger m.fl. (så kallade utplacerade automater), dels 
på kasinon och i spelsalar. Spelreglerna för automaterna beror på var 
de är placerade och skiljer sig således mellan utplacerade värdeauto-
mater och värdeautomater vid kasino och i spelsalar. För utplacerade 
värdeautomater tillämpas till exempel striktare regler avseende 
insatser och vinster.  

Eftersom Finland ännu inte infört obligatorisk identifiering vid 
spel på värdeautomater, saknas detaljerad information för spelandets 
utveckling. Generellt sett har dock spelandet på värdeautomater 
minskat de senaste åren, och man bedömer även att det kommer att 
minska ytterligare i och med att den obligatoriska identifieringen för 
utplacerade värdeautomater träder i kraft år 2022.22  

Det maximala antalet värdeautomater som får finnas i Finland 
regleras genom statsrådets förordning om anordnande av Veikkaus 
Ab:s penningspel. Avseende utplacerade automater får sammanlagt 
högst 18 600 värdeautomater utplaceras. För särskilda spelsalar är 
gränsen 3 900 värdeautomater.  

Insättningar och vinster regleras genom Inrikesministeriets för-
ordning om spelregler för Veikkaus Ab:s penningspel 1045/2020. 
Den högsta insatsen i spelsalar och i andra offentliga utrymmen, där 
åldersgränsen för inträde är 18 år, är två euro. Den sammanlagda 
storleken på insatser som kan satsas under en spelrunda i dessa ut-
rymmen är åtta euro. 

I propositionen från 2018 som gällde obligatorisk identifiering, 
angavs att värdeautomatspelandet var den mest betydande spelfor-
men när det kommer till spelproblem.23 Statistik för 2019 visar dock 
att värdeautomatspel på andra platser än på kasino kommer först på 
sjätte plats när det gäller andelen risk- eller problemspelare per spel-
form. Spelformer med störst andel risk- och problemspelare 2019 
var fysiska kasinon, kasinospel online och poker online.24  

Den vanligaste orsaken till spelproblem hos dem som vänt sig till 
Peluuris, den finska motsvarigheten till Stödlinjen, har genom åren 
varit värdeautomatspel, online eller fysiskt, med andra spel långt 

 
22 Uppgifter till utredningen från det finska inrikesministeriet den 2 juli 2020. 
23 Ibid. 
24 Gambling and problem gambling – Finnish Gambling 2019, Statistical report 9/2020, s. 11. 
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efter i statistiken. År 2019 var penningautomatspel antingen online 
eller vid spelplatser (43% online och 40% fysiskt) det främsta 
problemet i 83 procent av kontakterna. För första gången gick där-
med automatspel online förbi de fysiska automaterna som främsta 
problemspelform.25  

10.5 Överväganden och förslag 

Utredningens förslag: Förlustgränsen vid spel på statliga vär-
deautomater på andra platser än på ett kasino ska få uppgå till 
högst 5 000 kronor per vecka. 

 

Utredningens bedömning: Regeringen bör följa upp och ut-
värdera effekterna av förlustgränsen efter en viss tid för att 
kunna ta ställning till om gränsen bör sänkas. 

Spelinspektionen bör ges i uppdrag att utreda om licensgiv-
ningen för spel på värdeautomater på andra platser än ett kasino 
samt landbaserat kommersiellt spel bör justeras för att minska 
den administrativa bördan. 

 
Vid sidan av onlinespel anses värdeautomatspel tillhöra de mest 
riskfyllda spelformerna på spelmarknaden. Enligt direktiven ska 
utredningen analysera hur det vikande intresset för spel på lagliga 
värdeautomater påverkar utbudet och skadeverkningarna av spel på 
värdeautomater samt hur den utvecklingen förändrar förutsättning-
arna och formerna för att tillhandahålla sådant spel. Det korta svaret 
på den frågan är att spel på värdautomater sjunker utan att rapporter 
inkommer om att illegala automater ökar. Utifrån statistik från 
Stödlinjen kan konstateras att värdeautomatspel utgör en allt mindre 
andel av problembilden på spelmarknaden. Samtidigt är det fort-
farande en riskfylld spelform för de omkring 100 000 svenskar26 som 
fortfarande spelar på värdeautomater. I ljuset av detta är det naturligt 
att staten ställer sig frågan huruvida sådant spel bör fortsatt vara 
tillåtet i samma form som i nuläget. I debatten har röster hörts som 

 
25 Peluuri vuosiraportti 2019. 
26 Uppgift från Svenska Spel avseende antalet Vegas-spelare 2019. 
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vill förbjuda värdeautomatspel, särskilt från den sida som företräder 
spelberoende.  

Har då värdeautomaterna fortsatt en roll att spela på spelmark-
naden? En fråga i det avseendet är om tillhandahållandet av sådant 
spel är nödvändigt för att stänga ute illegalt spel genom att kanalisera 
spelandet till lagliga alternativ. Även om förekomsten av illegala 
spelautomater, liksom lagligt automatspel, har minskat de senaste 
åren, finns uppenbarligen fortsatt en efterfrågan för sådant spel. Mot 
den bakgrunden går det enligt utredningen inte att utesluta att 
förekomsten av illegala automater på nytt skulle öka om lagliga 
alternativ skulle försvinna. Utredningen kan också konstatera att 
Svenska Spels spelansvarsåtgärder vid värdeautomatspel har stärkts 
under senare år, bland annat men inte bara till följd av skärpt regler-
ing, vilket kan göra att skillnaderna i spelarskydd mellan lagligt vär-
deautomatspel och spel på illegala spelautomater kan tänkas vara 
ännu större i nuläget jämfört med tidigare. Behovet av att kanalisera 
de kvarvarande automatspelarna till lagliga alternativ bedöms därför 
ur ett spelarskyddsperspektiv vara relevant än i dag. Det går inte 
heller att bortse från att värdeautomatspelet fortsatt medför viktiga, 
om än vikande, intäkter för restaurangnäringen och bingohallarna.  

Det har även ifrågasatts om den nuvarande koppling mellan spel 
på värdeautomater och serveringstillstånd enligt alkohollagen bör 
finnas kvar. Detta inte minst mot bakgrund av studier som visar 
samband mellan riskabla alkoholvanor och olika grader av spel-
problem. Enligt befolkningsundersökningen Swelogs 2018 är ande-
len med riskabla alkoholvanor stigande med ökande grad av spelpro-
blem. Snarare än att serveringstillstånd ska utgöra en förutsättning 
för att få ställa ut värdeautomater, menar vissa därför att värdeauto-
mater inte bör få finnas i miljöer där alkoholkonsumtion är tillåten. 
Utredningen har inte några principiella invändningar mot att värde-
automaterna placeras på andra platser än restaurangmiljöer. Om 
värdeautomaterna i stället placeras i särskilda spelhallar blir dock 
automatspelet huvudsyftet med verksamheten till skillnad från i dag, 
när spelet endast får utgöra ett komplement till den huvudsakliga 
restaurang- eller bingoverksamheten. Det är tveksamt om detta 
skulle leda till ett minskat problemspelande. I stället är det utred-
ningens bedömning att fokus bör fästas vid skärpta spelansvarsåt-
gärder för att minska skadeverkningarna vid spel på värdeautomater.  
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I samband med införandet av den tillfälliga regleringen våren 
2020, som bland annat innebär att den högsta förlustgränsen vid spel 
på värdeautomater ska vara 5 000 kronor per vecka, anförde Svenska 
Spel att förlustgränsen skulle minska intäkterna till restauranger och 
bingohallar från sådant spel med cirka 16,5 miljoner kronor 2020. 
I Svenska Spels delårsrapport för det tredje kvartalet 2020 beräknar 
bolaget att den obligatoriska förlustgränsen kommer att innebära 
cirka 16–17 miljoner kronor i minskade nettospelintäkter under fjär-
de kvartalet 2020. Det betyder att en inte obetydlig andel av omsätt-
ningen från värdeautomaterna innan den tillfälliga regleringen här-
rörde från spelares förluster som övergick 5 000 kronor per vecka.  

Den medicinska fakulteten vid Lunds universitetet framförde i 
samband med införandet av den tillfälliga regleringen att begräns-
ningar av summor eller tid sannolikt är mest relevant för de spel-
former som mest tydligt utmärks av kontrollförlust och beroende-
risk27.  

 Den tillfälliga regleringen, som även innebär en motsvarande 
insättningsgräns om 5 000 kronor per vecka vid kommersiellt on-
linespel, upphör att gälla vid utgången av 2020.28 Den tillfälliga 
regleringen har motiverats med hänvisning till de särskilda risker 
som följer av spridningen av Covid-19. Enligt utredningen kan det 
dock med rätta ifrågasättas om det bör vara möjligt även efter den 
tillfälliga regleringens utgång för spelare att förlora mer än 5 000 
kronor i veckan på en spelform som staten har ensamrätt att 
tillhandahålla. 5 000 kronor i veckan är givetvis långt mycket mer än 
vad många har råd att göra av med på spel, och ett sådant tak för 
förluster bör ses som ett komplement till andra spelansvarsåtgärder 
enligt gällande regler och ägardirektiv som ska vidtas från det att en 
spelare registrerar sig och börjar spela, och som ska utgå från en 
individuell bedömning av spelaren.  

Det går att anföra argument mot att införa en reglerad högsta 
förlustgräns just för värdeautomater, exempelvis huruvida det är 
lämpligt att begränsa en spelform på det sättet men inte andra spel-
former som kan sägas ha motsvarande risknivå, exempelvis kom-
mersiellt onlinespel. En viktig skillnad mellan värdeautomater och 
kommersiellt onlinespel är dock att staten har monopol att tillhanda-

 
27 Lunds universitet (Medicinska fakulteten), Remissvar – Promemoria Ett stärkt spelarskydd 
till följd av spridningen av sjukdomen covid-19 (Fi2020/01934/OU). 
28 Den 11 november 2020 skickades en remiss ut om förlängd giltighet av den tillfälliga regler-
ingen (Fi2020/04385). I remissen föreslås att regleringen ska gälla till utgången av juni 2021. 
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hålla den förstnämnda spelformen. Monopolställningen möjliggör, 
och förutsätter sannolikt för att kunna motiveras EU-rättsligt, att 
andra hänsyn tas vid reglering och styrning av sådant spel jämfört 
med spel som är konkurrensutsatt. De befintliga begränsningarna av 
antalet värdeautomater som får finns, insats- och vinstbegränsning-
arna samt de särskilda ägaranvisningarna som gäller vid Svenska Spels 
tillhandahållande av monopolspelformerna är exempel på sådana 
särskilda hänsyn som tas redan i dag. Utredningen anser därför att 
det inte finns några hinder mot att reglera just värdeautomater mer 
långtgående än andra konkurrensutsatta spelformer med motsva-
rande risknivå.  

Svenska Spel har invänt att en obligatorisk förlustgräns vid spel 
på värdeautomater riskerar att leda till att spelare som slår i gränsen 
går vidare till annat spel med hög risk såsom onlinekasino. Det går 
naturligtvis inte att utesluta att vissa spelare som slår i en förlust-
gräns väljer att fortsätta spela på andra spelformer. Erfarenheter från 
Norge, där Norsk Tipping har haft en obligatorisk högsta förlust-
gräns om 20 000 norska kronor per månad sedan 2016, indikerar 
dock att en stor majoritet av högriskspelarna inte fortsätter att spela 
på annat håll när de slagit i gränsen. I en studie som bygger på 
intervjuer med 2 352 personer som spelat hos Norsk Tipping sva-
rade 71 procent av de rödklassificerade spelarna enligt riskklassifi-
ceringssystemet Playscan, att de inte fortsätter att spela när de nått 
förlustgränsen.29 Studien bygger på självskattningar vilket kan in-
verka på resultatet. Å andra sidan gäller Norsk Tippings förlustgräns 
den sammanlagda förlusten vid samtliga bolagets spel, dvs. även 
onlinespel där tillgången till motsvarande spelerbjudanden från 
andra aktörer än Norsk Tipping torde vara större än vid enbart 
fysiska spelformer som värdeautomatspel.  

Svenska Spel har till utredningen även framfört att de ser en risk, 
om en förlustgräns skulle gälla just för värdeautomatspel, att spelare 
i stället i ökad utsträckning övergår till spel på så kallade restaurang-
kasinon, det vill säga landbaserat kommersiellt spel enligt 9 kap. spel-
lagen. Svenska Spel har i det avseendet framhållit att restaurang-
kasinon efter omregleringen har tillåtits ha högre insats- och vinst-
nivåer än före omregleringen och trots det fortsatt är undantagna 
från kravet om registrering vid spel. Det är Spelinspektionen som 

 
29 Auer, M., Reiestad, S.H. & Griffiths, M.D. Global Limit Setting as a Responsible Gambling 
Tool: What Do Players Think?. Int J Ment Health Addiction 18, 14–26 (2020). 
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har regeringens bemyndigande att helt eller delvis undanta vissa 
speltjänster från kravet på registrering (16 kap. 8 § spellagen). Möj-
ligheten att meddela sådana undantag har delvis sin grund i EU:s 
fjärde penningtvättsdirektiv30 och bör enligt regeringen endast komma 
i fråga i de fall då riskerna för penningtvätt eller finansiering av ter-
rorism bedöms som låga, exempelvis vid köp av fysiska lotter (prop. 
2017/18:220, s. 141). Spelinspektionen har också omfattande bemyn-
diganden att meddela föreskrifter om de spelansvarsåtgärder som myn-
digheten anser nödvändiga (16 kap. 10 § spelförordningen). Utred-
ningen anser att Spelinspektionen, för det fall restaurangkasinospel i 
nuvarande form bedöms medföra oacceptabla risker ur penning-
tvätts- eller spelansvarsperspektiv, bör hantera detta inom ramen för 
dessa bemyndiganden. Utredningen bedömer däremot inte att före-
komsten av restaurangkasinospel utgör ett hållbart argument mot att 
införa spelansvarskrav för värdeautomater.  

Svenska Spel har gjort gällande att en reglerad förlustgräns vid 
spel på värdeautomater, men inte vid spel på exempelvis online-
kasino, skulle vara oproportionerlig i förhållande till syftet och där-
med vara i strid med näringsfriheten i 2 kap. 17 § regeringsformen 
och EU:s regler om fri tjänsterörlighet (artikel 56 FEUF). Utred-
ningen ställer sig frågande till om den grundlagsstadgade näringsfri-
heten verkligen är tänkt att skydda staten när den uppträder som 
enskild. Snarare förefaller den ta sikte på skydda enskilda som bedri-
ver näring (1993/94:117 s. 50 ff.). Alldeles oavsett slår utredningens 
förslag lika för alla aktörer som tillhandahåller värdeautomatspel på 
restauranger och i bingohallar, och är därmed generell till sin utform-
ning även om den de facto endast träffar en aktör på grund av den 
monopolreglering som gäller vid sådant spel. Förslaget kan således 
inte anses ha som syfte att enbart gynna vissa personer eller företag. 
De skillnader som genom förslaget görs mellan olika spelformer kan, 
som angetts ovan, motiveras av de olika förutsättningar som om-
gärdar dessa. Utredningen bedömer därför att förslaget inte strider 
mot näringsfriheten. När det gäller EU:s regler om fri tjänste-
rörlighet finns, såvitt utredningen kan bedöma, inget som stödjer 
tolkningen att dessa regler skulle hindra en medlemsstat från att be-

 
30 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för 
att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av ter-
rorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om 
upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens 
direktiv 2006/70/EG. 
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gränsa ett inhemskt statligt ägt bolags tillhandahållande av en tjänst 
som bedrivs inom ramen för ett monopol. Som anförts ovan torde 
EU-rätten snarast förutsätta att andra hänsyn tas vid reglering och 
styrning av spel som endast får tillhandahållas av ett statligt ägt bolag 
jämfört med spel som är konkurrensutsatt. 

Utredningen ser inte anledning att ifrågasätta Svenska Spels påstå-
ende om att konsumentskyddet i samband med spel på värdeautomater 
har stärkts på senare år, bland annat till följd av skärpt reglering, nya 
tekniska möjligheter och ett ambitiöst spelansvarsarbete från bolagets 
sida. Den utveckling som Svenska Spel vittnat om i fråga om värde-
automatspelande, med allt fler spelare som spelar för mindre belopp, 
bör också innebära att de omsättningsmässigt negativa effekterna av en 
obligatorisk förlustgräns begränsas. Sammantaget bedömer utred-
ningen att förlustgränsen för spel på statliga värdeautomater på andra 
platser än på ett kasino bör få uppgå till högst 5 000 kronor per vecka, 
och att en bestämmelse om detta bör föras in i spelförordningen. 5 000 
kronor är en högt satt gräns. Regeringen bör därför följa upp och 
utvärdera effekterna av förlustgränsen efter en viss tid för att kunna ta 
ställning till om gränsen bör sänkas. 

Licensgivningen vid värdeautomatspel 

2019 hade Svenska Spel beviljats 1 459 licenser för spel på restau-
ranger och 61 licenser för spel i bingohallar. Spelinspektionen har 
framhållit att modellen med licensprövning för enskilda spelplatser, 
inklusive remissförfarande med berörd kommun, är onödigt admi-
nistrativt betungande både för myndigheten och för Svenska Spel. 
God ordning är ett krav för att en restaurang ska erhålla serverings-
tillstånd (3 kap. 5 § alkohollagen [2010:1622]). Det finns en koppling 
mellan kraven för speltillstånd och serveringstillstånd på så sätt att 
serveringstillståndet anses utgöra en viss garanti för att verksamheten i 
lokalen är seriös och drivs på ett från ordningssynpunkt godtagbart sätt 
(prop. 1993/94:182 s. 35). Remissförfarandet med kommunen har i 
praktiken handlat om en kontroll av om serveringstillstånd verkligen 
finns. Vissa kommuner svarar i remissförfarandet att de inte är intres-
serade av att yttra sig och väldigt få kommuner motsätter sig utpla-
cering. Även om en kommun skulle motsätta sig utplaceringen med 
hänvisning till att det inte råder god ordning har Spelinspektionen 
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konstaterat att det är svårt att beakta ett sådant påstående om det 
fortfarande finns ett gällande serveringstillstånd. Spelinspektionen har 
uppskattat att en ändrad modell, som i stället för licensförfarande 
bygger på att Svenska Spel på förhand ska anmäla enskilda utplacer-
ingar till Spelinspektionen, skulle frigöra en årsarbetskraft som i stället 
kan användas för tillsyn. Även Svenska Spel har i kontakter med ut-
redningen förordat en sådan modell och bedömer att det skulle göra 
processen mer effektiv utan att ge avkall på säkerhet eller spelansvar. 
Utredningen gör följande bedömning i frågan.  

Omregleringen innebar i huvudsak inga ändringar i förhållande till 
vad som gällde enligt lotterilagen i fråga om spel på värdeautomater. 
Även om fokus vid omregleringen riktades mot andra spelformer, sär-
skilt onlinespel, framhölls att frågan om tillhandahållande av värdeauto-
matspel behöver utredas vidare (prop. 2017/18:220 s. 115). Det är där-
för inte orimligt att se över reglerna som omgärdar just värdeautomat-
spel. 

Nuvarande modell, som innebär att Svenska Spel söker licens för 
varje spelställe, har som nämnts kritiserats både av bolaget och 
Spelinspektionen för att medföra onödig administration och kräva 
resurser hos myndigheten som annars skulle kunna användas för att 
bedriva tillsyn. Den enskilda spelplatsen, det vill säga restaurangen 
eller bingohallen, är inte part i förhållande till Spelinspektionen. Det 
är Svenska Spel som ansöker om licens för att tillhandahålla spel på 
respektive spelplats, enligt 5 kap. 7 § spellagen, och som ska visa att 
förutsättningarna för licens är uppfyllda. De övergripande förutsätt-
ningarna för licens följer av 4 kap. spellagen. Dessa förutsättningar har 
dock prövats redan i samband med Svenska Spels ansökan om övergri-
pande licens att tillhandahålla spel på värdeautomater enligt 5 kap. 1 § 
spellagen. Den nuvarande modellen innebär att Spelinspektionen ska 
göra en fullständig prövning av Svenska Spels förutsättningar för licens, 
inklusive lämplighetsprövning av bolagets ledning, i samband med varje 
licensansökan. Det kan enligt utredningen ifrågasättas om det förfaran-
det är nödvändigt och ändamålsenligt. När det gäller de specifika förut-
sättningarna för licens att tillhandahålla värdeautomatspel på restau-
ranger eller i bingohallar (5 kap. 7 §), förefaller det främst vara kravet på 
serveringstillstånd för restauranger samt kravet på god ordning som är 
möjliga för myndigheten att kontrollera på förhand. Om licenskravet 
för enskilda spelplatser slopas, skulle uppfyllelsen i stället kunna prövas 
av Spelinspektionen först i samband med tillsyn.  
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Frågan är om någon annan modell än den nuvarande skulle vara mer 
lämplig utifrån regleringens syften och ur resurssynpunkt. Avseende 
värdeautomatspel på restauranger förefaller kravet på serveringstill-
stånd utgöra en viss garanti för att det råder god ordning på platsen. Det 
är svårt att se att nuvarande licensprövning som innebär att Spel-
inspektionen ska inhämta yttrande från den kommun som utfärdat ett 
gällande serveringstillstånd skulle kunna föranleda ett avslag med hän-
visning till ordningsproblem. Även om licens erhållits är det licens-
havarens ansvar att se till att villkoren för licens är uppfyllda under 
licenstiden. Uppfyllelsen kan kontrolleras av Spelinspektionen genom 
tillsyn. Det går att tänka sig situationer där Spelinspektionen bedömer 
att ordningen på spelplatsen inte är tillräckligt god för att tillhanda-
hållande av spel ska vara tillåten trots serveringstillstånd. Så skulle ex-
empelvis kunna vara fallet om information från Polismyndigheten 
skulle ge skäl att ifrågasätta om god ordning råder. Sådan information 
kan därmed ligga till grund för tillsynsåtgärder från Spelinspektionen. 

Avseende värdeautomatspel i bingohallar är situationen en annan. 
Serveringstillstånd är ingen förutsättning för licens att tillhandahålla 
sådant spel i en bingohall. Däremot ska den som tillhandahåller bingo-
spel ha licens enligt spellagen för det. Det innebär bland annat att verk-
samheten ska ha bedömts lämplig att tillhandahålla spel (4 kap. 1 § spel-
lagen). Även om Spelinspektionen vid en ändrad ordning för licens-
givning av värdeautomatspel inte skulle förhandspröva bingohallen som 
spelplats innebär licensgivningen av den som tillhandahåller bingospel 
en förhandsprövning av lämpligheten att tillhandahålla spel där. Sam-
mantaget bedömer utredningen att det finns skäl att överväga en annan 
modell än den nuvarande, som bedöms vara onödigt betungande och 
inte förefaller vara ändamålsenlig i förhållande till syftet. 

Spelinspektionen har framfört att ett lämpligt alternativ till licens-
krav skulle kunna vara att licenshavare, det vill säga Svenska Spel, ska 
anmäla spelställen till myndigheten. Utredningen konstaterar att en 
sådan ordning skulle flytta fokus från förhandskontroll från Spelin-
spektionen till spelbolagets egna ansvar och kontroll i efterhand av 
Spelinspektionen. Frågan är komplex och inbegriper nödvändiga över-
väganden om likabehandling i förhållande till andra spelformer och hur 
det kan säkerställas att en ny modell inte försämrar skyddet mot spe-
lets skadeverkningar. En sådan analys bör utöver licensgivningen av 
spel på värdeautomater även omfatta licensgivningen för landbaserat 
kommersiellt spel som är utformad på ett liknande sätt, även om spelen 
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skiljer sig åt på flera viktiga sätt. Utredningen har inte haft möjlighet, 
och inte heller ett tydligt uppdrag, att utreda dessa frågor närmare. 
Med hänsyn till frågornas art bedömer utredningen att Spelinspek-
tionen bör ges i uppdrag att utreda dem och vid behov föreslå lämpliga 
justeringar i regleringen. 
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11 Andra åtgärder för att minska 
skadeverkningarna av spel 

11.1 Utredningens uppdrag 

I utredningens direktiv anges att skadeverkningar av spel som anses 
farliga bör följas närmare än andra spel. Vidare konstateras i direk-
tiven att spel på värdeautomater minskar, medan kasinospel online 
ökar, samt att denna strukturella förändring innebär förändrade 
förutsättningar för skadeverkningarna av spel. Mot den bakgrunden 
ska utredningen bland annat överväga ytterligare åtgärder som vid 
behov kan vidtas för att minska skadeverkningarna av spel, särskilt 
kasinospel online och spel på värdeautomater. Utredningens över-
väganden avseende spel på värdeautomater finns i kapitel 10. I detta 
kapitel redogörs för utredningens överväganden gällande onlinespel.  

11.2 Gällande rätt  

Spellagens spelansvarsbestämmelser anges huvudsakligen i 14 kap. 
spellagen. Bland annat regleras att det vid onlinespel ska vara obliga-
toriskt för varje spelare att ange hur stora insättningar som kan göras. 
Vid spel på värdeautomater ska i stället en förlustgräns anges (14 kap. 
7 §). I förarbetena anges som motiv till regleringen att spelaren 
genom gränssättningar ska ges överblick av och möjlighet att fatta 
aktiva beslut om sitt spelande. Närmare bestämmelser om insätt-
nings- och förlustgränser finns i spelförordningen (11 kap. 3–5 §§). 
Gränserna ska anges per dag, vecka och månad. Om en spelare vill 
sänka en gräns ska det gälla omedelbart. En höjning ska dock gälla 
tidigast efter 72 timmar. Licenshavaren är skyldig att säkerställa att 
angivna gränser inte kan överskridas. I Spelinspektionens föreskrif-
ter anges att satta gränser ska gälla för alla spelkonton som en spelare 
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har hos en licenshavare (8 § LIFS 2018:2). Den regeln är relevant när 
en licenshavare tillhandahåller spel genom olika varumärken.  

Reglerna om gränssättning har koppling till omsorgsplikten som 
anges i spellagen (14 kap. 1 §). Omsorgsplikten innebär bl.a. en skyl-
dighet för licenshavare att på individnivå motverka överdrivet spe-
lande genom att vidta olika former av spelansvarsåtgärder. Det finns 
ingen lagreglerad gräns för vad som utgör överdrivet spelande. Det 
ska i stället avgöras från fall till fall med hänsyn bl.a. till spelarens 
uppsatta gränser och förändrade spelbeteenden (prop. 2017/18:220 
s. 322). I spelförordningen finns i 11 kap. 5 § en uttrycklig koppling 
mellan gränssättning och omsorgsplikten. Där anges att om en 
spelare höjer en gräns eller sätter en högre insättningsgräns än 10 000 
kronor per månad, ska licenshavaren kontakta spelaren i syfte att full-
göra sin omsorgsplikt. Vidare innehåller spellagen konsumentskyd-
dande bestämmelser om bland annat förbud mot att erbjuda eller 
lämna kredit för insatser i spel (14 kap. 8 §) och att erbjuda bonus 
annat än vid det första tillfället då en spelare spelar på något av 
licenshavarens spel (14 kap. 9 §). Licenshavarna är också skyldiga att 
hindra spelare från att spela som har stängt av sig från spel antingen 
hos licenshavaren eller från allt licensierat spel genom det centrala 
självavstängningsregistret (14 kap. 11 och 12 §§). 

Under våren 2020 infördes en förordning om tillfälliga spelan-
svarsåtgärder med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19. 
Syftet med förordningen var att stärka skyddet för spelarna och 
motverka förekomsten av problemspelande. De tillfälliga åtgärderna 
trädde i kraft den 2 juli 2020 och upphör att gälla vid utgången av 
2020. De tillfälliga begränsningarna riktas mot spel på värdeauto-
mater och kommersiellt onlinespel och innebär i fråga om kommer-
siellt onlinespel bl.a. att den hösta tillåtna insättningsgränsen per 
vecka ska vara 5 000 kronor och att det ska vara obligatoriskt för 
spelare att sätta gränser för speltid. Vidare stadgas att värdet av en 
bonus får uppgå till högst 100 kronor.1 

Spelinspektionen har sedan omregleringen bedrivit en aktiv 
tillsyn med särskilt fokus på de spelansvarsrelaterade delarna i regler-
ingen. Under 2019 inledde Spelinspektionen drygt 60 tillsynsären-
den avseende kommersiellt onlinespel och vadhållning varav många 
ledde till beslut om sanktionsavgifter. I ett ärende beslutades om att 

 
1 Den 11 november 2020 skickades en remiss ut om förlängd giltighet av den tillfälliga regler-
ingen (Fi2020/04385). I remissen föreslås att regleringen ska gälla till utgången av juni 2021. 
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licensen skulle återkallas. Ärendena har bland annat gällt tolkningen 
av omsorgsplikten, bonusregleringen och skyldigheten att kontrol-
lera mot självavstängningsregistret. Flera av dessa ärenden är fort-
farande föremål för prövning i domstol. Under 2020 har Spel-
inspektionen per den 19 oktober 2020 inlett 124 tillsynsärenden mot 
spelbolag. Även Konsumentverket har bedrivit omfattande tillsyn 
avseende licenshavarnas marknadsföring och dess förenlighet med 
spellagen, vilket redogjorts för i kapitel 9.  

11.3 Några utgångspunkter 

Spellagen har bara varit i kraft i knappt två och det är för tidigt att dra 
några slutsatser om lagens effekter när det kommer till att minska de 
negativa skadeverkningarna av spel. Regeringen har gett Stats-
kontoret i uppdrag att årligen och fram t.o.m. 2022 följa upp och 
utvärdera omregleringen. I Statskontorets utvärderingsrapport avse-
ende 2019, det första året med den nya regleringen, anges att det 
finns tecken på att spelproblem i befolkningen kan ha minskat. Detta 
baserat framför allt på att antalet personer som vänt sig till Stödlinjen 
minskat 2019 jämfört med föregående år samt Spelinspektionens 
intervjustudie Allmänheten om spel 2019 där en minskande andel av 
de svarande jämfört med tidigare år angett att de spelat för mycket 
under det senaste året. Samtidigt konstaterar Statskontoret att det 
saknas data för 2019 som primärt mäter spelproblem.2 Ett viktigt 
underlag för att bedöma effekterna för folkhälsan är Folkhälsomyndig-
hetens befolkningsundersökning Swedish longitudinal gambling study 
(Swelogs) som senast utfördes 2018. Statskontorets förhoppning är att 
Folkhälsomyndigheten ska ges i uppdrag av regeringen att utföra en ny 
Swelog-undersökning 2021, en undersökning som i så fall skulle utgöra 
en viktig del i Statskontorets kommande redovisningar.  

Vissa effekter ur ett folkhälsoperspektiv kan dock redan konsta-
teras. Cirka 58 000 personer hade i november 2020 valt att via Spel-
paus.se stänga av sig från allt spel som kräver registrering. I en 
nordisk jämförelse är det en hög siffra. 75 procent av de avstängda 
var män. Statistiken säger dock inget om vilka motiven till avstäng-
ningen har varit. En indikator för spelarskyddet är också den upp-
nådda kanaliseringen, dvs. hur stor andel av svenska konsumenters 

 
2 Statskontoret, Utvärdering av omregleringen av spelmarknaden, Delrapport 3 (2020:8), s. 79 f. 
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spelande som sker inom den reglerade marknaden. Det är endast vid 
sådant spel som spellagens skyddsregler i form av exempelvis möj-
lighet till självavstängning, omsorgsplikt och gränssättning gäller. 
Kanaliseringsaspekten berörs närmare i kapitel 7. 

Som framgår ovan har Spelinspektionen och Konsumentverket 
sedan omregleringen bedrivit en aktiv tillsyn över efterlevnaden av 
spellagen. Flera ärenden är fortfarande föremål för prövning i dom-
stol. Spellagen är en ramlag och spelregleringen innehåller därför 
omfattande bemyndiganden till Spelinspektionen att föreskriva om 
mer preciserade regler samt ge vägledning som ännu inte fullt ut 
utnyttjats. När det gäller omsorgsplikten (14 kap. 1 § spellagen) har 
Spelinspektionen påbörjat ett arbete som syftar till att tydliggöra 
myndighetens bedömning och ge stöd och vägledning till licens-
havarna avseende kraven gällande omsorgsplikt. Det betyder att 
spelregleringens konsumentskyddande bestämmelser fortfarande är 
under utveckling.  

11.4 Överväganden och bedömning 

Utredningens bedömning: Spelinspektionen bör fortsätta arbe-
tet med att skapa ökad tydlighet avseende vad som krävs av 
licenshavarna vid tillämpning av omsorgsplikten.  

 
I utredningens kontakter med olika aktörer, bland annat spelbero-
endeföreningar, forskare och myndigheter, har flera förslag för att 
stärka de konsumentskyddande bestämmelserna i spellagen lyfts. 
Dessa har bl.a. handlat om att 

• spelares angivna gränser vid spel (14 kap. 7 §) bör gälla allt licen-
sierat spel i stället för, som i dag, endast hos licenshavaren där 
gränsen satts, 

• satta gränser inte bara bör gälla vid onlinespel utan även vid spel 
som sker via fysiska ombud, 

• gränsen för en spelares insättningar till ett spelkonto högst ska få 
uppgå till en viss summa, 

• licenshavare bör vara förbjudna att samarbeta med kreditföretag,  
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• licenshavare bör vara skyldiga att ge rådgivning vid storvinster, 
och 

• tydliggöra licenshavarnas omsorgslikt. 

Utredningen har bedömt att det har varit särskilt angeläget att över-
väga justeringar av reglerna om gränssättning. Det går att ifrågasätta 
om nuvarande ordningen, som möjliggör för spelare att fortsätta att 
spela hos andra licenshavare eller via fysiska ombud trots att den 
egna satta gränsen är uppnådd, i tillräcklig grad erbjuder ett skydd 
för spelare som vill begränsa sitt spelande. Utredningen kan dock 
konstatera att sådana justeringar är komplicerade att göra. Spelin-
spektionen har på uppdrag av regeringen utrett förutsättningarna för 
att hindra att spelare ska kunna kringgå satta gränser. Spelin-
spektionen framhåller att ett nationellt register, som är en förut-
sättning för att satta gränser ska kunna gälla vid spel hos samtliga 
licenshavare, skulle innefatta stora mängder känslig information. In-
förandet av ett sådant register skulle enligt myndigheten förutsätta 
en noggrann konsekvensanalys och analys av dess förenlighet med 
våra grundlagar och internationella förpliktelser. Införandet av ett 
sådant register skulle ta åtminstone omkring tre år och kräva bety-
dande resurser för myndigheten. Enligt Spelinspektionen bör i första 
hand alternativa åtgärder övervägas, framför allt att tydliggöra li-
censhavarnas omsorgsplikt.3  

Även frågan om gränser vid spel genom fysiska ombud är 
komplex. För närvarande är det inga andra bolag än Svenska Spel och 
ATG som erbjuder vadhållning genom fysiska ombud. Spelandet 
hos ombud skiljer sig från spel online på så sätt att spelandet inte är 
kopplat till en spelares spelkonto. Spelandet hos ombud sker kon-
tant eller med kort. Det går alltså inte att sätta in medel på sitt spel-
konto via ombud och inte heller betala hos ett ombud med medel 
från ett spelkonto. Däremot har ombudet en skyldighet att göra en 
avstämning mot det centrala självavstängningsregistret innan spelan-
det kan påbörjas. Eventuella vinster betalas ut till spelaren kontant 
eller via insättning på konto i enlighet med spelföretagens allmänna 

 
3 Spelinspektionens rapport Utvecklingen på spelmarknaden, och vidtagna åtgärder, med 
anledning av det nya coronaviruset. Slutredovisning enligt regeringens beslut 
(Fi2020/01922/OU), s. 22 f. 
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villkor.4 Att låta ombudsspel omfattas av insättningsgränser på mot-
svarande sätt som vid onlinespel skulle innebära en del tekniska 
utmaningar och kostnader. Sådana förändringar skulle givetvis anses 
nödvändiga om det skulle krävas för att säkerställa ett fullgott 
konsumentskydd. Det har under utredningsarbetet inte fram-
kommit någonting som tyder på att en spelares satta gränser för on-
linespel i dagsläget kringgås på så vis att en spelare efter att ha slagit 
i sin gräns fortsätter sitt spelande hos ombud. Om ombudsspelet 
skulle kopplas till en spelares spelkonto finns såvitt utredningen kan 
bedöma också en risk att eventuella vinster inte plockas ut som i dag 
sker vid ombudsspel, utan behålls på spelkontot för att användas 
som insats vid nya spel. Det är enligt utredningen således inte själv-
klart att det skulle vara en önskad förändring utifrån målet att 
minska skadeverkningarna från spel. Det bör i sammanhanget 
framhållas att spelandet hos ombud givetvis omfattas av licens-
havarens omsorgsplikt. Det kan enligt utredningens bedömning 
finnas skäl att överväga ytterligare vägledning, genom föreskrifter 
eller i annan form, avseende hur omsorgsplikten ska iakttas vid till-
handahållande av spel genom ombud. 

I samband med beredningen av spellagen ifrågasatte vissa remis-
sinstanser, däribland Lunds Universitets medicinska fakultet, lämp-
ligheten i att spelare obegränsat kan sätta hur höga insättnings-
gränser som helst. Regeringen har också med hänvisning till de 
ökade riskerna på spelmarknaden som spridningen av sjukdomen 
covid-19 medfört, beslutat att införa en tillfällig begränsning av 
möjligheten att sätta in pengar på ett spelkonto vid kommersiellt 
onlinespel. Utredningen har i kapitel 10 föreslagit att den högsta 
förlustgränsen vid spel på värdeautomater på andra platser än på ett 
kasino ska få vara 5 000 kronor i veckan. Utredningen bedömer dock 
att det inte vore lämpligt att i det här skedet införa någon permanent 
begränsning av hur höga insättningsgränser ska få vara vid on-
linespel. Ett sådant förslag bör åtminstone föregås av en analys av 
vad de tillfälliga åtgärderna lett till i fråga om bland annat kanali-
sering och minskat problemspelande, vilket inte har varit möjlig för 
den här utredningen att göra. Det kan också, som vissa remiss-
instanser förordade vid beredningen av den tillfälliga regleringen, 

 
4 Hos Svenska Spel utbetalas en eventuell ombudsvinst som kunden inte hämtar ut hos ombud 
eller i bank till spelarens spelkonto efter 30 dagar om det inte finns något bankkonto regi-
strerat. Detta utgör en garanti för att kunden inte ska gå miste om sin vinst. I övrigt finns 
ingen koppling mellan en kunds spelkonto och spel hos ombud.  
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finnas skäl att i eventuella överväganden om permanenta begräns-
ningar även närmare analysera vilka spelformer dessa bör gälla och 
om de bör avse insättnings- eller förlustgräns. 

Ett stort problem när det gäller spelberoende är de ekonomiska 
svårigheter som den drabbade kan hamna i genom överdrivet spe-
lande. I en relativt ny studie har forskare vid Lunds universitet stu-
derat sambandet mellan problematiskt spelande och överskuldsätt-
ning.5 Av rapporten kan utläsas att kreditgivning i samband med 
spelproblem är ytterst problematiskt. Trots kreditförbudet i spel-
lagen (14 kap. 8 §), förekommer det att licenshavare erbjuder spel på 
kredit genom samarbete med kredittjänster som Zimpler. Om denna 
företeelse faller under kreditförbudet i spellagen är inte helt tydligt. 
Utredningen erfar att frågan har varit under övervägande inom Spel-
inspektionen och att någon form av ställningstagande från myndig-
heten kan vara att vänta. Det bedöms lämpligt att invänta klar-
göranden avseende gällande rätt innan eventuella överväganden om 
lagändring görs. I detta sammanhang bör nämnas att ett annat stort 
problem för spelare med spelberoende är de stora möjligheter som 
finns att ta olika former av snabblån där kreditprövningen kan vara 
bristfällig och räntorna höga. Att se över regleringen kring snabblån 
ligger emellertid inte inom utredningens uppdrag och behöver 
därför hanteras i annan ordning. 

Från Spelberoendes riksförbund har det upplysts att en vanlig 
inledning på ett spelberoende är en storvinst. En storvinst kan 
således sätta spelaren i en situation som denne har svårt att hantera 
och en storvinst kan också leda till ett ökat spelande i syfte att åter-
upprepa vinsten. Ett sätt att minska känsligheten för storvinnare att 
falla in i ett beroende efter sin storvinst kan vara att vinnaren erbjuds 
ekonomisk rådgivning. Detta är något som vissa licenshavare redan 
erbjuder men som inte är obligatoriskt enligt spellagstiftningen. 
Utredningen bedömer att det finns skäl att överväga att göra sådan 
rådgivning obligatorisk. Dock bedömer utredningen att den typen 
av krav bör regleras på föreskriftsnivå snarare än genom lag eller för-
ordning och att vidare överväganden bör göras av Spelinspektionen 
inom ramen för myndighetens föreskriftsarbete.  

Licenshavarnas omsorgsplikt som regleras i 14 kap. 1 § spellagen 
är allmänt hållen och anger att licenshavaren ska säkerställa att 

 
5 Anders Håkansson, Högriskspel på nätet och skuldsättning i befolkningen: relation till spel-
form och psykisk ohälsa (2020). 
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sociala och hälsomässiga hänsyn iakttas i spelverksamheten för att 
skydda spelare mot överdrivet spelande och hjälpa dem att minska 
sitt spelande när det finns anledning till det. Detta ska bland annat 
ske genom fortlöpande kontroll av spelbeteende. Spelinspektionen 
har bemyndigats att utfärda föreskrifter för att fylla ut bestäm-
melsen. Omsorgsplikten har lyfts fram av många som kanske den 
viktigaste bestämmelsen i spellagen för att minska skadeverkning-
arna från spel. Samtidigt är den sannolikt en av de bestämmelser i 
spellagen som medför störst utmaningar i tillämpningen. Detta inte 
minst med hänsyn till att spelbolag är vinstdrivande företag och varje 
spelansvarsåtgärd åtminstone på kort sikt kan anses medföra ett 
inkomstbortfall för företaget. Efter samtal med forskare bedömer 
utredningen att en mycket viktig uppgift för Spelinspektionen nu, 
vid sidan av arbetet med att stänga ute olicensierat spel, bör vara att 
skapa ökad tydlighet avseende vad som krävs av licenshavarna vid 
tillämpning av omsorgsplikten. 
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12 Inledning 

12.1 Några utgångspunkter för utredningens 
överväganden 

Omregleringen av spelmarknaden har varit genomgripande och komp-
lex. Ett stort antal faktorer påverkar hur väl den uppnår sina syften. 
I samband med omregleringen gav regeringen Statskontoret i uppdrag 
att följa upp och utvärdera omregleringen (Fi2018/0123/OU). Stats-
kontoret ska redovisa arbetet vid sammanlagt fem tillfällen under 
perioden 2018–2022. I direktiven till denna utredning anges att det, bl.a. 
till följd av vad som kommer fram i Statskontorets uppföljning av 
omregleringen av spelmarknaden, kan uppstå behov av att genomföra 
ändringar i spelregleringen. Utredningen har därför getts möjlighet att 
överväga och lämna förslag till andra åtgärder som behövs för att stärka 
genomförandet av omregleringen av spelmarknaden. 

Utredningen har från olika aktörer mottagit ett flertal förslag på 
frågor som skulle kunna rymmas inom denna utredningspunkt. Det 
har inte varit möjligt för utredningen att utreda alla dessa förslag. 
Viktiga utgångspunkter för utredningens urval av förslag att utreda 
i denna del har varit vad som framkommit i Statskontorets utvär-
deringsrapporter, viktiga tillämpningsproblem som Spelinspek-
tionen lyft fram samt ärenden som regeringen under utredningstiden 
har överlämnat till utredningen. 
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13 Ökade möjligheter att följa 
utvecklingen på spelmarknaden 

13.1 Behovet av att kunna följa utvecklingen  
på spelmarknaden 

Spelmarknaden är komplex och påverkas av flera olika faktorer. Redan 
i Spellicensutredningens betänkande, som låg till grund för spelre-
formen, framhölls därför behovet av att noga följa utvecklingen på 
spelmarknaden för att vid behov kunna vidta nödvändiga åtgärder 
(SOU 2017:30, s. 325). Detta poängterades också av regeringen i sam-
band med omregleringen av spelmarknaden (prop. 2017:18:220 s. 277).  

Statens olika intressen på spelområdet framgår av det riksdags-
bundna målet för politikområdet.  

Målet för området är en sund och säker spelmarknad under offentlig kon-
troll, som värnar intäkterna till det allmänna och som ger goda förutsätt-
ningar för allmännyttig ideell verksamhet att erhålla finansiering genom 
intäkter från spel. De negativa konsekvenserna av spelande ska minskas 
och det ska råda hög säkerhet i spelen. Spel om pengar ska omfattas av ett 
starkt konsumentskydd och inte kunna missbrukas för kriminell verk-
samhet. (Prop. 2018/19:1, bet. 2018/19:KrU1, rskr. 2018/19:94). 

För att säkerställa att dessa mål uppnås behöver riksdag, regering 
och berörda myndigheter ha tillgång till tillförlitliga underlag. I an-
slutning till omregleringen gav regeringen i uppdrag till Statskon-
toret att årligen fram till 2022 följa upp och utvärdera omregleringen 
(Fi2018/01523/OU). Regeringen har vidare gett Spelinspektionen i 
permanent uppgift att bland annat följa och informera regeringen om 
utvecklingen på spelmarknaden samt belysa skillnader mellan kvin-
nors och mäns spelande. Myndigheten ska vidare verka för en sund 
och säker utveckling inom tillsynsområdet och vid behov vidta eller 
föreslå åtgärder (2 § förordningen [2018:1476] med instruktion för 
Spelinspektionen).  
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I anslutning till omregleringen har flera forskningsprojekt initie-
rats med fokus på utvecklingen på spelområdet. Ett sådant exempel är 
programmet Möta utmaningar och minska spelproblem (REGAPS) 
inom Stockholms universitet som innefattar fem olika forskningsom-
råden och ska pågå under perioden 1 januari 2017–31 december 2022. 

Trots den vilja och förväntan som onekligen fanns i samband med 
spelreformen att följa utvecklingen på spelmarknaden, anser många 
att det i dag saknas tillräckliga förutsättningar för att göra det. Vid 
utredningens möten med bland annat Statskontoret och Spelinspek-
tionen har bristen på statistik om spelmarknaden framhållits som ett 
problem. Dessa har efterfrågat utökade möjligheter att inhämta upp-
gifter från marknaden för att förbättra förmågan att följa utveck-
lingen. I en rapport till regeringen den 18 maj 2020 skriver Spelin-
spektionen att avsaknaden av en skyldighet för licenshavare att 
lämna uppgifter till Spelinspektionen för andra ändamål än tillsyn, 
riskerar att göra myndighetens analyser, åtgärder och prioriteringar 
bristfälliga. Myndigheten anser därför att en lagstadgad skyldighet 
för licenshavare att lämna uppgifter till Spelinspektionen avseende 
utvecklingen på spelmarknaden är nödvändig för att myndigheten 
ska kunna utföra sitt uppdrag.1 Även företrädare för Statskontoret 
har poängterat vikten av att Spelinspektionen ges större tillgång till 
uppgifter om utvecklingen av spelmarknaden. 

13.2 Gällande rätt 

I spellagen (2018:1138) finns bestämmelser om hur Spelinspek-
tionen i vissa fall får begära in uppgifter från licenshavare. Enligt 
18 kap. 4 § 2 spellagen, har inspektionen rätt att få de uppgifter och 
handlingar som behövs för tillsynen. Vidare har Spelinspektionen, 
med stöd av bemyndigande i 21 kap. 2 § 1 spellagen, meddelat före-
skrifter om vilka handlingar och uppgifter som ska ges in till myn-
digheten i samband med en ansökan om licens enligt spellagen eller 
om ändring av en licens. Någon skyldighet för licenshavare att lämna 
uppgifter för andra ändamål än Spelinspektionens licensprövning 
respektive tillsyn finns däremot inte i spellagen.  

 
1 Spelinspektionen, Utvecklingen på spelmarknaden, och vidtagna åtgärder, med anledning av 
det nya coronaviruset, Delrapport 1 (20Si1184). 
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13.3 Spellicensutredningens förslag 

I sitt förslag till ny spelreglering föreslog Spellicensutredningen 
(SOU 2017:30) att Lotteriinspektionen, nuvarande Spelinspektio-
nen, skulle få relativt långtgående befogenheter att behandla person-
uppgifter. Bland annat föreslogs att myndigheten skulle få behandla 
personuppgifter för att framställa statistik för ärendehandläggning 
samt planering, uppföljning och utvärdering av den egna verksam-
heten, och för att skapa underlag för forskningsprojekt om spel-
problem. De sistnämnda uppgifterna skulle också få lämnas ut till 
forskningsprojekt om spelproblem, förutsatt att såväl forskningen 
som behandlingen av uppgifterna godkänts enligt lagen (2003:460) 
om etikprövning av forskning som avser människor, och att forsk-
ningen bedrivs av en myndighet. Spellicensutredningen föreslog 
dock ingen skyldighet för spelbolag att lämna uppgifter till myndig-
heten för statistik- eller forskningsändamål.  

Den del av Spellicensutredningens förslag som avsåg behandling 
av personuppgifter föranledde kritik från Datainspektionen. Bland 
annat ansåg Datainspektionen att utredningen inte tydliggjort vilka 
ändamål som Spelinspektionens respektive spelbolagens personupp-
giftsbehandling skulle avse, samt vilka konsekvenser för den person-
liga integriteten behandlingen skulle medföra. 

Mot bakgrund av bland annat Datainspektionens kritik valde reger-
ingen att precisera och snäva in bestämmelserna om personuppgifts-
behandling (prop. 2017/18:220, s. 173). Exempelvis togs inte Spelli-
censutredningens förslag om att Spelinspektionen skulle få behandla 
personuppgifter för statistik- och forskningsändamål in i den nya spel-
lagen. I likhet med Spellicensutredningens betänkande innehöll inte 
regeringens proposition någon bestämmelse som möjliggör för 
Spelinspektionen att begära in uppgifter från licenshavare för stati-
stikändamål. 
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13.4 Några myndigheters anknytande uppdrag samt 
arbetet med att utveckla ett nationellt 
uppföljningssystem på spelområdet 

Folkhälsomyndigheten 

Folkhälsomyndigheten har enligt instruktion i uppgift att ansvara för 
uppföljning av befolkningens hälsa och för sektorsövergripande upp-
följning av utvecklingen av folkhälsans bestämningsfaktorer med 
utgångspunkt i folkhälsopolitikens målområden samt utvärdera in-
satser och metoder inom folkhälsoarbetet. Vidare ska myndigheten 
svara för kunskapsuppbyggnad inom sitt ansvarsområde, förse reger-
ingen och statliga myndigheter med kunskaps- och beslutsunderlag 
inom sitt ansvarsområde samt identifiera, analysera och förmedla för 
ansvarsområdet relevant kunskap till berörda samhällssektorer. Myn-
digheten ska också framställa statistik inom folkhälsoområdet och 
främja tillgång till sådan statistik (2 och 3 §§ förordningen [2013:1020] 
med instruktion för Folkhälsomyndigheten). 

Folkhälsomyndigheten har genom olika regeringsbeslut getts i 
uppdrag att stödja det förebyggande arbetet mot spelproblem på 
lokal, regional och nationell nivå och att samordna det förebyggande 
arbetet på nationell nivå. Myndigheten genomför datainsamlingar 
inom området spel om pengar i framför allt två sammanhang. Genom 
befolkningsstudien Swedish longitudinal gambling study (Swelogs) 
som myndigheten genomför i samarbete med Statistiska centralbyrån 
(SCB), samt genom den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika 
villkor, som även den genomförs i samarbete med SCB. Swelogs ge-
nomförs enbart i samband med riktade uppdrag från regeringen till 
skillnad från den nationella folkhälsoenkäten som myndigheten ge-
nomför fortlöpande. 

Kronofogdemyndigheten 

Kronofogdemyndigheten tar fram statistik inom olika områden, 
bland annat för att öka kunskapen om överskuldsättning. Myn-
digheten har bland annat tillgång till register med indirekt koppling 
till spelskulder. Kronofogdemyndigheten har beviljat medel för 
forskning om högriskspel på nätet och skuldsättning. Satsningen är 
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ett led i myndighetens arbete med att motverka överskuldsättning 
och ekonomiskt utanförskap. 

Konsumentverket  

Konsumentverket har tillsammans med Spelinspektionen tillsyns-
ansvar för marknadsföringen av spel. Konsumentverket har även i 
uppgift att bland annat tillgängliggöra information och vägledning 
om konsumenters rättigheter, bevaka och analysera marknaderna ur 
ett konsumentperspektiv samt genom utbildning och information 
stödja kommunernas konsumentverksamhet. Detta följer av myn-
dighetens instruktion, se 1–3 §§ förordningen (2009:607) med in-
struktion för Konsumentverket. 

Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen är förvaltningsmyndighet för verksamhet som till 
exempel hälso- och sjukvård och socialtjänst. Socialstyrelsen ska 
följa, analysera och rapportera om hälsa, hälso- och sjukvård, se 4 § 
förordningen (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen. Sådan 
uppföljning av spelproblem kan framför allt ske genom data från 
Patientregistret och kommunal hälsosjukvård/socialtjänst. 

Skatteverket 

Enligt den nya spelregleringen ska punktskatt betalas för spel som 
är licenspliktigt (spelskatt), med undantag för vissa spel till förmån 
för allmännyttiga ändamål. Detta följer av lagen (2018:1139) om 
skatt på spel. Skatteverket är beskattningsmyndighet för samtliga 
skattskyldiga till spelskatt. Skatteverket förser Spelinspektionen 
med statistik om inbetald spelskatt som bland annat används av Spel-
inspektionen för att informera om utvecklingen på spelmarknaden.  
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Arbete med att utveckla ett nationellt uppföljningssystem på 
spelområdet  

Folkhälsomyndigheten redovisade år 2018 sin bedömning av be-
hovet av ett nationellt uppföljningssystem på spelområdet.2 Rap-
porten utgjorde del i redovisningen av ett regeringsuppdrag avse-
ende insatser för att förebygga spelproblem. Redovisningen skedde 
tidsmässigt dels i nära anslutning till att kommuner, landsting och 
regioner fått ålägganden enligt socialtjänstlagen samt hälso- och 
sjukvårdslagen att förebygga och behandla spelproblem, dels i 
samband med att den nya spelregleringen fortfarande bereddes inom 
Regeringskansliet. Folkhälsomyndigheten framhåller i rapporten att 
det finns behov av en utökad uppföljning inom den del av spelom-
rådet som ligger inom myndighetens ansvarsområde, och att myn-
digheten kommer att ha goda möjligheter att inom ramen för spel 
om pengar ansvara för att följa upp indikatorer som  

• uppväxtvillkor och skolgång,  

• social ställning i vuxenlivet,  

• orsaker till överdrivet spelande, 

• skada/ohälsa, samt 

• skadeverkningar av överdrivet spelande (hälsokonsekvenser samt 
ekonomiska och sociala konsekvenser). 

Folkhälsomyndigheten påpekar i rapporten att en viktig förut-
sättning för ett framtida uppföljningssystem är möjligheten att 
fortsatt samla in data om spelande och spelproblem inom ramen för 
Swelogs eller liknande långsiktig uppföljning samt att Folkhälso-
myndigheten utses som statistikansvarig myndighet enligt förord-
ningen (2001:100) om den officiella statistiken. Myndigheten kon-
staterar dock i rapporten att det vid tidpunkten för redovisningen 
var för tidigt att föreslå ett uppföljningssystem på grund av de för-
ändringar som då skedde inom området.  

Den 14 oktober 2020 gav regeringen Folkhälsomyndigheten i upp-
drag att definiera vilka områden som myndigheten anser bör omfattas 
av officiell statistik inom ramen för myndighetens ansvar för ämnet 

 
2 Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag att genomföra insatser för att 
förebygga spelproblem (00365-2016, bilaga 2). 
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Folkhälsa. I uppdraget anges att resultatet av uppdraget ska användas 
för ett eventuellt beslut om att Folkhälsomyndigheten ska omfattas 
av den officiella statistiken. Uppdraget ska redovisas till regeringen 
senast den 7 januari 2021. 

13.5 Överväganden och förslag 

13.5.1 En ny uppgiftsskyldighet i fråga om utvecklingen på 
spelmarknaden 

Utredningens förslag: Licens- och tillståndshavare enligt spel-
lagen ska vara skyldiga att på begäran av spelmyndigheten lämna 
uppgifter om utvecklingen på spelmarknaden. 

 
Det är konstaterat att olika spelformer innebär olika stora risker. Flera 
studier har exempelvis pekat på att onlinekasino har ett tydligare sam-
band med problemspelande och överskuldsättning än många andra 
spelformer. Det finns också indikationer om att distributionsformen 
(online eller fysiskt) påverkar risknivån. Vissa spelformer kan dess-
utom vara förenade med andra typer av skadeverkningar. Inom vad-
hållning finns, utöver risker kopplade till överdrivet spelande, match-
fixningsproblematiken. För att kunna följa, bedöma och hantera 
riskerna på spelmarknaden behövs statistik om utvecklingen som 
bland annat särskiljer mellan olika spelformer och distributionssätt. 
Med ökad kunskap om spelmarknadens utveckling ges Spelinspek-
tionen bättre förutsättningar för att följa och informera om utveck-
lingen på spelmarknaden samt bidra till den övergripande nationella 
uppföljningen inom spelområdet. Övergripande handlar det om att 
riksdag och regeringen ges tillgång till underlag för att kunna bedöma 
om målen med spelpolitiken faktiskt uppnås. Det ger också Spel-
inspektionen bättre underlag för andra delar av myndighetens verk-
samhet, exempelvis i föreskriftsarbetet och arbetet med att motverka 
matchfixning.  

Det finns i nuläget brister i tillgången till information om spel-
marknaden. Varken i den statistik som Skatteverket tar fram och 
som den befintliga statistiken om omsättningen på spelmarknaden 
baseras på eller i licenshavarnas årsredovisningar, går det exempelvis 
att urskilja hur omsättningen utvecklas inom olika spelformer, ex-
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empelvis kasino och vadhållning samt för olika distributionssätt. 
Inte heller går det att få reda på antalet aktiva spelare och hur om-
sättningen är fördelad mellan män och kvinnor. Detta är inte heller 
uppgifter som Spelinspektionen har möjlighet att begära in med stöd 
i uppgiftsskyldigheten vid licensgivning och tillsyn (18 kap. 4 § 2 
och 21 kap. 2 § 1 spellagen). Spelinspektionens kan i dag be licens-
havare att lämna uppgifter för statistikändamål. Uppgiftslämnandet 
bygger dock på frivillighet vilket, som Spelinspektionen har pekat 
på, riskerar att få till följd att det uppstår luckor och brister i de upp-
gifter som tas in. Utredningens bedömning är att nuvarande regler-
ing inte ger tillräckliga förutsättningar för Spelinspektionen, och i 
förlängningen även andra berörda myndigheter och aktörer samt 
regering och riksdag, att på ett ändamålsenligt sätt följa utvecklingen 
på spelmarknaden. Spelinspektionens möjlighet att begära in upp-
gifter från licens- och tillståndshavare bör därför utvidgas. 

Det ska påpekas att en utökad möjlighet för Spelinspektionen att 
följa utvecklingen på spelmarknaden inte bör påverka rollfördelningen 
i det eventuella nationella uppföljningssystem som kan komma att 
utvecklas inom området för spel om pengar (se avsnitt 13.4). Däremot 
kommer Spelinspektionens möjligheter att bidra med sin del i ett 
sådant uppföljningssystem sannolikt att förbättras.  

13.5.2 En ny lag om uppgiftsskyldighet i fråga om 
utvecklingen på spelmarknaden 

Utredningens förslag: En ny lag om uppgiftsskyldighet i fråga 
om utvecklingen på spelmarknaden ska inrättas. 

 
Som redogjorts för ovan, har Spelinspektionen i nuläget möjlighet 
att begära in uppgifter som behövs för licens- och tillståndsprövning 
samt tillsyn enligt spellagen. Utredningen bedömer att Spelinspek-
tionen bör ges rätt att begära in uppgifter även i andra fall än vid 
tillsyn och licensprövning. Det betyder att Spelinspektionens upp-
giftsinhämtning i sådana fall sträcker sig utöver tillämpningen av 
spellagen. Snarare än till spellagen kopplar denna uppgiftsskyldighet 
till den uppgift som Spelinspektionen har enligt instruktionen att 
följa och informera om utvecklingen på spelmarknaden. Mot bak-
grund härav är det tveksamt om spellagen är bäst hemvist för en sådan 
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uppgiftsskyldighet. I stället bör uppgiftsskyldigheten regleras genom 
en särskild lag. En liknande reglering finns på konkurrensområdet 
genom lagen (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- 
och konkurrensförhållanden.  

Det finns skäl att beröra förhållandet mellan spellagen och den 
föreslagna nya uppgiftsskyldigheten. Syftet med den nya uppgifts-
skyldigheten ska vara att tillgodose de behov av uppgifter som 
Spelinspektionen har för att följa utvecklingen på spelmarknaden. 
Det innebär att denna uppgiftsskyldighet inte ska tillämpas i sam-
band med att Spelinspektionen handlägger ärenden enligt spellagen. 
Detta tydliggörs genom att uppgiftsskyldigheten separeras från spel-
lagen, och bör även uttryckligen framgå av den nya lagen. Om det i 
samband med att Spelinspektionen inhämtar uppgifter med stöd av 
denna uppgiftsskyldighet skulle komma fram uppgifter som tyder på 
att det kan föreligga en överträdelse av spellagen, ska tillsynsutred-
ningen inte bedrivas med stöd av uppgiftsskyldighetslagen. I stället 
kan myndigheten i sådana fall ha anledning att initiera ett tillsyns-
ärende enligt spellagen. Utredningen får då ske enligt spellagens regler 
(jfr prop. 2009/10:218).  

13.5.3 Uppgiftsskyldighetens räckvidd 

Utredningens förslag: Uppgiftsskyldigheten ska gälla för upp-
gifter om spelets omfattning. 

 
Det är nödvändigt att begränsa vilka typer av uppgifter som ska 
kunna begäras in och från vilka aktörer. I nuläget är behovet av upp-
gifter om omsättning per spelform och distributionssätt (online, 
mobil, dator, ombud etc.), antalet aktiva spelare samt fördelningen 
av spelandet mellan kvinnor och män tydligt. Samtidigt bör en viss 
flexibilitet finnas för att underlätta tillämpningen och göra regler-
ingen hållbar över tid. En avgränsning bör vara att uppgifterna som 
begärs in ska vara kopplade till spelets omfattning. Exempel på typer 
av uppgifter som bör omfattas av uppgiftsskyldigheten är, utöver 
tidigare nämnda uppgifter, även aggregerade uppgifter om satta och 
nådda gränser för spelande (jfr 14 kap. 6–7 §§ spellagen). Däremot 
bör uppgifter om en licens- eller tillståndshavare som inte har kopp-
ling till spelets omfattning, exempelvis uppgifter om andra delar av 
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en licenshavares verksamhet eller licenshavarens organisation, inte 
omfattas. Den föreslagna uppgiftsskyldigheten syftar till att möjlig-
göra för Spelinspektionen att på en aggregerad nivå följa utveck-
lingen på spelmarknaden. Som Spelinspektionen har påpekat för 
utredningen saknas därmed skäl att med stöd i denna uppgifts-
skyldighet begära in uppgifter eller handlingar som utgör person-
uppgifter. Av integritetsskäl bör denna begränsning uttryckligen 
framgå av lagen. Begränsningen innebär således att uppgifter som 
kan knytas till en fysisk person, till exempel en viss spelares spel-
mönster eller beteenden, inte kommer att kunna begäras ut med stöd 
i uppgiftsskyldigheten. Vidare framgår ovan, av redogörelsen av 
förhållandet till uppgiftsskyldigheterna i spellagen, att den nya upp-
giftsskyldigheten inte bör kunna användas för att utröna hur ett visst 
spelbolag agerat i ett enskilt ärende i samband exempelvis med att en 
spelare uppvisat ett problematiskt spelande. Uppgiftsskyldigheten 
bör som tidigare nämnts gälla för den som har licens enligt spellagen 
för att tillhandahålla spel och för den som har tillstånd enligt samma 
lag. Den sistnämnda kategorin inkluderar den som innehar penning-, 
värde- och varuspelsautomater men också den som omfattas av 
eventuella nya regler om tillståndskrav för spelprogramvara (se 
avsnitt 7.4). Uppgiftsskyldigheten bör gälla för den del av licens- 
eller tillståndshavarens verksamhet som är kopplad till den svenska 
spelmarknaden. Uppgiftsskyldigheten innebär ingen utökad uppgift 
eller möjlighet för Spelinspektionen att exempelvis samla in infor-
mation från allmänheten angående spelbeteenden. Här finns således 
en avgränsning mot Folkhälsomyndighetens uppgift avseende upp-
följning av befolkningens hälsa. Syftet med uppgiftsskyldigheten är 
inte att utöka räckvidden i Spelinspektionens uppdrag i relation till 
andra myndigheters uppdrag, utan att skapa stärkta verktyg för att 
kunna utföra myndighetens kärnverksamhet.  

Statliga myndigheter är skyldiga att samråda med berörd bransch-
organisation innan de begär in uppgifter från näringsidkare, enligt 
3 § förordningen (1982:668) om statliga myndigheters inhämtande 
av uppgifter från näringsidkare och kommuner. Av förordningen 
följer också att uppgiftslämnandet ska begränsas till den information 
som behövs med hänsyn till ändamålet och så att uppgiftslämnandet 
underlättas så långt möjligt. Vidare anges att det i beslutet om upp-
giftsinhämtande ska framgå bland annat vad uppgifterna ska använ-
das till. 
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En begäran om uppgiftslämnande ska vara proportionerlig. Den 
uppgiftsskyldige bör inte betungas med en uppgiftsskyldighet som 
är komplicerad att fullgöra genom att kräva omfattande arbete eller 
kostnader, annat än när det är påkallat av ett tungt vägande allmän-
intresse. En avvägning ska sålunda göras mellan å ena sidan myndig-
hetens behov av att få del av uppgifterna och å andra sidan konse-
kvenserna för den uppgiftsskyldige. Inte heller bör uppgifter begäras 
in som kan inhämtas från andra myndigheter. Proportionalitets-
principen finns reglerad i 5 § förvaltningslagen (2017:900) och följer 
även av Högsta förvaltningsdomstolens praxis (se exempelvis RÅ 
1991 ref. 21, RÅ 1996 ref. 44 och RÅ 2001 ref. 72). Delvis följer det 
även av ovan nämnda förordning om statliga myndigheters in-
hämtande av uppgifter från näringsidkare och kommuner. Regeringen 
har inte bedömt att det finns behov av någon uttrycklig proportionali-
tetsreglering i anslutning till spellagens regler om uppgiftsskyldighet 
(prop. 2017/18:220 s. 195). Utredningen gör ingen annan bedömning 
avseende denna uppgiftsskyldighet och föreslår därför ingen särskild 
proportionalitetsbestämmelse i den nya lagen.  

13.5.4 Förelägganden och bemyndigande 

Utredningens förslag: Spelmyndigheten ska ha rätt att förelägga 
en licens- eller tillståndshavare att tillhandahålla uppgifter. Spel-
myndighetens förelägganden ska få förenas med vite. Föreläg-
ganden om uppgiftslämnande ska gälla omedelbart om något 
annat inte bestäms. 

Spelmyndigheten ska ges rätt att meddela föreskrifter om vilka 
uppgifter eller handlingar som en licens- eller tillståndshavare ska 
lämna till myndigheten och om villkoren för inlämnandet. 

 
Spelinspektionen bör ges rätt att i enskilda fall förelägga en licens- 
eller tillståndshavare att tillhandahålla uppgifter. Det kan dock 
tänkas att myndigheten kan komma att vilja ha vissa uppgifter på 
återkommande basis, exempelvis kvartalsvis. Det torde skapa både 
ökad förutsebarhet och minska den administrativa bördan om Spel-
inspektionen i sådana fall kunde utfärda föreskrifter om uppgifts-
lämnande. Myndigheten bör därför bemyndigas att meddela före-
skrifter om vilka uppgifter eller handlingar som en licens- eller till-
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ståndshavare ska lämna till myndigheten och om villkoren för in-
lämnandet. 

I likhet med vad som gäller enligt lagen (2010:1350) om uppgifts-
skyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden, bör 
förelägganden om uppgiftslämnande gälla omedelbart. För att 
säkerställa efterlevnaden av uppgiftsskyldigheten bör Spelinspek-
tionen ges möjlighet att förena förelägganden med vite. I enlighet 
med allmänna regler i lagen (1985:206) om viten får Spelinspektionen 
ansöka vid förvaltningsrätt om att ett beslutat vite ska dömas ut. 

13.5.5 Överklagbarhet 

Utredningens förslag: Spelmyndighetens beslut enligt den nya 
lagen ska få överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Pröv-
ningstillstånd ska krävas vid överklagande till kammarrätten. 

 
Spelinspektionens beslut enligt den nya lagen bör kunna överklagas 
i den utsträckning som följer av förvaltningslagens bestämmelser om 
överklagande. Det motsvarar vad som gäller vid beslut enligt 
spellagen. Vid överklagande av förvaltningsrättens avgöranden enligt 
den nya lagen bör prövningstillstånd krävas i kammarrätten. 

13.5.6 Sekretess 

Utredningens bedömning: Någon utökad sekretessreglering till 
följd av den nya lagen är inte nödvändig. 

 
Det kan inte uteslutas att uppgifter som Spelinspektionen kan 
komma att begära in i enlighet med uppgiftsskyldigheten i vissa fall 
kan utgöra känsliga uppgifter för de enskilda uppgiftslämnarna. Det 
kan exempelvis handla om företags affärs- och driftsförhållanden 
som kan skada företag om de exempelvis kommer konkurrerande 
bolag till känna. Det är därför av vikt att ett ändamålsenligt sekretes-
skydd finns för sådana uppgifter. Det följer av 9 § offentlighets- och 
sekretessförordningen och 21 punkten bilagan samma förordning 
att sekretess enligt 30 kap. 23 § offentlighets och sekretesslagen 
(OSL) gäller i Spelinspektionens verksamhet som består i tillstånds-
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givning och tillsyn enligt spellagen samt utredning och planering, för 
uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar 
eller forskningsresultat. Sådana uppgifter får inte lämnas ut om det 
kan antas att den enskilde lider skada om uppgifterna röjs. Det är vid 
uppgiftsinhämtning med stöd i den nya lagen inte fråga om till-
ståndsgivning eller tillsyn. Närmare till hands är att uppgiftsinhäm-
tandet ska anses vara del i Spelinspektionens verksamhet som består 
i utredning eller planering. I förarbetena till 30 kap. 23 § OSL (prop. 
1979/80:2 Del A s. 234) definieras inte begreppet utredning. Där-
emot anges om planering att begreppet närmast är att uppfatta som 
en förtydligande utläggning av termen utredning. Avsikten är att markera 
att sådan utredning – bestående i t.ex. infordrande av uppgifter från olika 
företag – som sker för att underlätta bl.a. försvars- och krisplaneringen 
inom folkhushållningen faller inom paragrafens tillämpningsområde. 
Det klargörs vidare att uppgifter som inhämtats med stöd av förfo-
gandelagen (1978:262) och ransoneringslagen (1978:268) därför kan 
sekretessbeläggas för att skydda enskildas ekonomiska förhåll-
landen. I ljuset av dessa förarbetsuttalanden torde det stå klart att 
uppgifter från en enskild som begärts ut inom ramen för en 
lagstadgad uppgiftsskyldighet som den som utredningen nu föreslår, 
bör vara att betrakta som del i utredning eller planering, särskilt som 
inhämtandet utgör ett nödvändigt led i Spelinspektionens instruk-
tionsstadgade uppgift att följa och informera om utvecklingen på 
spelmarknaden. Att Konkurrensverkets inhämtande av uppgifter 
med stöd av lagen om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och 
konkurrensförhållanden anses omfattas av sekretessbestämmelsen i 
30 kap. 1 § OSL, som har samma omfång, stödjer den slutsatsen 
(prop. 2009/10:218 s. 9). Sammanfattningsvis bedömer utredningen 
att befintligt sekretesskydd är tillräckligt.  

13.5.7 Spelinspektionens uppgift förtydligas  

Utredningens förslag: Spelinspektionens uppgift att informera 
om utvecklingen på spelmarknaden ska utvidgas till att inte 
enbart gälla gentemot regeringen. 

 
I samband med införandet av den nya uppgiftsskyldigheten finns det 
även skäl att se över Spelinspektionens roll som statistikbärare. Det 
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finns flera andra myndigheter och även andra aktörer som är bero-
ende av uppgifter från Spelinspektionen. Det kan exempelvis handla 
om regeringen, Statskontoret, Folkhälsomyndigheten och forskare. 
Som Spelinspektionens uppdrag är utformat i dag, är myndighetens 
uppdrag i huvudsak att informera regeringen om utvecklingen. 
Spelinspektionen har inte någon uttrycklig uppgift att informera 
andra än regeringen om utvecklingen på spelmarknaden. Regeringen 
anger i förarbetena till spellagen att spelmyndigheten (Spelinspek-
tionen) efter omregleringen bör ges en mer samlande roll på spel-
marknaden och att höga krav kommer att ställas på myndigheten att 
följa marknadens utveckling och samverka med övriga myndigheter 
och aktörer med ansvar inom spelområdet. I praktiken är det något 
som myndigheter utför genom exempelvis olika samverkansformer 
och publicering av statistik om bland annat omsättningsut-
vecklingen på spelmarknaden på sin webbplats och genom andra 
kanaler. Det kan dock ifrågasättas om denna intention fullt ut åter-
speglas i nuvarande instruktion till Spelinspektionen. Det finns 
enligt utredningen mot denna bakgrund skäl att utvidga informa-
tionsuppdraget till att inte bara gälla i förhållande till regeringen.  
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14 Ökad flexibilitet i de tekniska 
kraven 

14.1 Bakgrund 

I en skrivelse som inkom till regeringen den 16 april 2019 begärde 
företrädare för Folkspel Ideell förening, IOGT-NTO/Miljonlot-
teriet och Kombispel i Sverige AB att ändringar ska göras i 16 kap. 
spellagen avseende certifiering av spel för allmännyttiga ändamål. 
I skrivelsen anförs att certifieringskravet riskerar att leda till att för-
utsättningarna för finansiering av allmännyttiga ändamål från spel 
hotas, i strid med direktiven för den nya spelregleringen. Vidare anges 
att krav på certifiering av spel för allmännyttiga ändamål inte är nöd-
vändigt för att säkerställa spelares och spelens övergripande säkerhet. 
I skrivelsen begärs därför att typgodkännande, eller motsvarande 
kontroll, i stället ska vara tillräcklig vid spel för allmännyttiga 
ändamål. 

Den 29 maj 2019 beslutade regeringen att överlämna skrivelsen 
till utredningen. 

14.2 Gällande rätt och utvecklingen sedan 
omregleringen 

I 16 kap. spellagen finns regler om tekniska krav vid tillhandahåll-
ande av spel. Dels anges att den som tillhandahåller spel ska uppfylla 
de tekniska krav som meddelats med stöd i lagen (1 §), dels att upp-
fyllelsen av kraven ska bedömas av ett ackrediterat organ (3 §). Till 
skillnad från vad som gällde enligt lotterilagen (1994:1000) då upp-
fyllelsen av tekniska krav prövades av Spelinspektionen (då Lotteri-
inspektionen) genom typgodkännandeprövning, gäller enligt spel-
lagen således att uppfyllelsen ska prövas av en tredje part som erhållit 
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ackreditering för uppgiften. Detaljerade regler om de tekniska kraven 
och hur bedömningen ska ske har meddelats genom föreskrifter från 
Spelinspektionen, Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna 
råd (LIFS 2018:8) om tekniska krav samt ackreditering av organ för 
den som ska kontrollera, prova och certifiera spelverksamhet. Från 
föreskrifterna, eller delar av föreskrifterna, har undantagits vissa 
verksamheter (1 kap. 1 §). Bland annat undantas s.k. lokalt poolspel 
samt lokala lotterier som kommuner ansvarar för registrering och 
tillsyn av. Vidare undantas lotterier med licens för allmännyttigt spel 
som omsätter mindre än fem miljoner kronor från samtliga krav i 
föreskrifterna utom de funktionskrav som avser slumptalsgene-
ratorer.  

Många av dem som tillhandahåller spel för allmännyttiga ändamål 
på den svenska spelmarknaden har haft tillstånd enligt lotterilagen 
som gällt även efter spellagens ikraftträdande den 1 januari 2019. 
Med stöd i övergångsregeln till spellagen har dessa verksamheter 
kunnat vänta med att söka licens enligt spellagen till dess att gällande 
tillstånd gått ut. Representanter för verksamheter som tillhanda-
håller spel för allmännyttiga ändamål har sedan den nya spelregler-
ingen beslutades uppvaktat såväl regeringen och Spelinspektionen 
som den här utredningen, och framfört kritik mot vad man anser 
vara oproportionerligt betungande krav. Särskilt har man ifrågasatt 
kravet på att ett ackrediterat organ ska bedöma och certifiera utrust-
ningen och verksamheten, organ som i praktiken endast varit till-
gängliga utomlands. Efter spellagens ikraftträdande har vissa anpass-
ningar medgetts av Spelinspektionen. Genom ett ställningstagande 
publicerat den 25 november 2019, meddelade Spelinspektionen att 
landbaserade lotterier med en uppskattad omsättning under 50 mil-
joner kronor per år samt så kallad hallbingo kan ges en begränsad tid 
för anpassning till ovan nämna myndighetsföreskrifter under vissa 
angivna förutsättningar (Information om undantag tekniska krav, 
19Si2531). En förutsättning för att beviljas undantag från certifier-
ingskravet är, enligt ställningstagandet, att tekniken i princip är oför-
ändrad i förhållande till meddelade typgodkännandebeslut enligt 
lotterilagen. Det anges vidare att licensbeslut med ett sådant undan-
tag kommer att vara giltigt som längst till och med den 31 december 
2021. Slutligen anges i ställningstagandet att Spelinspektionen har 
för avsikt att se över nu gällande tekniska krav i syfte att om möjligt 
bättre anpassa dessa till spel för allmännyttiga ändamål.  
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Statskontoret har i uppdrag att följa upp effekterna av om-
regleringen av spelmarknaden och hur väl den uppnår målen. Ett 
sådant mål, som också ingår i det riksdagsbundna målet för spelom-
rådet, är att allmännyttig ideell verksamhet ska ges goda förutsätt-
ningar för att erhålla finansiering genom intäkter från spel (prop. 2018/ 
19:1, bet. 2018/19:KrU1, rskr. 2018/19:94). Statskontoret lyfter i sin 
tredje översynsrapport (rapport 2020:08) att de tekniska kraven har 
uppfattats som kostnadsdrivande och dåligt anpassade till spel för 
allmännyttiga ändamål. Med hänvisning till uppgifter från Folkspel, 
Kombispel och Miljonlotteriet uppges kostnaderna för anpassning till 
tekniska krav och certifiering vara i storleksordningen fem miljoner 
kronor och uppåt. Statskontoret pekar också på att det ännu inte finns 
något ackrediterat organ som genomför certifieringsprocessen på 
svenska, vilket innebär särskilda utmaningar för små aktörer med 
begränsade personella resurser. Statskontoret rekommenderar i rap-
porten Spelinspektionen att snarast möjligt genomföra en översyn av 
de tekniska kraven. Utredningen erfar att en sådan översyn nu också 
har påbörjats av Spelinspektionen. 

14.3 Överväganden och förslag 

Utredningens förslag: Spelmyndigheten ska få meddela före-
skrifter om undantag från det bedömningsförfarande som avses i 
16 kap. 3 § spellagen och i så fall föreskriva vilka andra bedöm-
ningsförfaranden som i stället ska gälla.  

 
Syftet med att spelföretag ska uppfylla vissa tekniska krav för att 
beviljas licens är att säkerställa ett starkt konsumentskydd och en hög 
säkerhet i spelet. Spelare ska kunna utgå från att de spel som tillhanda-
hålls är säkra och att de inte kan manipuleras (prop. 2017/18:220 
s. 172). Det finns enligt utredningen inte skäl att ifrågasätta syftet 
med, eller behovet av, tekniska krav i spelregleringen. Ett starkt kon-
sumentskydd och en hög säkerhet i spelen bör även fortsatt vara en 
förutsättning för licens. Däremot torde de skilda verksamheter som 
omfattas av spellagen, från mindre fysiska lotterier och bingoverk-
samheter till verksamheter som tillhandahåller kasino eller vadhåll-
ning, medföra skilda risker ur ett konsumentskydds- och säker-
hetsperspektiv. Spelinspektionen har hittills valt att reglera de tek-
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niska kraven för alla licenshavare i en och samma föreskrift. Det finns 
dock inget i spellagen eller spelförordningen som hindrar att de mate-
riella tekniska kraven anpassas till olika spelverksamheter (till viss del 
har detta redan gjorts genom undantagen som meddelats i 1 kap. 1 § 
LIFS 2018:8). Som redogjorts för ovan har Spelinspektionen aviserat 
att en sådan översyn av de tekniska kraven ska göras. Däremot är ut-
rymmet snävare för Spelinspektionen att anpassa reglerna om hur 
uppfyllelsen av de tekniska kraven ska bedömas och säkerställas. 
Såsom 16 kap. 3 § spellagen är formulerad ska licenshavararens upp-
fyllelse av de tekniska kraven bedömas av ett ackrediterat organ. Spel-
inspektionen har getts bemyndigande att meddela föreskrifter om 
denna bedömning (21 kap. 14 § 2 spellagen). Förutsättningar för Spel-
inspektionen att meddela föreskrifter om undantag från kravet, 
genom att exempelvis göra ställningstagandet från den 25 november 
2019 permanent, saknas dock. 

Utredningen bedömer, i likhet med Statskontoret och Spelinspek-
tionen, att det finns skäl att se över de nuvarande tekniska kraven och, 
under förutsättning att det bedöms möjligt med bibehållet konsu-
mentskydd och säkerhet i spelen, anpassa dessa bättre till olika spel-
verksamheter. En sådan översyn utförs för närvarande av Spelinspek-
tionen. Som påtalats av bland andra Statskontoret är det emellertid inte 
bara de materiella tekniska kraven som upplevs som onödigt betung-
ande utan även bedömningsförfarandet. Enligt utredningen går det att 
ifrågasätta om samma krav på bedömningsförfarandet bör gälla för alla 
aktörer på den svenska spelmarknaden. Det är rimligt att det åt-
minstone ligger inom Spelinspektionens mandat att när det bedöms 
lämpligt medge andra bedömningsförfaranden än att ett ackrediterat 
organ ska utföra bedömningen. Det skulle exempelvis kunna bestå i att 
Spelinspektionen, i likhet med den ordning som gällde enligt lotterila-
gen, kontrollerar uppfyllelsen genom egen typgodkännandeprövning. 
Ett annat alternativ kan vara att låta licenshavaren själv granska och gå 
i god för uppfyllelsen, kombinerat med att Spelinspektionen genomför 
utfallstester av själva dragningsutrustningen för att säkerställa det 
slumpmässiga utfallet. Vilket bedömningsförfarande som ska gälla bör 
vara en fråga för Spelinspektionen att besluta om efter en bedömning 
av den specifika verksamhetstyp som undantaget avser. Utredningen 
anser mot denna bakgrund att spellagens regler om bedömningsförfa-
randen bör justeras så att det blir möjligt för Spelinspektionen att 
medge alternativa sätt att säkerställa uppfyllelsen av tekniska krav.
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15 Licensers giltighet vid prövning 
av förnyad licens 

15.1 Bakgrund och gällande rätt 

Den nya spelregleringen bygger på huvudregeln att endast den som 
beviljats licens från Spelinspektionen får tillhandahålla spel om 
pengar på den svenska marknaden. Licens får endast beviljas den som 
uppfyller lagens krav om bl.a. lämplighet och spelansvar. Detta 
innebär en prövning både på individ- och organisationsnivå som i 
viss utsträckning även omfattar andra företag än det som ansöker om 
licens, om företaget har ett kvalificerat innehav av andelar i det 
sökande företaget. I spellagens 4 kap. finns övergripande regler för 
Spelinspektionens licensgivning. Bl.a. finns i kapitlet bestämmelser 
om formen för och innehållet i ett licensbeslut (7–9 §§). Vad gäller 
en licens tidsmässiga giltighet anges att en licens ska avse en viss tid 
och får, om inte annat anges i spellagen, ges för högst fem år. 
I praktiken har de flesta licenser som Spelinspektionen meddelat 
beslutats att gälla i fem år. Följden av detta är att 77 stycken licenser 
kommer att löpa ut år 2023 och 76 stycken året därefter. Spel-
inspektionen ska, vid ansökan om förnyad licens, göra en fullständig 
prövning av förutsättningarna för licens, innan förnyad licens kan 
beviljas. I spellagen finns inte som på vissa andra områden med till-
ståndsreglering (se nedan), någon bestämmelse som innebär att en 
utgående licens fortsatt ska vara giltig under tiden som en ansökan 
om förnyad licens prövas av tillståndsmyndigheten. Spelinspek-
tionen har påtalat för utredningen att avsaknaden av en sådan regel 
riskerar att få till följd att spelbolag kan komma att behöva upphöra 
med verksamheten under tiden som en ansökan om förnyad licens 
prövas av myndigheten. Denna risk uppges vara särskilt stor under 
de år då merparten av de nu gällande licenserna upphör och myn-
digheten därför kommer att ha en mycket stor arbetsbörda. 
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15.2 Reglering på några andra områden 

Ellagen (1997:857) 

I ellagen regleras bland annat Energimarknadsinspektionens pröv-
ning av ansökningar om nätkoncessioner. Av 2 kap. 14 § ellagen 
följer att en s.k. nätkoncession för linje får, efter ansökan från 
koncessionshavare, förlängas med upp till femton år eller tills vidare. 
Enligt tredje stycket samma paragraf ska en sådan ansökan göras 
senast två år före koncessionstidens utgång. Vidare anges att nät-
koncessionen i sådana fall ska gälla till dess att ansökningen har 
prövats slutgiltigt. Kravet om att ansökan ska vara inkommen senast 
två år före koncessionens utgång motiveras i förarbetena med att det 
är rimligt med tanke på såväl koncessionshavarens som myndig-
hetens planering (prop. 1996/97:136). 

Vapenlagen (1996:67) 

I vapenlagen regleras bland annat Polismyndighetens prövning av 
ansökningar om tillstånd att inneha skjutvapen och ammunition. 
Enligt 2 kap. 6 a § vapenlagen ska ett tillstånd för en enskild att 
inneha helautomatiska vapen eller enhandsvapen för flerskott 
tidsbegränsas till att gälla i högst fem år om inte särskilda skäl talar 
emot en sådan begränsning. Av andra stycket samma paragraf följer 
att om en ansökan om förnyat tillstånd har getts in senast fyra 
veckor innan giltighetstiden för det gällande tillståndet går ut, ska 
detta gälla till dess att beslut i fråga om det nya tillståndet har vunnit 
laga kraft. I förarbetena anger regeringen att det är rimligt att 
tillståndet fortsätter att gälla fram till dess att beslut i frågan om det 
nya tillståndet har vunnit laga kraft, om det är Polismyndighetens 
handläggningstid som gör att ett tillstånd inte förnyats. Regeringen 
konstaterar dock att en förutsättning för fortsatt giltighet bör vara 
att den sökande har gett in en ansökan i god tid, och att en förut-
sättning därför bör vara att ansökan kommit in senast fyra veckor 
innan utgången av tillståndet (prop. 2013/14:226, s. 29 och 30). 
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15.3 Överväganden och förslag 

Utredningens förslag: En bestämmelse ska införas i spellagen som 
innebär att en utgången licens enligt lagen under vissa förutsätt-
ningar fortsatt ska gälla om licenshavaren har ansökt om förnyad 
licens.  

Förutsättningar för fortsatt giltighet ska vara att den nya an-
sökan har inkommit senast fyra månader före utgången av giltig-
hetstiden för den licens som förlängningen avser, och att den 
innehåller de uppgifter och handlingar i övrigt som behövs för 
myndighetens prövning. Den fortsatta giltigheten ska gälla längst 
till dess att beslut i fråga om den nya ansökan har fattats av spel-
myndigheten. 

 
Det är licenshavarens skyldighet att inkomma med en ansökan om 
förnyelse av licens och i denna styrka att förutsättningarna för licens 
är uppfyllda. Inkommer ingen ansökan förfaller licensen och den 
licenspliktiga verksamheten måste upphöra. Det är också licens-
havarens ansvar att en ansökan om förnyelse inkommer i god tid 
innan den gällande licensen går ut. I de fall Spelinspektionens hand-
läggningstider på grund av hög arbetsbelastning innebär att beslut 
om förnyelse av licens inte meddelats, ligger dock saken utom licens-
havarens kontroll. Givet det stora antalet licenser som meddelades i 
samband med spellagens ikraftträdande i januari 2019 och då gäll-
ande licenser i regel gäller i fem år, finns dock en uppenbar risk att 
Spelinspektionens arbetsbelastning kommer att vara särskilt hög i 
samband med att dessa licenser går ut. Därmed riskerar licenshavare 
att behöva upphöra med den licenspliktiga verksamheten under en 
period, trots att de inkommit med ansökan om förnyelse av licensen 
i god tid. Detta skulle möjligen kunna avhjälpas åtminstone till viss 
del genom budgetära och organisatoriska åtgärder inom eller i för-
hållande till Spelinspektionen. En mer lämplig och långsiktigt hållbar 
lösning torde dock vara att under vissa förutsättningar medge att en 
licens fortsatt ska gälla under tiden då Spelinspektionen prövar en 
ansökan om förnyelse av licensen.  

En förutsättning för fortsatt giltighet bör vara att ansökan om 
förnyelse har inkommit i god tid. Den omfattande prövningen som 
en licens enligt spellagen förutsätter, medför enligt utredningen att 
det är lämpligt att kräva att ansökan ska ges in senast fyra månader 
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före giltighetstidens slut. Vidare bör ansökan innehålla de uppgifter 
och handlingar i övrigt som behövs för myndighetens prövning. Det 
bör således inte räcka med en blank ansökan. Kravet innebär att an-
sökan ska innehålla samtliga handlingar och uppgifter som anges i 
Spelinspektionens föreskrifter om ansökan om licens. Om dessa 
förutsättningar är uppfyllda bör en utgående licens gälla till dess att 
beslut fattats i frågan om förnyelse av licensen. Utredningen bedö-
mer att det med dessa kriterier sannolikt endast kommer vara i undan-
tagsfall som fortsatt giltighet kommer att bli aktuell, eftersom Spel-
inspektionen då bör ha goda förutsättningar att meddela beslut 
innan utgången av en licens. En sådan bestämmelsen kan med andra 
ord i sig själv medföra att behovet av förlängd giltighet minskar. Ge-
nom att ansöka om förlängning i mycket god tid, och ge in alla hand-
lingar i första skedet, kan den enskilde också få bättre förutsätt-
ningar att vid behov kunna få till stånd en domstolsprövning innan 
den ursprungliga licensens utgång. Skyndsamhetskravet i 9 § förvalt-
ningslagen (2017:900) medför att myndigheten inte kan avvakta med 
sitt beslut och därigenom invänta tiden för den gällande licensens 
utgång. Tvärtom bör myndigheten fatta beslut i förlängningsfrågan 
så snart som möjligt när ärendet är klart för avgörande. Den enskil-
des rättssäkerhet kan därmed tillgodoses genom att myndigheten ges 
tillräckligt med tid för handläggning och genom att handläggningen 
sker skyndsamt så att det så långt som möjligt skapas utrymme också 
för en överprövning vid behov. 

Som nämnts är syftet med bestämmelsen att undvika att licens-
havare drabbas på grund av hög arbetsbelastning hos Spelinspek-
tionen. Syftet är däremot inte att möjliggöra för en tidigare licensha-
vare att efter utgången licens fortsatt kunna tillhandahålla spel trots 
att Spelinspektionen beslutat om avslag i frågan om förlängning. För 
att undvika en situation där en utgående licens fortsatt blir giltig till 
följd av att ett negativt beslut i förlängningsfrågan blir föremål för 
överprövning, bör en förlängning endast gälla till dess att Spelinspek-
tionen fattat beslut i frågan om den nya ansökan. Om Spelinspek-
tionen avslår ansökan om förnyelse ska därmed den gamla licensen 
upphöra att gälla, oavsett om avslagsbeslutet överklagas. 



 

265 

16 Anpassade regler 
om bonuserbjudanden 

16.1 Gällande rätt 

Enligt 14 kap. 9 § spellagen får en licenshavare endast vid det första 
tillfället då en spelare spelar på något av licenshavarens spel erbjuda 
eller lämna bonus. En bonus innebär enligt 2 kap. 3 § 3 spellagen en 
rabatt eller liknande ekonomiskt incitament som är direkt kopplat 
till spelet.  

Bonusbegränsningen motiveras i propositionen till spellagen med 
att bonuserbjudanden lockar spelare med problem att fortsätta sitt 
spelande och upprätthåller spelandet på ett sätt som kan anses 
ohälsosamt. Ett totalförbud ansågs däremot vara väl långtgående och 
oproportionerligt. Mot bakgrund av behovet av kanaliseringen och 
för att underlätta nya aktörers tillträde till den svenska spelmark-
naden, ansåg regeringen att det var rimligt att låta licenshavare er-
bjuda bonus vid det första speltillfället.1  

Spellicensutredningen lämnade inget förslag om att bonusar 
skulle begränsas men föreslog att det vid marknadsföring av bonusar 
skulle införas krav på information om regler och villkor kopplade till 
bonusar. Regeringen ansåg att detta förslag borde regleras i före-
skrifter på annan nivå än i lag och föreslog därför att regeringen eller 
den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela före-
skrifter om villkor för och information om bonuserbjudanden. Ett 
sådant bemyndigande finns numera i 21 kap. 3 § 4 spellagen. Enligt 
nämnda bestämmelse får regeringen eller den myndighet som reger-
ingen bestämmer meddela föreskrifter om förutsättningar för en 
licenshavares erbjudande av bonus enligt 14 kap 9 §. Enligt 11 kap. 
6 § första stycket spelförordningen ska en licenshavare som erbjuder 

 
1 Prop. 2017/18:220 s. 154 och 155.  
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spelare en bonus enligt 14 kap. 9 § spellagen på ett klart och tydligt 
sätt i samband med att erbjudandet lämnas, och när erbjudandet 
utnyttjas av spelaren, informera spelaren om de villkor och regler 
som gäller för erbjudandet. Utbetalning av en bonus ska göras så 
snart det är möjligt efter det att villkoren har uppfyllts. 

En bonus till en enskild spelare får inte erbjudas på andra villkor 
än de som under samma förutsättningar erbjuds andra spelare som 
spelar samma spel (11 kap. 6 § andra stycket spelförordningen).  

En spelare ska ha minst 60 dagar på sig att uppfylla eventuella 
villkor som har knutits till en utbetalning av en bonus (11 kap. 6 § 
tredje stycket spelförordningen).  

Den 2 juni 2020 trädde förordningen (2020:495) om tillfälliga 
spelansvarsåtgärder med anledning av spridningen av sjukdomen 
covid-19 i kraft. Enligt bestämmelser i förordningen får, såvitt gäller 
bonuserbjudanden, värdet av en bonus enligt 14 kap. 9 § spellagen 
uppgå till högst 100 kr för licenshavare som tillhandahåller kommer-
siellt onlinespel och spel på statliga värdeautomater på andra platser än 
på ett kasino. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2020.2  

16.2 Bonusbegreppet  

En bonus definieras i spellagen som en rabatt eller liknande eko-
nomiskt incitament som är direkt kopplat till spelet. Någon närmare 
beskrivning eller exemplifiering av vad som kan utgöra en bonus 
finns inte i författningskommentaren eller i propositionen.  

Frågan om begreppets innebörd samt hur begränsningen i 14 kap. 
9 § spellagen ska tolkas har aktualiserats i samband med Spelinspek-
tionens tillsynsbeslut avseende bonuserbjudanden. Spelinspektio-
nen inledde i februari 2019 en tillsynsinsats avseende spelbolags 
bonuserbjudanden sedan myndigheten hade fått indikationer på att 
vissa spelbolag inte följde lagstiftningen. En skrivelse skickades till 
samtliga licenshavare i vilken Spelinspektionen hänvisade till den 
definition av begreppet bonus som finns i spellagen. Vidare framhöll 
myndigheten att den inte avser att göra någon uttömmande be-
skrivning av vad som avses med en bonus utan att en sådan bedöm-
ning måste göras i varje enskilt fall. Som exempel på bonusar 

 
2 Den 11 november 2020 skickades en remiss ut om förlängd giltighet av den tillfälliga regler-
ingen (Fi2020/04385). I remissen föreslås att regleringen ska gälla till utgången av juni 2021. 
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nämndes dock insättningsbonus eller något annat välkomsterbju-
dande. Även det som av spelbolagen ofta benämns som cashback, 
payback eller sänkt spelaravgift angavs kunna betraktas som bonus 
eftersom det är frågan om ekonomiska incitament direkt kopplade 
till spelen. Insättningsfria gratisrundor kan också enligt myndig-
heten bedömas som bonus.  

I maj och juni 2019 beslutade Spelinspektionen att meddela var-
ningar eller anmärkningar i kombination med sanktionsavgifter mot 
fyra spelbolag för överträdelser av förbudet mot att erbjuda eller 
lämna bonus utöver det första tillfället en spelare spelar på något av 
licenshavarens spel.3 Besluten överklagades till Förvaltningsrätten i 
Linköping som den 15 juni 2020 meddelade domar i målen.4 Förvalt-
ningsrätten avslog två av överklagandena och ändrade de andra två 
besluten endast på så sätt att sanktionsavgifterna sänktes. I målen 
tolkade förvaltningsrätten innebörden av spellagens bonusbestäm-
melse och kom fram till att en bonus är ett ekonomiskt incitament, 
så som exempelvis en rabatt, återbäring eller belöning, kopplad till 
spelande på licenshavarens plattform. Enligt förvaltningsrätten krävs 
alltså inte att det finns en direkt koppling till ett utpekat spel i direkt 
tidsmässig anslutning till ett speltillfälle, vilket hade gjorts gällande 
av spelbolagen, utan till spel i en mer generell bemärkelse. 

I två av målen5 tolkade förvaltningsrätten innebörden av att er-
bjuda respektive lämna en bonus. I målen hade fråga uppstått om en 
licenshavare genom att på sina webbplatser ha uppgifter om olika 
typer av bonusar i form av VIP- och lojalitetsprogram hade erbjudit 
dessa, trots om uppgifterna varit felaktiga och licenshavaren inte varit 
villiga att faktiskt lämna bonusarna ifråga. Med hänvisning till den 
normalspråkliga innebörden av att erbjuda samt att syftet med spel-
lagens bonusbestämmelse att skydda konsumenterna, ansåg förvalt-
ningsrätten att det måste anses utgöra ett erbjudande att lämna in-
formation om olika bonussystem på en webbplats, oaktat om det 
funnits en faktisk möjlighet att sedan få bonusen eller inte. Vid 
bedömningen beaktades särskilt bestämmelsens syfte och att en 

 
3 Spelinspektionens beslut den 3 juni 2019 mot Genesis Global Limited, dnr 19Si543 och AG 
Communications Ltd, dnr 19Si544 samt beslut den 16 maj 2019 mot Mandalorian 
Technologies Limited, dnr 19Si541 och mot Betway Limited, dnr 19Si804.  
4 Förvaltningsrätten i Linköpings domar den 15 juni 2020 i mål nr 4728–19, 4792–19, 5341–19 
och 5350–19.  
5 Mål nr 5341–19 och 5350–19.  
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potentiell spelare kan lockas till spel redan av iögonfallande informa-
tion som finns tillgänglig och därmed inte med självklarhet läser de 
allmänna villkoren. 

I ett av målen6 prövades även frågan om s.k. förskjuten bonus 
(även omnämnt som ”staggered” bonus) utgör en eller flera bonus-
erbjudanden enligt spellagen. En uppskjuten bonus utdelas i flera 
etapper som vart och ett kräver att spelaren uppfyller ett särskilt 
krav; i det aktuella fallet en ny insättning. Spelföretaget gjorde 
gällande att en bonus lämnas vid den tidpunkt då spelaren accepterar 
bonuserbjudandet och inte när spelaren slutligt förfogar över 
bonusen. Förvaltningsrätten bedömde dock att det var frågan om 
flera bonusar oaktat att villkoren godkänts vid det första speltill-
fället. Målet är överklagat till Kammarrätten i Jönköping som har 
meddelat prövningstillstånd.  

Förvaltningsrätten prövade även om bonusbegränsningen i 
14 kap. 9 § spellagen hade överträtts genom erbjudanden om åter-
kommande bonus vid insättning av medel, veckovisa gratisspel och 
återkommande gratisspinn.7 Bolaget invände i korthet att gratisspel 
och gratisspinn inte är bonusar, utan gåvor som faller utanför dess 
licens, och att insättningsbonusar som lämnas i flera steg utifrån 
vissa krav endast utgör en bonus. Förvaltningsrätten konstaterade 
dock att om en licenshavare inom ramen för sin licenspliktiga verk-
samhet erbjuder gratisspel under vissa förutsättningar, kan det inte 
anses innebära att just detta erbjudande faller utanför dess licens. 
Lagregleringen kan enligt förvaltningsrätten sammantaget inte tolkas 
som så att kasinospel och datorsimulerade automatspel (jfr 7 kap. 1 § 
första stycket) inte är licenspliktiga för enstaka spel som inte kräver en 
individuell insats, om dessa gratisspel lämnas som en bonus till spelare 
på plattformen.  

Frågan om bonusbestämmelsens innebörd har utöver ovan refe-
rerade mål varit föremål för bedömning i ytterligare två av Spelin-
spektionens tillsynsbeslut.8 I ett av besluten konstaterar Spel-
inspektionen att varje erbjudande om rabatt eller liknande eko-
nomiskt incitament som härrör ur kundrelationen mellan licens-
havaren och spelaren kan utgöra en bonus i spellagens mening. Båda 
besluten är överklagade till förvaltningsrätten.  

 
6 Mål nr 5341–19. 
7 Mål nr 4792–19. 
8 Spelinspektionens beslut den 18 mars 2020 med dnr 19Si868 mot Spooniker Ltd och beslut 
den 10 juni 2020 med dnr 19Si2887 mot Betsson Nordic Ltd.  
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16.3 De allmännyttiga organisationernas synpunkter 
om bonusregleringen 

De fyra största rikslotterierna9 Folkspel, Kombispel, Miljonlotteriet 
och Novamedia Sverige (Postkodlotteriet) har gett in två skrivelser 
till utredningen innehållande bl.a. en begäran om att licenshavare 
enligt 6 kap. (spel för allmännyttiga ändamål) spellagen inte ska 
omfattas av bonusbestämmelsen i samma lag.  

Enligt rikslotterierna tar den nuvarande bonusdefinitionen i 
spellagen inte hänsyn till de premietyper som lotterierna har använt 
sig av under mycket lång tid och som är anpassade efter de lång-
siktiga kundrelationer som dessa lotterier har. Erbjudandet av en 
förmån till en kund som varit med i ett lotteri i flera år kan enligt 
deras uppfattning inte likställas med de bonusformuleringar som 
man i förarbetena till den nya spellagen beskrev, där det tydligt fram-
går att bonusregleringen ska säkerställa att bonusar på spel inte bi-
drar till ett problematiskt spelande. I skrivelsen påpekas att allmän-
nyttiga organisationers lotterier inte är en del av de riskfyllda spel 
som åsyftas i förarbetena och att en premie i form av ett lakansset 
eller en rabatterad lott inte är jämförbar med cashbacks och freespins 
på ett onlinekasino. Begreppet bonus existerar inte inom den allmän-
nyttiga lotterisektorn och de förmåner som de allmännyttiga orga-
nisationerna erbjuder går inte att direkt omsätta i nytt spelande, till 
skillnad från freespins eller cashback. Därmed bidrar de enligt 
lotterierna heller inte till ett riskfyllt spelande och bör inte betraktas 
som bonus i lagens mening. 

Enligt de allmännyttiga organisationerna står bonusbestämmel-
sen såsom den i dag är formulerad i strid med de mål med den nya 
spellagstiftningen som riksdagen har godkänt, vilket är att det ska 
finnas goda förutsättningar för allmännyttig verksamhet att erhålla 
intäkter från spel. De allmännyttiga organisationernas möjligheter 
att fortsatt finansiera sina verksamheter med överskott från spel-
verksamhet skulle värnas i den nya lagstiftningen och inte åläggas 
extra pålagor som inskränker möjligheten att fortsätta arbeta på det 
långsiktiga och hållbara sätt man gör med sina kundbaser. Åter-
kommande premier är en viktig del av de allmännyttiga organisa-
tionernas relationsbyggande med de prenumeranter som inte sällan 

 
9 Med rikslotterier avses lotterier som anordnas i fler än ett län, medan regionala och lokala 
lotterier anordnas i ett län eller en kommun.  
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är mångåriga deltagare i lotteriet. Enligt redovisade beräkningar 
gjorda av Novamedia Sverige (Postkodlotteriet) kommer över-
skottet från de allmännyttiga organisationernas lotterier mellan år 
2019–2024 att minska med över 250 miljoner kronor med den nuva-
rande begränsningen att man bara får erbjuda bonus vid första till-
fället. Enligt en prognos som gjorts för Datumlotteriet (förmån-
stagare Bröstcancerförbundet och Prostatacancerförbundet) skulle 
ett förbud mot premier till lottköpare efter det första köptillfället 
kraftigt påverka lotteriets överlevnadschanser.  

I skrivelsen pekas också på den särskiljning av olika spelformer 
som görs i den tillfälliga förordningen, vilket enligt lotterierna visar 
att det är möjligt att reglera bonusfrågor olika för olika verksamheter 
och licenshavare. För att förtydliga det nuvarande regelverket och 
möta lagstiftarens intentioner i frågan uppmanar lotterierna därför 
regeringen att tydliggöra att de allmännyttiga organisationernas lot-
terier ska undantas från begränsningen att licenshavare endast får 
lämna bonus vid det första tillfället då en spelare spelar på något av 
licenshavarens spel. Enligt lotterierna bör ett sådant genomförande 
kunna ske genom att regeringen med stöd av 21 kap. 13 § 4 meddelar 
föreskrift om att licenshavare enligt kapitel 6 inte ska omfattas av 
begränsningen i 14 kap. 9 § spellagen om att licenshavare enbart får 
erbjuda eller lämna bonus vid det första tillfället en spelare spelar på 
något av licenshavarens spel. 

16.4 Överväganden och förslag  

Utredningens förslag: Licenshavare enligt 6 kap. spellagen ska 
undantas från begränsningen i 14 kap. 9 § spellagen som före-
skriver att en licenshavare endast får erbjuda eller lämna bonus 
vid det första tillfället då en spelare spelar på något av licens-
havarens spel.  

 
Den nuvarande bonusbegränsningen i 14 kap. 9 § spellagen infördes 
i syfte att skydda konsumenters hälsa sedan regeringen konstaterat 
att bonuserbjudanden hade blivit ett attraktivt men också aggressivt 
sätt att dels locka till sig spelare, dels behålla dem. Det ansågs särskilt 
problematiskt att bonuserbjudanden lockar spelare med problem att 
fortsätta spela samt upprätthåller spelandet på ett sätt som kan anses 
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ohälsosamt. Bonusbegränsningen i 14 kap. 9 § spellagen gäller för 
alla licenshavare oavsett vilka spelprodukter som licenshavaren er-
bjuder och oavsett vad det är frågan om för typ av bonus. Huruvida 
den typen av premier och rabatterade lotter som de allmännyttiga 
organisationerna använder sig av utgör bonus enligt spellagens 
mening har hittills inte varit föremål för bedömning av Spelinspek-
tionen eller domstol. Under 2019 aktualiserades inte frågan eftersom 
de allmännyttiga organisationerna under hela eller i vart fall större 
delen av året verkade under tillstånd enligt den gamla lotterilagen 
och därmed inte omfattades av bonusbegränsningen i 14. kap. 9 § 
spellagen. Mot bakgrund av spellagens definition av bonus, dvs. en 
rabatt eller liknande ekonomiskt incitament som är direkt kopplat 
till spelet, bedömer utredningen att även ”allmännyttans” premier 
och rabatterade lotter torde falla in under begreppet.  

Enligt Novamedia Sverige (Postkodlotteriet) skulle överskottet 
från lotterierna minska kraftigt om lotteriets premier vore att be-
trakta som bonus. Vidare har framförts att ett förbud mot premier 
till lottköpare efter det första köptillfället kraftigt skulle påverka 
Datumlotteriets överlevnadschanser.  

Ett av de uttalade politiska målen med spelmarknaden är att värna 
ideell verksamhet och ge goda förutsättningar för allmännyttig ideell 
verksamhet att erbjuda finansiering genom intäkter från spel. Stats-
kontoret har i sin tredje delrapport bedömt att den hårdare konkur-
rensen på spelmarknaden efter omregleringen, med fler spelföretag 
som öppet kan marknadsföra sig, har gjort det generellt sett svårare 
för allmännyttiga organisationer att konkurrera om svenskarnas 
spelande, vilket försvårar deras möjligheter att ta del av intäkter från 
spel. Statskontoret konstaterar i och för sig också att intäkterna till 
förmånstagarna bakom de allmännyttiga spelen ökade totalt 4 
procent 2019. En stor del av denna ökning kom emellertid från ett 
enda lotteri, Postkodlotteriet. Intäkterna minskade däremot för de 
mindre rikslotterierna och bingohallarna. Som redogjorts för ovan 
berördes lotterierna under 2019 inte av bonusbegräsningen i 14 kap. 
9 § spellagen, varför 2019 års omsättningssiffror inte är helt relevanta 
för att bedöma allmännyttans intäktsmöjligheter framöver. Det är 
svårt att dra några säkra slutsatser om vad konsekvensen för 
allmännyttiga organisationer skulle bli om bonusbegränsningen även 
anses gälla deras erbjudanden. Det står emellertid klart att de lot-
terier som erbjuder spel för allmännyttiga ändamål har en lång histo-
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rik av att erbjuda premier och rabatterade lotter vid försäljning av 
sina produkter och den typen av värdeerbjudanden får anses vara en 
del av lotteriernas affärskoncept. Som framförts till utredningen 
byggs kundrelationerna ofta upp på motsvarande sätt som en 
tidningsprenumeration. Utredningen bedömer därför att bonus-
begränsningen skulle försvåra för allmännyttan att bedriva den verk-
samhet som de historiskt sett bedrivit och därmed försvåra för deras 
intäktsmöjligheter från spel. En sådan konsekvens skulle stå i strid 
med det politiska målet som redogjorts för ovan.  

Förbudet mot att erbjuda bonus vid mer än ett tillfälle är en kon-
sumentskyddande regel som särskilt syftar till att förhindra att 
spelare med problem lockas till spel eller fortsätter att spela. Bestäm-
melsen tillkom först vid propositionsarbetet till den nya spellagen 
och motiveringen i förarbetena är förhållandevis kortfattad. Begrep-
pet bonus är ett begrepp som primärt förknippas med kommersiellt 
onlinespel eller vadhållning online och den mediala debatten kring 
bonusar har huvudsakligen handlat om bonuserbjudanden inom 
denna spelsektor. De allmännyttiga organisationerna har en lång 
historik med tillstånd att anordna lotterier på den svenska mark-
naden. Den typ av spel som de allmännyttiga organisationerna till-
handahåller är generellt sett spel med låg risk att utveckla spel-
problem, bl.a. eftersom det är frågan om låga insatsmöjligheter per 
lott, i de flesta fall ”långsamt” spel och en låg vinsteråterbetal-
ningsnivå. Av Folkhälsomyndighetens senaste Swelogs-undersök-
ning framgår också att den procentuella andelen med problem-
spelande bland de som spelat någon gång det senaste året och bland 
de som spelat minst varje månad inom spelsegmentet lotteri online 
endast uppgår till några procent10, vilket kan jämföras med segmen-
tet spelautomater eller kasinospel online där andelen problemspelare 
uppgår till 18 procent bland de som spelat någon gång det senaste 
året och 61 procent bland de som spelat minst varje månad. Av 
undersökningen framgår vidare att 70 procent av pengarna som sat-
sas på poker, spelautomater eller kasinospel kommer från personer 
med problemspelande. Enligt utredningens bedömning är de för-
måner som allmännyttiga organisationer erbjuder lojalitetsskapande 

 
10 2 procent bland de som spelat någon gång det senaste året och 3 procent bland de som spelat 
minst varje månad.  
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och i viss mån också konsumtionsdrivande.11 Det har emellertid inte 
framkommit att de premier som många av lotterierna använt sig av 
under en lång tid har bidragit till ett osunt spelande, vilket också 
bekräftas av uppgifterna från Swelogs som redovisats ovan. 
Beskrivningen i propositionen om att bonuserbjudanden har 
kommit att bli ett attraktivt men också aggressivt sätt att locka till 
sig kunder är enligt utredningens bedömning inte överensstäm-
mande med situationen inom spel för allmännyttiga ändamål.  

Enligt utredningens bedömning utgör premier och andra typer av 
ekonomiska incitament kopplat till spel för allmännyttiga ändamål 
sammantaget inte en sådan risk ur ett konsumentskyddsperspektiv 
som motiverar en begränsning såsom den i 14 kap. 9 § spellagen. Det 
finns därför skäl att göra undantag från bonusbegränsningen i 14 kap. 
9 § spellagen för spel för allmännyttiga ändamål. 

 
11 Att så är fallet stöds ex. av Postkodlotteriets egna beräkningar om bortfall av prenumeranter 
för det fall bonusbegränsningen i 14 kap. 9 § spellagen skulle vara tillämplig på lotteriets er-
bjudanden.  
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17 Lotteri- och kasinoliknande 
inslag i datorspel 

17.1 Bakgrund 

Regeringen beslutade den 4 oktober 2019 att överlämna en rapport 
från Konsumentverket om konsumentskyddet vid lotteri- eller 
kasinoliknande inslag i datorspel till utredningen (Fi2019/03306/ 
KO). Rapporten redogörs för översiktligt nedan. Överlämnings-
beslutet innehåller ingen ytterligare text än själva överlämnandet och 
utredningen gavs inget tilläggsdirektiv i samband med överlämnan-
det. Utredningen har således haft att hantera frågan inom ramen för 
gällande direktiv.  

17.2 Konsumentverkets rapport 

Konsumentverket fick den 24 april 2019 i uppdrag av regeringen att 
kartlägga konsumentskyddet vid lotteri- eller kasinoliknande inslag 
i datorspel (FI2019/01630/KO). I samband med att myndigheten 
gavs uppdraget uttalade regeringen att lotteri- och kasinoliknande 
inslag i datorspel hade fått kritik för att utnyttja barn och ungdomar 
och andra konsumenter i en utsatt position och att det var viktigt att 
säkerställa att konsumenterna har ett tillräckligt skydd. Konsument-
verket skulle inom ramen för uppdraget inhämta och redovisa syn- 
punkter från Folkhälsomyndigheten, Spelinspektionen och Statens 
medieråd. 

I Konsumentverkets redovisning1 från den 1 oktober 2019 sär-
skiljs mellan två övergripande kategorier av lotteri- och kasinolik-
nande spelinslag. Den ena utgörs av s.k. loot-lådor som är en form 

 
1 Konsumentverket, Kartläggning av konsumentskyddet vid lotteri- eller kasinoliknande 
inslag i datorspel (Fi2019/01630/KO). 
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av mikrotransaktioner inuti datorspel där spelaren köper en form av 
behållare med ett slumpvist innehåll, det kan till exempel handla om 
nya kläder eller vapen till en spelkaraktär, som ofta kan ge spelaren 
fördelar i spelet. Konsumentverket konstaterar att det saknas in-
formation om hur vanligt loot-lådor är på den svenska marknaden. 
Folkhälsomyndighetens befolkningsstudie, Swelogs, anger dock att 
bland unga mellan 16 och 17 år hade cirka 36 procent av de som 
spelat datorspel dagligen satsat på loot-lådor. Bland de som spelade 
datorspel, men inte dagligen, var siffran cirka 14 procent.  

Den andra kategorin utgörs av s.k. sociala kasinon, övningsspel 
och minispel, dvs. spel eller inslag i spel som är utformade för att 
efterlikna till exempel enarmade banditer, roulette-hjul eller black 
jack, men där det inte går att vinna några verkliga pengar. Konsu-
mentverket anger som exempel spelet Coin Master, där kasinolik-
nande inslag återfanns i spelet och där åldersgränsen sattes till sju år 
i Google Play och 12 år i App Store. 

Konsumentverket konstaterar att forskningsläget än så länge är 
begränsat avseende sambandet mellan lotteri- och kasinoliknande 
inslag i datorspel, spel om pengar, problemspelande och ekonomiska 
problem, och att det finns behov av ytterligare forskning för att 
kunna dra några säkra slutsatser. När det gäller loot-lådor konsta-
terar dock verket att åtminstone vissa loot-lådor innehåller flera 
egenskaper, till exempel kort tid mellan insats och utfall, möjlighet 
att spela utan avbrott, ljud- och ljusstimulans vid vinst och lättill-
gänglighet i vardagen, som även karaktäriserar riskfyllda former av 
spel om pengar. Konsumentverket konstaterar vidare att den över-
siktliga forskningen tyder på att sociala kasinon kan vara en inkörs-
port till spel om pengar, men att det är svårt att dra några säkra slut-
satser. Konsumentverket nämner övningsspel som finns i direkt 
anslutning till licenspliktiga spel om pengar, som en typ av spel som 
torde kunna locka konsumenter till att övergå till spel om pengar. 
Myndigheten konstaterar att även om det finns berättelser och 
enskilda uppmärksammade fall i media om personer som har spen-
derat mycket pengar via lotteri- eller kasinoliknande inslag i dator-
spel, har Konsumentverket och Spelinspektionen endast mottagit ett 
fåtal anmälningar och frågor på området. 

Konsumentverket redogör i rapporten för det befintliga konsu-
menträttsliga skyddet och konstaterar att det kan finnas situationer 
där spellagen är tillämplig. Så kan vara fallet om utfallet av en vinst 
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från en loot-låda, ett socialt kasino, övningsspel eller minispel har ett 
ekonomiskt värde som kan omsättas i den ”verkliga världen”. Om en 
sådan vinst däremot omsätts i den verkliga världen utan datorspel-
utvecklarens medverkan bör detta enligt Konsumentverket och 
Spelinspektionen inte innebära att spellagen är tillämplig. Antalet 
lotteri- och kasinoliknande inslag i spel som kan anses omfattas av 
spellagen bedöms sannolikt vara begränsat.  

Konsumentverket konstaterar i rapporten att även om lotteri- 
eller kasinoliknande inslag i datorspel inte omfattas av spellagen kan 
tillsyn ändå bedrivas utifrån övriga konsumentskyddande regelverk 
såsom marknadsföringslagen (2008:486) och avtalsvillkorslagen 
(1994:1512). Konsumenten kan också åberopa till exempel ångerrätt 
vid distansavtal enligt distansavtalslagen (2005:59) och regler om 
rättshandlingars ogiltighet enligt avtalslagen (1915:218). Samman-
fattningsvis bedömer Konsumentverket att skyddet för barn och 
unga är omfattande oavsett om spellagen är tillämplig eller inte. 
Konsumentverket anser att varken befintlig forskning eller underlag 
om konsumentproblem talar för ett tydligt behov av ytterligare 
reglering på området. Visserligen bedömer Konsumentverket att 
omsorgen om barn och unga som en särskilt sårbar konsumentgrupp 
och folkhälsoskydd möjligen skulle kunna motivera en utredning 
om införande av ytterligare reglering, men att den EU-rättsliga full-
harmonisering som råder på stora delar av det konsumenträttsliga 
området kan försvåra införandet av svenska särregler. 

17.3 Rapport till EU-parlamentet om loot-lådor 

Rapporten Loot boxes in online games and their effect on consumers, in 
particular young consumers publicerades i juli 2020 efter att ha tagits 
fram på uppdrag av Europaparlamentets kommitté för den inre mark-
naden och konsumentskydd (IMCO). Rapportförfattarna konstate-
rar, i likhet med Konsumentverket, att det behövs mer forskning innan 
några säkra slutsatser kan dras om loot-lådors effekter på beteenden. 
I rapporten pekas också på skillnader mellan olika typer av loot-lådor 
och att sådana som till exempel har en design som efterliknar elek-
troniska enarmade banditer (slot machines) kan vara särskilt proble-
matiska. Även om många spel som innehåller loot-lådor inte är riktade 
specifikt mot barn, konstateras i rapporten att barn ändå spelar och 
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betalar för sådana spel. Detta bedöms problematiskt eftersom barn 
potentiellt kan vara mer sårbara på grund av begränsade förutsätt-
ningar för självkontroll och för att förstå och värdera sannolikhet i 
spel. Rapportförfattarna konstaterar samtidigt att berättelserna om 
barn som gjort av med stora belopp på loot-lådor snarare tycks ut-
göra undantag än regel.  

I rapporten redogörs för gällande konsumentskyddsregler. Med 
undantag för ett fåtal länder (Belgien, Nederländerna och Slovakien), 
där myndigheter bedömt att loot-lådor omfattas av landets spellag-
stiftning, faller loot-lådor i huvudsak under generella konsument-
skyddande regler i EU:s medlemsländer. Vissa av dessa länder har 
dock vidtagit kunskapshöjande åtgärder och utvecklat vägledningar 
för föräldrar och konsumenter. I rapporten redogörs också för bran-
schens egenåtgärder som inkluderar olika typer av märkningskrav, 
kunskapshöjande insatser samt spelar- och föräldrakontrollsfunk-
tioner.  

Slutsatsen i rapporten är att fokus för konsumentskyddet bör 
ligga på speldesign i ett bredare perspektiv snarare än på just loot-
lådor. Nuvarande situation där vissa länder reglerat loot-lådor som 
spel om pengar och andra inte, har lett till en fragmenterad marknad 
för datorspel i EU. Rekommendationen i rapporten är att EU tar sig 
an frågan ur ett konsumentskyddsperspektiv snarare än ur ett spel 
om pengar-perspektiv, inte minst eftersom det är där EU har kom-
petens att vidta åtgärder i form av till exempel rekommendationer 
och bindande regler. Som ett första steg anser rapportförfattarna att 
effekten av existerande branschinitiativ bör utvärderas. 

17.4 PEGI-systemet och andra branschåtgärder 

Pan European Game Information (PEGI) är ett system för inne-
hållsklassificering av datorspel som inrättades av den europeiska 
datorspelsbranschen 2003 med stöd från EU-kommissionen. PEGI är 
även del av ett internationellt åldersrekommendationssystem, Inter-
national Age Rating Coalition (IARC), vilket innebär att spel som är 
utvecklade i andra delar av världen automatiskt får PEGI-märkning om 
det är klassificerat enligt någon av systermärkningarna.  

Avseende lotteri- och kasinoliknande inslag i datorspel är PEGI-
märkningarna för köp inuti datorspel, ”in-game purchases”, och 
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simulerat pengaspel, ”gambling”, relevanta. Sedan i år, 2020, finns 
även en särskild märkning för loot-lådor, ”Includes Paid Random 
Items”. Nytt är också att märkningen ”gambling” automatiskt gene-
rerar en åldersgräns på 18 år. Företrädare för den svenska Dataspels-
branschen har också uppgett att samtliga etablerade plattformar för 
datorspel tillhandahåller möjlighet till föräldrainställningar och 
kräver verifiering före köp. Det finns dock olikheter i hur föräldra-
inställningarna är utformade på olika plattformar. I regel uppger man 
att kundtjänster betalar tillbaka köp som gjort av misstag. Data-
spelsbranschen jobbar nu vidare med att bland annat vidareutveckla 
konsumentinformation, föräldrainställningar och den tekniska styr-
ningen av köp.2 

17.5 Överväganden och bedömning 

Utredningens bedömning: Spellagens tillämpningsområde bör 
inte utvidgas för att täcka in lotteri- och kasinoliknande inslag i 
datorspel som inte omfattas av nuvarande tillämpningsområde. 

Folkhälsomyndigheten, Konsumentverket och andra berörda 
myndigheter bör, där det är lämpligt, inkludera information om 
lotteri- och kasinoliknande inslag i datorspel i kunskapshöjande 
insatser som rör spel om pengar och konsumentskydd. 

 
Lotteri- eller kasinoliknande inslag i datorspel, särskilt så kallade 
loot-lådor, har uppmärksammats såväl i Sverige som internationellt 
på senare tid. Frågor har väckts både i Sverige och utomlands hur 
man från lagstiftarens sida bör se på inslag i datorspel som, åt-
minstone visuellt, har likheter med spel om pengar. Frågan förefaller 
motiverad inte minst mot bakgrund av att dessa datorspel i stor 
utsträckning nyttjas av minderåriga, samtidigt som lagstiftningen för 
spel om pengar i många länder, däribland Sverige, skärpts i syfte att 
bland annat skydda just unga. Konsumentverkets rapport visar att 
det funnits fall där unga spenderat mycket pengar via lotteri- eller 
kasinoliknande inslag i datorspel. Verket pekar också på forskning 
som visar att åtminstone vissa loot-lådor verkar innehålla egenskaper 
som är desamma som för riskfyllda former av spel om pengar. Till 

 
2 Uppgifter till utredningen från företrädare för branschorganisationen Dataspelsbranschen, 
den 1 juni 2020. 
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exempel handlar det om kort tid mellan insats och utfall, ljud- och 
ljuseffekter vid vinst, möjlighet att spela utan avbrott och lättill-
gänglighet i vardagen. Översiktlig forskning tyder också på att so-
ciala kasinon kan vara en inkörsport till spel om pengar. Samtidigt 
konstateras dock att det saknas systematiska översikter om sam-
bandet mellan loot-lådor eller lotteri- och kasinoliknande inslag i 
datorspel och spel om pengar, spelproblem och ekonomiska 
problem, vilket gör kunskapsläget oklart. Behovet av ytterligare 
forskning är något som påpekas även i rapporten till EU-parla-
mentet. Konsumentverket och Spelinspektionen har endast mottagit 
ett fåtal anmälningar och frågor på området. Om detta ska tolkas 
som att det inte föreligger något stort problem, eller om problemet 
kan vara stort men koncentrerat till ett fåtal konsumenter, är dock 
oklart.  

Konsumentverkets rapport visar att lotteri- och kasinoliknande 
inslag i datorspel i vissa fall redan i nuläget kan träffas av spellag-
stiftningen i Sverige. Så kan framför allt vara fallet om utfallet av en 
vinst från en loot-låda, ett socialt kasino, övningsspel eller minispel 
har ett ekonomiskt värde som med spelutvecklarens medverkan kan 
omsättas i den ”verkliga världen”. Spellagen reglerar också hur öv-
ningsspel som en licenshavare tillhandahåller får vara utformade. 
I 4 kap. 5 § andra stycket anges att dessa inte får ha ett annat 
slumpmässigt utfall än motsvarande spel med insatser. Som påpekas 
i rapporten tycks dock generellt sett antalet lotteri- och kasino-
liknande inslag i spel som i nuläget kan anses omfattas av spellagen 
vara begränsat. Det betyder dock inte att spelen är oreglerade. Som 
konstateras i rapporten är konsumentskyddet omfattande även i fall 
där lotteri- och kasinoliknande inslag i spel faller utanför spellagens 
tillämpningsområde.  

Den här utredningen har inte haft i uppdrag eller tillräckliga 
förutsättningar för att belysa alla aspekter av hur frågan om hur 
lotteri- och kasinoliknande inslag i spel bör hanteras. Sett ur ett 
spellagsperspektiv delar dock utredningen Spelinspektionens be-
dömning som redovisas i rapporten, att spellagen inte bör utvidgas 
för att täcka in sådana lotteri- eller kasinoliknande inslag i spel som 
i nuläget inte definieras som spel om pengar. Det skulle sannolikt 
vara svårt att genomföra en sådan utvidgning av tillämpningsom-
rådet utan att spelregleringen skulle bli mycket omfattande och 
täcka in företeelser som det inte är rimligt att reglera i den lagen. Om 
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ytterligare regleringsåtgärder bedöms nödvändiga, bör detta därför 
ske på annat sätt. 

Det finns utmaningar med att reglera en fråga som denna na-
tionellt. Datorspelsbranschen är global och det är inte säkert att 
branschen anser att det är värt att anpassa sitt utbud specifikt för den 
svenska marknaden om svenska regler skulle skilja sig markant från 
de som gäller inom EU eller globalt. Risken torde vara betydande för 
att åtminstone vissa spelutvecklare skulle avstå från den svenska 
marknaden, snarare än att anpassa sig. Det skulle innebära att 
svenska konsumenter inte ges tillgång till samma datorspel som 
övriga världen. Det kan givetvis vara en konsekvens som lagstiftaren 
är villig att acceptera om skyddsbehovet anses tillräckligt stort, men 
det är i alla fall en faktor som bör beaktas. Vidare skulle det faktum 
att stora delar av branschen är etablerad utomlands medföra pra-
ktiska utmaningar i tillsynen och sanktionering av överträdelser av 
en nationell särlagstiftning. Mer lämpligt både ur ett konsument- 
och branschperspektiv vore sannolikt att, om ytterligare regler anses 
nödvändiga, utforma regler på EU-nivå som gäller gemensamt för 
hela unionen. Som påpekas i rapporten till EU-parlamentet bör dock 
det första steget i så fall vara att utvärdera effekten av existerande 
branschinitiativ. I det sammanhanget kan noteras att branschens 
egna PEGI-märkning har utvecklats sedan Konsumentverkets redo-
visning. Sedan den 24 juni 2020 gäller att alla spel som innehåller 
simulerat pengaspel i någon form ska ha en särskild märkning, 
”Gambling”, och automatiskt får åldersgräns 18 år. 

Även om den rådande konsumentskyddslagstiftningen, så som 
Konsumentskyddet gör gällande, är relativt omfattande på det här 
området, har det funnits utmaningar när det kommer till tillsynen 
över efterlevnaden av reglerna. Det har exempelvis funnits svårigheter 
för Konsumentverket rent praktiskt och tekniskt att kontrollera att 
regler om marknadsföring riktad mot barn, vilseledande marknads-
föring och god sed upprätthålls i samband med köp inuti datorspel. 
Det kan enligt utredningen finnas skäl att närmare undersöka hur ny 
teknologi kan användas för att bedriva tillsyn på konsumentskydds-
området. Exempelvis har den brittiska tillsynsmyndigheten på mark-
nadsföringsområdet, The Advertising Standards Authority (ASA), 
använt sig av barn-”avatarer” för att identifiera vilken marknadsföring 
som barn exponeras för.3 Avatarerna har tagits fram i samarbete med 

 
3 www.asa.org.uk/news/harnessing-new-technology-gambling-ads-children.html.  
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en privat aktör och utformats för att återspegla hur minderåriga 
personer i olika åldrar agerar på internet. Detta är enligt ASA del i en 
bredare strategi för att säkerställa att åtgärder vidtas mot otillåten 
marknadsföring utan att vara beroende av tips och klagomål från all-
mänheten. Även inom lagstiftningen på tillsynsområdet sker en 
utveckling. Genom den nya EU-förordningen om konsumentskydds-
samarbete4 ska tillsynsmyndigheterna i EU-medlemsländerna, däri-
bland Konsumentverket, bland annat ges befogenhet att köpa in 
varor eller tjänster genom testköp, om nödvändigt under dold iden-
titet, för att upptäcka överträdelser av EU:s konsument-
skyddslagstiftning och för att samla in bevis. Befogenheterna, som 
gäller sedan den 1 juli 2020, har genomförts i svensk rätt genom 
särskilda bestämmelser i bland annat 44 a § marknadsföringslagen 
och 8 d § avtalsvillkorslagen. En begränsning är dock att myndig-
heterna inte getts möjlighet att använda fingerade personuppgifter 
vid testköp. Detta var något som efterfrågades av bland andra 
Konsumentverket i samband med införandet av de kompletterande 
svenska reglerna. Regeringen konstaterade dock att möjligheten för 
myndigheter att verka under fingerade personuppgifter i dag är 
förbehållen situationer där en person riskerar att bli utsatt för 
allvarlig brottslighet som riktar sig mot hans eller hennes liv, hälsa, 
frihet eller frid, och ansåg att den möjligheten även fortsatt bör vara 
begränsad. Mot den bakgrunden föreslog regeringen inte någon rätt 
att verka under fingerade personuppgifter för Konsumentverket 
eller de andra tillsynsmyndigheterna som bedriver tillsyn enligt EU-
förordningen om konsumentskyddssamarbete (prop. 2019/20:120). 
Det återstår därför att se hur användbar möjligheten till testköp blir 
i tillsynen exempelvis av varor och tjänster på internet. 

I rapporten till EU-parlamentet lyfts behovet av kunskaps-
höjande insatser mot föräldrar, lärare och barn. Rapporten pekar på 
att det ofta finns en kunskapsobalans mellan barn och vuxna om den 
digitala miljön generellt och datorspelsmiljön specifikt. I Sverige 
vidtas olika åtgärder för att höja kunskapsnivån avseende spel om 
pengar. Exempelvis kan nämnas Konsumentverkets utbildnings-
material och webbtjänst Hallå konsument, Folkhälsomyndighetens 
webbplats spelprevention.se som vänder sig till den som arbetar med 

 
4 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2394 av den 12 december 2017 om 
samarbete mellan de nationella myndigheter som har tillsynsansvar för konsumentskydds-
lagstiftningen och om upphävande av förordning (EG) nr 2006/2004. 
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att förebygga spelproblem, samt Spelinspektionens informations-
insatser. Det finns enligt utredningen skäl att överväga om, och i så 
fall hur, sådana informationsinsatser bör utvecklas för att belysa även 
frågor om lotteri- och kasinoliknande inslag i datorspel. 
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18 Ikraftträdande och 
övergångsbestämmelser 

18.1 Ikraftträdande 

Utredningens förslag: Författningsändringarna ska träda i kraft 
den 1 juli 2022 med undantag av bestämmelserna om tillstånd för 
spelprogramvara som ska träda i kraft den 1 januari 2023.  

 
Den nya lagstiftningen bör träda i kraft så snart som möjligt. Med 
hänsyn till den tid som kan beräknas gå åt för remissförfarandet, 
beredningen inom Regeringskansliet, notifieringsförfaranden till 
EU samt riksdagsbehandlingen bör de nya bestämmelserna kunna 
träda i kraft den 1 juli 2022 med undantag för bestämmelserna om 
tillstånd för spelprogramvara. Frågan om när tillståndsregleringen 
bör träda i kraft kompliceras av det faktum att regleringen inte införs 
samtidigt som övriga delar av spellagen. Hänsyn behöver tas till att 
licenshavare måste förlita sig på att deras underleverantörer väljer 
och har tillräcklig tid för att söka tillstånd. I annat fall måste 
licenshavaren ha rimlig tid att byta underleverantör. Mot bakgrund 
av de förhållandevis begränsade krav som föreslås ställas för tillstånd, 
bedömer utredningen att ett rimligt datum för ikraftträdande i den 
delen bör vara 1 januari 2023. 
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18.2 Övergångsbestämmelser  

Utredningens förslag: Lagen får tillämpas före ikraftträdandet 
på ansökningar om tillstånd som lämnas in till spelmyndigheten 
efter den 1 september 2022 och som avser tid efter den 1 januari 
2023. 

 
När det gäller den föreslagna regleringen om tillstånd för spel-
programvara ska ansökningarna kunna lämnas in i god tid innan 
reglerna börjar att gälla. För att Spelinspektionen ska kunna fatta 
beslut enligt de föreslagna reglerna innan de börjar att gälla krävs 
bestämmelser som möjliggör det. En övergångsregel bör därför 
införas som innebär att reglerna ska kunna tillämpas på ansökningar 
som lämnas in till Spelinspektionen efter den 1 september 2022 om 
de avser tid efter den 1 januari 2023. 
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19 Konsekvenser 

19.1 Inledning 

I kommittéförordningen (1998:1474) anges det vilka krav som ställs 
på utredningar i fråga om konsekvensanalys. Av bestämmelserna 
framgår följande. Om förslagen i ett betänkande påverkar kostna-
derna eller intäkterna för staten, kommuner, regioner, företag eller 
andra enskilda, ska en beräkning av dessa konsekvenser redovisas i 
betänkandet. Om förslagen innebär samhällsekonomiska konse-
kvenser i övrigt, ska dessa redovisas. När det gäller kostnadsök-
ningar och intäktsminskningar för staten, kommuner eller regioner, 
ska kommittén föreslå en finansiering. Om förslagen i ett be-
tänkande har betydelse för den kommunala självstyrelsen, ska kon-
sekvenserna i det avseendet anges i betänkandet. Detsamma gäller 
när ett förslag har betydelse för brottsligheten och det brotts-
förebyggande arbetet, för sysselsättning och offentlig service i olika 
delar av landet, för små företags arbetsförutsättningar, konkurrens-
förmåga eller villkor i övrigt i förhållande till större företags, för 
jämställdheten mellan kvinnor och män eller för möjligheterna att nå 
de integrationspolitiska målen. Om ett betänkande innehåller 
förslag till nya eller ändrade regler, ska förslagens kostnadsmässiga 
och andra konsekvenser anges i betänkandet.  

Eftersom utredningens uppdrag omfattar så vitt skilda frågor 
väljer utredningen nedan att redovisa konsekvenser av de förslag 
som lämnas per kapitel.  
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19.2 Åtgärder för att stänga ute olicensierade aktörer  

19.2.1 Tillstånd för spelprogramvara  

Utredningen föreslår att tillstånd ska krävas för den som tillverkar, 
tillhandahåller, installerar eller ändrar spelprogramvara för vadhåll-
ning online och kommersiellt onlinespel. Tillståndshavaren ska inte 
få samarbeta med någon som tillhandahåller spel i Sverige utan nöd-
vändig licens. En licenshavare, det vill säga ett spelföretag som till-
handahåller spel till konsumenter, ska se till att spelprogramvaran 
som används är tillverkad, tillhandahållen, installerad och ändrad av 
någon som har tillstånd för detta. Det huvudsakliga syftet med regler-
ingen är att försvåra tillhandahållandet av olicensierat spel genom att 
minska olicensierade aktörers tillgång till spelprogramvara.  

Som alternativ till den föreslagna regleringen har utredningen 
övervägt (1) att inte införa någon specifik reglering av spelprogram-
varumarknaden och (2) att i stället för tillståndskrav införa en bestäm-
melse i spellagen om att spelprogramutvecklare inte får samarbeta 
med olicensierade spelföretag. Konsekvensen av att inte införa några 
regler alls skulle vara att spelprogramvarumarknaden lämnas oregle-
rad i spellagen. Dock kan de nuvarande, samt de av utredningen före-
slagna nya, reglerna om främjande av spel utan nödvändig licens vara 
tillämpliga i vissa fall. Licenshavare skulle, i samma utsträckning som 
i dag, kunna samarbeta med underleverantörer av spelprogramvara 
som parallellt förser olicensierade spelföretag med spelprogramvara 
och tjänster kopplade till dessa. Konsekvensen av att i spellagen 
införa krav på spelprogramutvecklare utan att kräva tillstånd skulle 
vara att Spelinspektionen inte ges möjlighet att förhandspröva om 
företaget har tillräckliga förutsättningar och rutiner för att säker-
ställa att det inte förser olicensierade spelföretag med spelpro-
gramvara. Det skulle inte heller vara möjligt genom en sådan regler-
ing att, på det sätt som görs genom utredningens förslag, ställa krav 
på licenshavarna att inte samarbeta med spelprogramutvecklare som 
samarbetar med olicensierade spelföretag.  

Förslaget påverkar främst de som tillverkar, tillhandahåller, in-
stallerar och ändrar spelprogramvara för den svenska spelmark-
naden, Spelinspektionen, innehavare av licens för kommersiellt on-
linespel och vadhållning samt i viss mån förvaltningsdomstolarna. 

Det är svårt att förutse hur många aktörer som kommer att söka 
tillstånd. Utredningen kan dock konstatera, utifrån uppgifter från 
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spelbranschen, att det är ett begränsat antal programvaruutvecklare 
som förser merparten av den svenska spelmarknaden med spelpro-
gramvara (se avsnitt 7.4.2). Inom livekasino och vadhållning förefaller 
det vara fråga om färre än tio aktörer. Inom datorsimulerat auto-
matspel (så kallade slots) är antalet större, även om några få större 
aktörer dominerar även den marknaden. Enligt uppgifter från spelpro-
gramvaruutvecklaren NetEnt fanns det 76 stycket spelleverantörer av 
slots-spel på den svenska spelmarknaden 2019. Även om förslaget är 
utformat på ett sätt som medför endast mycket begränsade kostnader 
i form av avgifter och administration för programvaruföretagen, är det 
rimligt att tro att vissa aktörer som nu verkar på marknaden kommer 
att avstå från att ansöka om tillstånd enligt den nya regleringen. 
Utredningens bedömning, som får anses vara osäker, är att det är 
rimligt att förvänta cirka 70 ansökningar om tillstånd från spelpro-
gramvaruutvecklare inför reglernas ikraft-trädande. 

Den som ansöker om tillstånd ska betala en ansökningsavgift om 
30 000 kronor och visa att de krav som gäller för verksamheten är 
uppfyllda. Detta kommer innebära vissa merkostnader för dessa 
aktörer även om kraven är mycket begränsade i jämförelse med vad 
som gäller för licenshavare. Även med hänsyn till att marknaden 
består av aktörer med mycket varierad storlek och resursstyrka, be-
dömer utredningen att de föreslagna kraven, inklusive avgiftsnivåer, 
är rimliga. Samtidigt som regleringen innebär vissa merkostnader 
kan möjligheten att bedriva verksamhet med tillstånd ge dessa aktö-
rer ökad legitimitet och större förtroende på marknaden. Regler-
ingen bör också medföra mer rättvisa konkurrensvillkor på mark-
naden för spelprogramvara.  

För licenshavare innebär förslaget att de måste tillse att deras 
underleverantörer väljer att söka tillstånd. I annat fall måste licens-
havaren byta underleverantör. Som nämnts är det rimligt att anta att 
de flesta spelprogramvaruutvecklarna kommer att söka tillstånd. 

Spelinspektionen föreslås vara den myndighet som ska ansvara 
för att pröva ansökningar om tillstånd och att utöva tillstånd över 
reglernas efterlevnad. Spelinspektionen har angett att tillståndspröv-
ningen kommer kräva en årsarbetskraft i anspråk. Myndighetens 
anslag kommer därför behöva ökas med motsvarande en årsar-
betskraft. Myndighetens kostnader för tillståndsprövningen kom-
mer dock täckas av motsvarande nivå av intäkter till staten i form av 
ansökningsavgifter. Detta ska också vägas mot de ökade skattein-
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täkter som bedöms bli följden av att svenskars spelande genom 
tillståndsregleringen i högre utsträckning kommer ske hos licensi-
erade och skattebetalande spelföretag. I övrigt bedöms effekterna av 
förslaget för Spelinspektionens verksamhet kunna hanteras inom be-
fintlig anslagsram.  

Förslaget kan antas medföra viss måltillströmning till dom-
stolarna. Det bör dock vara fråga om ett mycket litet antal mål och 
de merkostnader som förslaget medför bör därför kunna rymmas 
inom befintlig anslagsram för Sveriges domstolar. 

Vid spel hos olicensierade spelföretag gäller inte de skydds-
mekanismer som följer av spellagen om bland annat bonusbegräns-
ningar, gränssättning och möjlighet till självavstängning. Det är 
framför allt inom den mest riskfyllda spelformen, onlinekasino, som 
olicensierat spelande förekommer. Förslaget, som syftar till att 
försvåra tillhandahållande av olicensierat spel, bedöms därför med-
föra ett ökat skydd mot spelets skadeverkningar och ett stärkt 
konsumentskydd. 

Svenskars spelande hos olicensierade spelföretag bedömdes upp-
gå till två miljarder kronor efter utbetalda vinster 2019.1 Det innebär, 
baserat på punktskatten om 18 procent, uteblivna skatteintäkter för 
staten om 360 miljoner kronor. Förslaget kommer inte att leda till 
att det olicensierade spelet upphör. Det går inte heller att säga att 
spelandet som i dag sker hos olicensierade aktörer oförändrat skulle 
flyttas över till den licensierade marknaden om olicensierat spel 
skulle göras otillgängligt. Det är rimligt att tro att vissa som i dag 
spelar hos olicensierade spelföretag har stängt av sig från spel inom 
licenssystemet. Spellagen innehåller som nämnts också mekanismer 
som ska skydda mot överdrivet spelande. Utredningen bedömer 
dock, baserat på uttalanden från spelbranschen och erfarenheter från 
Storbritannien, att förslaget kommer att leda till en viss förflyttning 
av spelandet från olicensierat spel till licensierat spel och därmed 
medföra ökade skatteintäkter för staten. Till följd av det ökade 
skydd mot spelets skadeverkningar som förslaget bedöms medföra, 
bör även de samhällsekonomiska kostnaderna för att hantera 
spelproblem kunna minska i någon mån.2  

Förslagets förenlighet med EU-rätten redogörs för i avsnitt 7.4.10. 
 

1 Statskontoret, Utvärdering av omregleringen av spelmarknaden, Delrapport 3 (2020:8), 
s. 42. 
2 Se Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam angelägenhet, SOU 2020:46, s. 420, 
om samhällets kostnader för spelproblem. 
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19.2.2 Främjandeförbudet  

Förslaget innebär ett förbud mot att i yrkesmässig verksamhet eller 
annars i förvärvssyfte främja deltagande i spel som tillhandahålls 
utan nödvändig licens. Syftet med förslaget är att stärka skyddet mot 
olicensierat spel.  

Främjande av olovligt spel är kriminaliserat genom 19 kap. 2 § 
spellagen. Förslaget innebär alltså inte att något som nu är tillåtet 
förbjuds. Förslaget ger Spelinspektionen en tydligare bestämmelse 
att utgå ifrån vid tillsyn av verksamhet som kan utgöra främjande av 
spel som tillhandahålls utan nödvändig licens. I nuläget anmäler 
Spelinspektionen sådan verksamhet till åklagare för vidare hantering. 
Genom förslaget kan Spelinspektionen även välja att i sådana fall 
vidta administrativa åtgärder mot aktören. Förslaget bedöms inte 
medföra behov av utökat anslag för myndigheten.  

Förslaget bedöms kunna bidra till ett ökat skydd mot olicensierat 
spel. I det avseendet är konsekvensanalysen avseende utredningens 
förslag om tillståndsreglering för spelprogramvara relevant även för 
detta förslag. 

19.2.3 Bestämmelsen i 15 kap. 6 §  

Förslaget innebär att spellagens förbud mot reklam för spel som till-
handahålls av någon som saknar nödvändig licens utvidgas till att 
gälla även tv-sändningar, beställ-tv, sökbar text-tv eller ljudradio-
sändningar från andra länder, samt videodelningsplattformar. Syftet 
med förslaget är att stärka skyddet mot olicensierat spel.  

Främjande av olovligt spel är kriminaliserat genom 19 kap. 2 § 
spellagen. Enligt förarbetena kan marknadsföring av spel, oavsett 
medial form, utgöra främjande (prop. 2017/18:220 s. 346). Förslaget 
innebär alltså inte att något som nu är tillåtet förbjuds. Förslaget är 
därmed för berörda näringsidkare närmast av förtydligande karaktär. 

Förslaget ger Spelinspektionen en tydligare bestämmelse att utgå 
ifrån vid tillsyn av reklam för spel som tillhandahålls utan nödvändig 
licens. Det bedöms inte medföra behov av utökat anslag för 
myndigheten.  

Förslaget bedöms kunna bidra till ett ökat skydd mot olicensierat 
spel. I det avseendet är konsekvensanalysen avseende utredningens 
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förslag om tillståndsreglering för spelprogramvara relevant även för 
detta förslag. 

19.3 Minska skadeverkningarna av spel  

19.3.1 Riskklassificering av spel  

Enligt utredningens förslag ska Spelinspektionen i samråd med 
Folkhälsomyndigheten få i uppdrag att ta fram en modell för risk-
klassificering av olika spelformer. Spelinspektionen har redan i 
uppgift att verka för en sund och säker utveckling inom 
tillsynsområdet och vid behov vidta eller föreslå åtgärder, vilket 
framtagandet av en riskklassificeringsmodell kan bedöms utgöra ett 
led i. Utredningen bedömer att eventuella kostnader för uppdraget 
bör kunna hanteras inom befintliga ekonomiska ramar. Om 
Spelinspektionen, när en riskklassificeringsmodell har arbetats fram, 
däremot får en permanent uppgift att kontinuerligt riskklassificera 
spelformer kan det sannolikt förutsätta vissa utökade resurser.  

19.3.2 Ytterligare begränsningar av marknadsföring av spel 
och en effektivare tillsyn  

Förslaget om att förbjuda reklam av spel för landbaserade kasinon, 
värdeautomater och kommersiellt onlinespel mellan kl. 06.00–21.00 
i vissa mediekanaler medför att marknadsföringen av sådant spel till 
viss del begränsas. Bestämmelsen syftar dels till att undvika att 
spelande på sådant s.k. högriskspel normaliseras för barn och unga, 
dels att förhindra att personer med spelproblem eller som ligger i 
riskzonen för problemspelande lockas att spela. Forskning visar att 
det främst är dessa personer som påverkas negativt av spelreklam. 
Forskning visar också att det finns ett samband mellan spelreklam 
och ökat spelande. Målsättningen med den nu föreslagna begräns-
ningen är således att minskningen av spelreklam ska leda till ett 
minskat spelande generellt på de allra farligaste spelformerna och en 
minskning av problemspelande. Ambitionen att spelandet på hög-
riskspel ska minska och att sådant spelande inte normaliseras för 
barn och unga, bedöms positivt ur ett samhällsperspektiv och i linje 
med den spelpolitik som förs i Sverige.  
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Förslaget bedöms få ekonomiska konsekvenser för främst spel-
företag och medieföretag. Det finns i dagsläget 67 spelföretag med 
licens för kommersiellt onlinespel. Den begränsning som föreslås 
utgör en förhållandevis stor inskränkning av möjligheten att mark-
nadsföra sina produkter. Det rör sig dock inte om ett totalförbud. 
Mellan kl. 21.00–06.00 finns möjlighet till marknadsföring i de mark-
nadsföringskanaler som bestämmelsen tar sikte på. Förslaget be-
gränsar inte heller marknadsföring i andra mediekanaler än de som 
uttryckligen anges. Vidare gäller begränsningen endast för sådant 
spel som bedömts extra riskfyllt i ett beroendeperspektiv, vilket 
innebär att spelföretag fortfarande kommer kunna marknadsföra 
andra, mindre riskfyllda, produkter. För de bolag som enbart har 
licens för kommersiellt onlinespel blir marknadsföringsbegräns-
ningen förvisso mer påtaglig. En minskad möjlighet att marknads-
föra sin produkt kan även resultera i en minskning av intäkter och 
kunder. Det finns därmed en risk att förslaget slår extra hårt mot de 
företag som endast tillhandahåller kommersiellt onlinespel och kon-
kurrerar med spelföretag som har licens för både kommersiellt 
onlinespel och annat spel, varav de senare får marknadsföras. Efter-
som syftet med bestämmelsen är att skydda sårbara grupper från 
exponering av reklam för spelprodukter som har bedömts ha hög 
risk för beroende i särskilt påträngande kanaler får dock en sådan 
eventuell konsekvens anses vara acceptabel.  

Om det blir färre företag kvar på marknaden för kommersiellt 
onlinespel skulle konkurrensen kunna påverkas. Ett visst bortfall av 
aktörer bedöms dock inte nödvändigtvis få någon negativ verkan på 
konkurrensen mot bakgrund av att det i nuläget, i förhållande till 
den svenska spelmarknaden, finns ett mycket stort antal aktörer som 
erbjuder liknande spel.  

Förslaget beräknas medföra ett intäktsbortfall för de medie-
kanaler som träffas av förslaget och som har annonsintäkter från 
spelreklam. Samtidigt innebär begränsningen endast ett förbud för 
reklam av vissa typer av spelformer dagtid, vilket får betydelse för 
hur stort intäktsbortfallet blir. Den reklam som utgår dagtid torde 
också med stor sannolikhet, i vart fall till betydande del, komma att 
ersättas av annan reklam, vilket också påverkar intäktsbortfallets 
storlek.  

Det är svårt, med den rådande pandemin, att göra mer exakta 
beräkningar för intäktsbortfallet. Under 2020 har investeringarna i 
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spelreklam, likt annan reklam på annonsmarknaden, gått ner kraf-
tigt. Hur framtiden kommer att se ut är svårt att förutse. De senaste 
helårssiffrorna som utredningen har att förhålla sig till är siffrorna 
för 2019. Det året investerades det 5,7 miljarder brutto i spelreklam i 
traditionella medier. Av beloppet var 53 procent hänförligt till tv och 
11 procent till radio. Detta innebär således att drygt tre miljarder 
kronor lades på tv-reklam och drygt 600 miljoner kronor investerades 
i radioreklam. När det gäller tv är den svenska tv-marknaden domi-
nerad av stora aktörer. Under 2019 stod SVT, Telia, Nent Group och 
Discovery för 95 procent av det samlade linjära tv-tittandet i Sverige. 
Eftersom SVT inte sänder spelreklam leder en delning rakt av på 
övriga tv-bolag till annonsintäkter om nästan en miljard per kanal. 
Då TV 4 har infört en volymbegränsning av spelreklam är bolagets 
andel troligtvis något lägre och i motsvarande mån andelen för övriga 
något högre. Beloppen är dock bruttosiffror som inte tar rabatter 
och liknande i beaktande, varför intäktsbeloppen är väsentligt 
mycket lägre netto. Alldeles oavsett rör det sig om höga belopp. 
Siffrorna ovan avser intäkter från spelreklam oberoende av spelform 
och oberoende av tid på dygnet. Den begränsning som föreslås tar 
endast sikte på vissa typer av spel och vissa tider på dygnet. 
Utredningen har inte tillgång till uppgifter om exakt fördelning av 
reklamen för alla spelformer per aktör men det är dock bekant att en 
stor andel reklam avser onlinekasino.  

Kommersiell radio domineras av två aktörer, Bauer Media och 
Nent Radio. Om det ovan redovisade bruttobeloppet avseende 
spelreklam i radio delas på hälften innebär det intäkter om cirka 
300 miljoner kronor per bolag. Även här bör påpekas dels att siff-
rorna blir lägre netto, dels att begränsningen endast tar sikte på 
högriskspel och på vissa tider på dygnet. Från radions håll har 
framförts att ett totalförbud mot spelreklam, vilket det dock inte är 
fråga om här, skulle få stora konsekvenser för kommersiell radio som 
aktör som redan har haft stora investeringar i licenser och som är 
starkt beroende av sina annonsintäkter.  

Eftersom förslaget även gäller videodelningsplattformar och 
podcasts bör ett visst intäktsbortfall även räknas med för bl.a. 
Google och vissa podcastleverantörer.  

Det är enligt utredningen svårt att bedöma vad som händer med 
annonspriserna om begränsningen införs. En minskad möjlighet att 
göra reklam i tv och radio och på videodelningsplattformar skulle i 
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teorin kunna innebära ökade annonspriser, i synnerhet i tv och på 
videodelningsplattformar där en stor andel tittare förekommer efter 
kl. 21.00.  

För medieföretagen kan vidare vissa kostnader tillkomma för de 
teknikanpassningar som krävs för att anpassa sig till regleringen.  

Från framför allt spelbranschens sida har påtalats att införandet 
av begränsningar av möjligheten för spelföretag att marknadsföra sig 
skulle hota kanaliseringen av spel. Om bolagen inte får marknadsföra 
sig och sina produkter finns det enligt branschen en risk för dels att 
spelföretag lämnar den svenska marknaden, dels att svenska konsu-
menter söker sig utanför licenssystemet för att spela. Utredningen 
konstaterar i denna del att den begränsning som nu föreslås innebär 
ett förbud dagtid mot att marknadsföra de allra mest riskfyllda 
spelen i vissa kanaler. Det rör sig inte om ett totalförbud och för-
budet tar endast sikte på produkter som anses vara särskilt riskfyllda. 
Det finns således fortfarande avsevärt bättre möjligheter för licens-
havare att marknadsföra sig och på så sätt nå en hög kundkännedom 
på den svenska marknaden, jämfört med för olicensierade aktörer, 
mot vilka det råder ett totalt marknadsföringsförbud.  

Från spelbranschen framförs ofta argumentet att regulatoriska 
begränsningar för licensierade spelföretag driver spelare till olicensi-
erade aktörer. De rapporter om kanaliseringen som finns att tillgå 
visar hur stor andel av svenskarnas spelande som sker utanför licens-
systemet. Rapporterna ger dock inte svar på hur många spelare som 
står för denna andel. Det har till utredningen framförts att många av 
de hjälpsökande på spelberoendemottagningar i nuläget är avstängda 
i spelpaus och att de således spelar på olicensierat spel. Att avstängda 
spelare söker sig till olicensierat spel är givetvis allvarligt och 
utredningen lämnar bl.a. i detta betänkande förslag som syftar till att 
utestänga olicensierat spel från Sverige. Däremot kan det faktum att 
avstängda spelare spelar hos olicensierade aktörer till viss del tala för 
att en inte obetydlig del av det olicensierade spelandet härrör från 
sådana personer. Det bedöms inte troligt att minskad marknads-
föring kommer att göra att dessa personer spelar mer hos olicen-
sierade aktörer. Snarare torde de föreslagna begränsningarna leda till 
minskade impulser att spela och därmed minskat spelande på totalen 
för dessa spelformer. Utredningen ser mot denna bakgrund inga 
större risker ur ett kanaliseringsperspektiv vid införandet av den 
begränsning som nu föreslås. 
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Det är Konsumentverket som kommer att bedriva tillsyn över 
efterlevnaden av den föreslagna bestämmelsen. Redan i dagsläget har 
Konsumentverket tillsynsansvar för marknadsföring av spel, vilket 
innebär att tillsyn redan bedrivs för spelreklam oavsett mediekanal. 
Eftersom det rör sig om regelefterlevnad av ytterligare en bestäm-
melse kommer antalet tillsynsbeslut eventuellt att öka något. Sam-
mantaget bedömer dock utredningen att tillsynen ryms inom ramen 
för Konsumentverkets befintliga budgetram. Inte heller förslagen 
att en överträdelse av 15 kap. 2 § spellagen kan sanktioneras med 
marknadsstörningsavgift bör medföra några större konsekvenser då 
detta endast bedöms bli aktuellt i ett fåtal fall.  

Marknadsföringsbestämmelserna beräknas kunna få viss bety-
delse för domstolarnas arbetsbelastning. En viss ökning av mål skulle 
kunna vara att vänta, men enligt utredningens bedömning är det 
svårt att se att det skulle röra sig om särskilt många mål. Arbets-
belastningen i stort hos domstolarna bör således inte påverkas mer 
än marginellt. Även om förändringen skulle kunna tänkas innebära 
en något högre arbetsbelastning samt ökade kostnader bedömer 
utredningen att kostnaderna inte blir större än att de kan hanteras 
inom de befintliga ekonomiska ramarna.  

19.3.3 Värdeautomater  

Utredningens förslag innebär att en spelares förlustgräns vid spel på 
statliga värdeautomater på andra platser än på ett kasino ska få uppgå 
till högst 5 000 kronor per vecka. Syftet med förslaget är att minska 
skadeverkningarna vid sådant spel. 

Förslaget berör främst Svenska Spel, de restauranger och bingo-
hallar där värdeautomaterna är placerade samt Spelinspektionen.  

För Svenska Spel, restauranger och bingohallar innebär förslaget 
att de nu gällande tillfälliga reglerna om förlustgräns vid värde-
automatspel blir permanenta. I samband med införandet av den 
tillfälliga regleringen anförde Svenska Spel att förlustgränsen skulle 
minska intäkterna från sådant spel till restauranger och bingohallar 
med cirka 16,5 miljoner kronor mellan 2 juli och 31 december 2020. 
Statens intäkter från Svenska Spels överskott från sådant spel kan 
följaktligen också komma att minska. Den utveckling som Svenska 
Spel vittnat om i fråga om värdeautomatspelande, med allt fler spe-
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lare som spelar för mindre belopp, bör dock innebära att de omsätt-
ningsmässigt negativa effekterna av en obligatorisk förlustgräns 
begränsas. 

För spelarna innebär förslaget en begränsning av hur stora sum-
mor som kan spenderas på värdeautomatspel i restauranger och 
bingohallar. Förslagen innebär att skyddet ökar både för redan aktiva 
spelare och för nya spelare. Det går inte att utesluta att vissa av 
spelarna, när de slagit i taket, spelar vidare på andra spelformer inom 
Svenska Spel eller hos andra spelbolag. I avsnitt 10.5 redogörs dock 
för studier som antyder att majoriteten inte väljer att spela vidare när 
de slagit i taket.  

Spelinspektionen har det huvudsakliga ansvaret för tillsynen över 
att bestämmelserna i spellagen och de föreskrifter som meddelats 
med stöd i spellagen följs. Förslaget innebär att de tillfälliga reglerna 
i fråga om förlustgräns blir permanenta, och således inte att Spel-
inspektionens tillsynsområde utökas i förhållande till nuläget. 

Förslaget kan ha viss påverkan på statens intäkter från spelskatt, 
eftersom möjligheterna att spela för höga belopp begränsas. Detta 
ska dock i så fall vägas mot syftet med bestämmelsen att minska 
skadeverkningarna från spel, vilket kan minska de samhälls-
ekonomiska kostnaderna för att hantera spelproblem. 

19.4 Andra åtgärder som kan stärka omregleringen  

19.4.1 Ökande möjligheter att följa utvecklingen på 
spelmarknaden  

Genom den föreslagna nya lagen ska licens- och tillståndshavare 
enligt spellagen vara skyldiga att på begäran av Spelinspektionen 
lämna uppgifter om utvecklingen på spelmarknaden. Syftet med den 
nya uppgiftsskyldigheten är att genom statistik om utvecklingen 
bättre kunna följa, bedöma och hantera riskerna på spelmarknaden. 
Med ökad kunskap om spelmarknadens utveckling ges Spelinspek-
tionen bättre förutsättningar för att följa och informera om utvec-
klingen på spelmarknaden samt bidra till den övergripande nationella 
uppföljningen inom spelområdet. Övergripande handlar det om att 
riksdag och regeringen ges tillgång till underlag för att kunna 
bedöma om målen med spelpolitiken faktiskt uppnås. Det ger också 
Spelinspektionen bättre underlag för andra delar av myndighetens 
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verksamhet, exempelvis i föreskriftsarbetet och arbetet med att 
motverka matchfixning. 

Förslaget berör Spelinspektionen och licens- och tillstånds-
havarna enligt spellagen. Därutöver berörs förvaltningsdomstolarna 
i ärenden som rör överklagande av inspektionens beslut. 

Det är inte möjligt att på förhand redogöra för alla konsekvenser 
av den föreslagna lagen eftersom det beror på hur Spelinspektionen 
kommer att använda sig av den för att inhämta uppgifter. Spel-
inspektionen genomför dock redan i dag uppgiftsinhämtning från 
licenshavarna för statistikändamål på frivillig basis. Förslaget avser 
inte att ge Spelinspektionen någon ny uppgift att följa och informera 
om utvecklingen på spelmarknaden. Den föreslagna ändringen i 
myndighetens instruktion är närmast av en förtydligande karaktär. 
Erfarenheter från hur Spelinspektionen hittills redogjort för utveck-
lingen på spelmarknaden, visar att myndighetens publiceringar skett 
kvartalsvis och årsvis. Det bedöms mot den bakgrunden troligt att 
uppgiftsinhämtningen med stöd av den nya lagen i regel kommer att 
ske åtminstone kvartalsvis. Vid särskilda omständigheter, exempel-
vis under perioder då spelmarknaden av något skäl kan antas på-
verkas mer än vanligt, kan det dock finnas skäl att inhämta uppgifter 
på månadsbasis. Utredningen har inte fått uppfattningen att de typer 
av uppgifter som kan bli aktuella att rapportera medför någon 
betydande administrativ börda för licens- eller tillståndshavarna att 
ta fram. Som anges i avsnitt 13.5.3 får den som är uppgiftsskyldig 
inte betungas onödigt. 

Det bör i sammanhanget erinras om att statliga myndigheter är 
skyldiga att samråda med berörd branschorganisation innan de begär 
in uppgifter från näringsidkare, enligt 3 § förordningen (1982:668) 
om statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från närings-
idkare och kommuner. Om, vilket bedöms troligt, Spelinspektionen 
utnyttjar det föreslagna bemyndigandet att meddela föreskrifter om 
uppgiftslämnande, ska dessa föreskrifter naturligtvis konsekvens-
analyseras och beredas i sedvanlig ordning. 

För Spelinspektionen innebär inte förslaget någon ny uppgift. 
Snarare innebär det att myndigheten ges bättre verktyg att utföra sin 
uppgift att följa och informera om utvecklingen på spelmarknaden. 

Förslaget torde sammanfattningsvis, såvitt kan bedömas nu, inte 
få några effekter av större betydelse för företagens administrativa 
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börda och inte heller föranleda något behov av utökat anslag för 
Spelinspektionen.  

19.4.2 Licensers giltighet vid prövning av förnyad licens  

Enligt förslaget ska en utgången licens fortsatt gälla till dess att 
spelmyndigheten fattat beslut i fråga om en ansökan från samma 
licenshavare om förlängning av licensen, förutsatt att ansökan inne-
håller de uppgifter och handlingar i övrigt som behövs för myndig-
hetens prövning och har inkommit till myndigheten senast fyra 
månader före utgången av licensen. Syftet med bestämmelsen är att 
undvika att licenshavare drabbas på grund av hög arbetsbelastning 
hos Spelinspektionen. Genom bestämmelsen ges också Spelinspek-
tionen ökad möjlighet att fokusera sina resurser till att göra den 
lämplighetsprövning som spellagen kräver.  

Om förslaget inte genomförs finns en risk att en allt för stor del 
av Spelinspektionens resurser under den mest intensiva licens-
prövningsperioden kommer att gå åt till att hantera frågor från 
licenshavarna till följd av osäkerheten kring om en ny licens kommer 
att hinna meddelas innan den tidigare licensen löper ut eller inte. Om 
ett beslut med anledning av en ansökan om förnyad licens inte 
hinner meddelas innan den tidigare licensen löper ut, kan det också 
medföra klagomål och domstolsprocesser som tar ytterligare resur-
ser i anspråk. Dessa resurser kan genom förslaget i stället användas 
till att göra bl.a. den lämplighetsprövning som spellagen kräver.  

Utredningen bedömer att det sannolikt endast kommer vara i 
undantagsfall som regeln om fortsatt giltighet kommer att behöva 
tillämpas i praktiken, eftersom den aktuella bestämmelsen kan 
förväntas leda till att licenshavare lämnar in kompletta ansökningar i 
god tid. Bestämmelsen kan med andra ord i sig själv medföra att 
behovet av förlängd giltighet minskar.  

För licenshavarna innebär förslaget ökad trygghet i fråga om möj-
ligheten att fortsatt tillhandahålla spel efter utgången av en licens, 
förutsatt att licenshavaren i god tid inkommit till Spelinspektionen 
med en komplett ansökan om förnyelse av licensen. 

Konsumentskyddet bedöms inte påverkas negativt genom 
förslaget. De licenshavare vars licenser skulle kunna bli aktuella för 
fortsatt giltighet, har bedömts lämpliga för verksamheten av Spel-
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inspektionen i den ursprungliga licensprövningen. Spelinspektionen 
har också möjlighet att när som helst under licenstiden vidta 
tillsynsåtgärder och, när det bedöms nödvändigt, exempelvis åter-
kalla licensen. Om Spelinspektionen vid bedömningen av ansökan 
om förnyelse bedömer att licenshavaren inte uppfyller kraven för 
licens, ska en ny licens inte beviljas. I så fall gäller inte heller längre 
en utgången licens som har haft fortsatt giltighet.  

19.4.3 Anpassade regler om bonuserbjudanden 

Enligt förslaget ska licenshavare som enbart har licens att tillhanda-
hålla spel för allmännyttiga ändamål undantas från begränsningen att 
det endast ska vara tillåtet att erbjuda bonus vid första speltillfället. 
Förslaget syftar till att de allmännyttiga organisationerna i detta av-
seende ska få fortsätta att tillhandahålla spel under samma förutsätt-
ningar som de gjorde före omregleringen. Förslaget bedöms inte få 
några direkta ekonomiska konsekvenser men i jämförelse med den 
nu gällande bonusbegränsningen, som är tillämplig även för licens-
havare som tillhandahåller spel för allmännyttiga ändamål, bedöms 
förslaget ge ökade intäktsmöjligheter för allmännyttiga organisa-
tioner. Utredningen har bedömt att undantaget kan införas utan att 
det får några negativa effekter på konsumentskyddet (jfr avsnitt 16.4). 
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20 Författningskommentar 

20.1 Förslaget till lag om uppgiftsskyldighet i fråga 
om utvecklingen på spelmarknaden 

1 §    För att tillgodose de behov av uppgifter som spelmyndigheten har för att 
följa utvecklingen på spelmarknaden, får spelmyndigheten förelägga en licens- 
eller tillståndshavare enligt spellagen (2018:1138) att tillhandahålla uppgifter 
om spelets omfattning. 

Ett föreläggande gäller omedelbart, om något annat inte bestäms. 

 
Paragrafen behandlar spelmyndighetens befogenhet att begära in 
vissa uppgifter från licens- och tillståndshavare enligt spellagen. 
Övervägandena finns i avsnitt 13.5. 

Enligt första stycket får spelmyndigheten förelägga en licens- eller 
tillståndshavare att tillhandahålla uppgifter om spelets omfattning. 
Det kan exempelvis avse uppgifter om omsättning per spelform och 
distributionssätt (online, mobil, dator, ombud etc.), antalet aktiva 
spelare, fördelningen av spelandet mellan kvinnor och män samt ag-
gregerade uppgifter om satta och nådda gränser för spelande.  

Ett föreläggande ska vara proportionerligt, vilket bland annat 
framgår av 5 § förvaltningslagen. Spelmyndigheten ska i samband 
med uppgiftsinhämtningen tillämpa förordningen (1982:668) om 
statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från näringsidkare 
och kommuner. 

Ett föreläggande gäller, enligt andra stycket, som huvudregel 
omedelbart. Detta motsvarar vad som gäller enligt 1 § lagen 
(2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och kon-
kurrensförhållanden. 
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2 §    Uppgiftsskyldigheten enligt denna lag omfattar inte  

1. uppgifter som utgör del i utredning i enskilda ärenden som rör 
tillämpning av spellagen (2018:1138), eller 

2. uppgifter som utgör personuppgifter. 
 

I paragrafen anges vissa undantag från uppgiftsskyldigheten. Över-
vägandena finns i avsnitt 13.5.2 och 13.5.3. 

I punkt 1 anges att uppgiftsskyldigheten inte omfattar utredning 
i enskilda ärenden som rör tillämpning av spellagen. För dessa syften 
finns särskilda uppgiftsskyldigheter i spellagen. 

I punkt 2 anges att uppgiftsskyldigheten inte ska gälla för upp-
gifter som utgör personuppgifter. Med personuppgifter avses det-
samma som i artikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer 
med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria 
flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning). 

3 §    Ett föreläggande enligt 1 § får förenas med vite. 

 
I paragrafen regleras möjligheten att förena ett föreläggande med 
vite. Övervägandena finns i avsnitt 13.5.4. 

Att spelmyndigheten får förena ett föreläggande med vite innebär 
ingen skyldighet för myndigheten att göra det. Har spelmyndig-
heten inte anledning att räkna med annat än att uppgiftsskyldigheten 
fullgörs, behöver myndigheten inte förelägga något vite. 
 
4 §    Beslut av spelmyndigheten om förelägganden enligt 1 § får överklagas till 
allmän förvaltningsdomstol. 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 

 
I paragrafen anges förutsättningarna att överklaga beslut. Över-
vägandena finns i avsnitt 13.5.5. 

Av första stycket följer att ett beslut om föreläggande får över-
klagas till förvaltningsrätten under de förutsättningar som regleras i 
förvaltningslagen. 

Vid överklagande till kammarrätten krävs enligt andra stycket 
prövningstillstånd. 
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5 §    Spelmyndigheten får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ska ges 
in och villkoren för inlämnandet. 

 
Paragrafen innehåller ett bemyndigande för spelmyndigheten att 
meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ska ges in och villkoren 
för inlämnandet. Övervägandena finns i avsnitt 13.5.4. 

20.2 Förslaget till lag om ändring i 
marknadsföringslagen (2008:486) 

29 §    En näringsidkare får åläggas att betala en särskild avgift (marknads-
störningsavgift) om näringsidkaren, eller någon som handlar på närings-
idkarens vägnar, uppsåtligen eller av oaktsamhet har brutit mot 

– 7 §, 
– 8 § och någon av bestämmelserna i 9, 10, 12–17 §§, 
– 18 §, 
– 20 §, eller 
– någon av bestämmelserna i bilaga I till direktiv 2005/29/EG. 
Detsamma gäller om en näringsidkare uppsåtligen eller av oaktsamhet 

bryter mot någon av bestämmelserna i 
– 64 kap. 46 § socialförsäkringsbalken, 
– 7 kap. 3 § alkohollagen (2010:1622), 
– 8 kap. 7 § första stycket, 8, 9 eller 14 § första eller andra stycket, 9 a kap. 

10 och 11 §§ eller 15 kap. 4 § radio- och tv-lagen (2010:696), 
– 11 § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti eller 8 § lagen (2004:299) 

om inlåningsverksamhet när det gäller ett erbjudande som inte är riktat bara 
till andra än konsumenter, 

– 4 kap. 1 § 2 eller 3, 3 §, 4 § första stycket 2 eller 5 § 2 eller 3 lagen 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter, 

– 15 kap. 2 eller 7 § spellagen (2018:1138.) 
Vad som sägs i första och andra styckena gäller också en näringsidkare som 

uppsåtligen eller av oaktsamhet väsentligt har bidragit till överträdelsen. 
Avgiften tillfaller staten.  

 
Paragrafen beskriver vilka former av överträdelser som kan medföra 
åläggande av marknadsstörningsavgift. Det är som huvudregel inte 
möjligt att ålägga marknadsstörningsavgift om näringsidkare bryter 
mot kraven enligt en särskild lag (jfr prop. 2007/08:115 s. 127). 
Undantagen räknas upp i paragrafens andra stycke, vilket har ändrats 
genom en hänvisning 15 kap. 2 § spellagen (förbudet mot att skicka 
direktreklam till en avstängd spelare) och till den nya bestämmelsen 
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i 15 kap. 7 § spellagen (förbudet mot reklam för vissa spelformer 
dagtid bl.a. i radio, tv och på videodelningsplattformar). Syftet med 
ändringen är att det ska vara möjligt att ålägga om marknads-
störningsavgift även vid överträdelser av 15 kap. 2 § spellagen och 
den föreslagna nya bestämmelsen 15 kap. 7 § spellagen. Ändringen 
motsvarar och är en konsekvens av det tillägg som görs i 15 kap. 4 § 
spellagen. Se vidare i kommentaren till dessa bestämmelser. Närmare 
överväganden finns i avsnitt 9.12.  

20.3 Förslaget till lag om ändring i spellagen 
(2018:1138) 

3 kap. 
 
3 a § Det är inte tillåtet att i yrkesmässig verksamhet eller annars i förvärvssyfte 
främja deltagande i spel som tillhandahålls utan nödvändig licens enligt denna 
lag. 

 
Genom paragrafen förbjuds främjande av deltagande i spel som 
tillhandahålls utan nödvändig licens (främjandeförbud). Paragrafen 
överensstämmer i sak med vad som gällde enligt 38 § första stycket 
1 lotterilagen (1994:1000). Övervägandena finns i avsnitt 7.5. 

Främjande av olovligt spel är kriminaliserat genom 19 kap. 2 §. 
Med främjande avses här sakligt sett detsamma som i den 
bestämmelsen. I 19 kap. 7 § finns bestämmelser om förbud mot 
dubbelbestraffning. 
 
4 kap. 

 
8 §    En licens ska avse en viss tid och får, om inte annat anges i denna lag, ges 
för högst fem år. 

Om en ansökan om förnyelse av en licens som avses i första stycket ges in 
till spelmyndigheten ska licensen gälla under längre tid, dock längst till dess att 
beslut i fråga om den nya ansökan har fattats av spelmyndigheten, om  

1. ansökan har inkommit senast fyra månader före utgången av 
giltighetstiden för den licens som förlängningen avser, och  

2. ansökan innehåller de uppgifter och handlingar i övrigt som behövs för 
myndighetens prövning. 
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I paragrafen behandlas licensens giltighet. I det andra stycket, som är 
nytt, anges under vilka förutsättningar en utgående licens ska ha 
fortsatt giltighet under tiden som en ansökan om förnyelse av licen-
sen prövas av spelmyndigheten. Övervägandena finns i kapitel 15. 

Av bestämmelsen framgår att en utgången licens fortsatt ska gälla 
till dess att spelmyndigheten fattat beslut i fråga om en ansökan från 
samma licenshavare om förlängning av licensen, om vissa förut-
sättningar föreligger. Den första förutsättningen är, enligt punkt 1, 
att ansökan om förnyelse har inkommit till myndigheten senast fyra 
månader före utgången av licensen. Den andra förutsättningen är, 
enligt punkt 2, att ansökan innehåller de uppgifter och handlingar i 
övrigt som behövs för myndighetens prövning. Med detta avses att 
ansökan innehåller samtliga handlingar som anges i Spelinspek-
tionens föreskrifter om ansökan om licens. Att ansökan bedöms 
uppfylla detta krav utesluter dock inte att myndigheten kan komma 
att begära mindre förtydliganden eller kompletteringar i samband 
med prövningen av den nya ansökan. 
 
11 kap. 

 
6 a §    Spelprogramvara som används vid tillhandahållande av onlinespel 
enligt 7 och 8 kap. får bara tillverkas, tillhandahållas, installeras eller ändras 
av den som har tillstånd för detta. 

 
Paragrafen innehåller krav på tillstånd för den som tillverkar, till-
handahåller, installerar eller ändrar spelprogramvara för kommer-
siellt onlinespel och vadhållning som sker online. Övervägandena 
finns i avsnitt 7.4.4. 

I bestämmelsen avses med spelprogramvara sådan programvara 
som är designad för att särskilt användas vid licenspliktigt spel om 
pengar. Det kan exempelvis handla om slumptalsgeneratorer, s.k. 
Random Number Generator (RNG), datorsimulerat automatspel 
(så kallade slots), streaminglösningar m.m. för onlinebaserad live-
kasino, plattformar för onlinepoker och sportböcker för vad-
hållning. Med spelprogramvara avses däremot inte sådan program-
vara som är allmänt utvecklad för tillhörande aktiviteter såsom 
resultatanalys, marknadsföring, kundhantering och förvaltning, eller 
som utgör delar av licenshavarens allmänna IT-struktur eller affärs-
applikationer. Den närmare definieringen av begreppet bör över-
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lämnas till rättstillämpningen. Spelinspektionen har även möjlighet 
att ta fram ytterligare vägledning om det bedöms nödvändigt. 

Att det är licenshavaren som har ansvaret gentemot konsument 
och tillsynsmyndighet för spelverksamheten följer bland annat av 
11 kap. 6 §. 

 
6 b §    Tillstånd enligt 6 a § kan ges till den som uppfyller kraven i 4 kap. 1 § 
1 och 2, samt 2 § 1–3.  

 
I paragrafen anges vad som krävs för tillstånd enligt 6 a §. Över-
vägandena finns i avsnitt 7.4.5. 

Enligt bestämmelsen får tillstånd att tillverka, tillhandahålla, 
installera eller ändra spelprogramvara ges till den som uppfyller vissa 
av de krav som ställs på en licenshavare enligt 4 kap. För det första 
ska sökanden bedömas ha den kunskap, erfarenhet och organisation 
som krävs för att driva verksamheten (4 kap. 1 § 1). Vid bedömning 
av om dessa krav är uppfyllda bör beaktas vilken kapacitet som 
sökanden förfogar över i form av personal, ledning, arbetsrutiner 
och andra organisatoriska resurser. Personalens kunskap om 
verksamheten och de föreskrifter och villkor som reglerar den har 
stor betydelse. Vid bedömningen kan därför beaktas vilken kunskap 
och erfarenhet av liknande verksamhet personalen har. För det andra 
ska sökanden antas komma att driva verksamheten i enlighet med lag 
och andra författningar som reglerar verksamheten (4 kap. 1 § 2). 
Den bedömningen bör i första hand avse regleringen på spelområdet 
och särskilt förbudet mot att samarbeta med någon som tillhan-
dahåller spel utan nödvändig licens enligt spellagen (6 e §). Bedöm-
ningen av om kraven är uppfyllda bör göras i förhållande till den 
verksamhet som ansökan avser (jfr prop. 2017/18:220 s. 101 och 
317). Det bör beaktas i tillståndsprövningen om sökanden redan 
verkar med licens i ett annat där motsvarande prövning genomgåtts. 

Tillståndshavaren ska ha rättshandlingsförmåga, vilket innebär 
att ett tillstånd inte får ges den som är i konkurs eller, om sökanden 
är en fysisk person, är under 18 år eller har förvaltare enligt 11 kap. 
7 § föräldrabalken (4 kap. 2 § 1–3). 

 
6 c §    En tillståndshavare enligt 6 a § som saknar bosättning eller etablering 
i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) ska ha en 
fysisk representant som är bosatt i Sverige. Representanten ska uppfylla de krav 
som anges i 4 kap. 2 § 1–3. 
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I paragrafen uppställs krav på att en tillståndshavare enligt 6 a § som 
saknar bosättning eller etablering i ett land inom EES-området, ska 
ha en särskild representant i Sverige. Övervägandena finns i av-
snitt 7.4.5. 

Av bestämmelsen framgår att representanten ska vara en fysisk 
person bosatt i Sverige, vilket innebär att representanten måste vara 
folkbokförd här. Representanten får inte vara i konkurs eller, om 
denne är en fysisk person, vara under 18 år eller ha förvaltare enligt 
11 kap. 7 § föräldrabalken. Representantens behörighet att företräda 
tillståndshavaren regleras i 6 d §.  

 
6 d §    Tillståndshavaren ska utfärda fullmakt för representanten att i alla 
frågor som rör verksamheten enligt tillståndet företräda tillståndshavaren inför 
svenska myndigheter, handla på tillståndshavarens vägnar samt ta emot 
stämning för tillståndshavaren och själv eller genom någon annan tala och 
svara för denne. 

 
I paragrafen finns krav på att den representant som avses i 6 c § ska 
ha fullmakt att företräda tillståndshavaren i alla frågor som rör den 
tillståndspliktiga verksamheten inför bl.a. svenska myndigheter och 
domstolar. Bestämmelsen motsvarar den i 4 kap. 5 §. Övervägandena 
finns i avsnitt 7.4.5. 

 
6 e §    Den som har tillstånd enligt 6 a § får inte tillverka, tillhandahålla, 
installera eller ändra spelprogramvara till någon som saknar nödvändig licens 
enligt denna lag. 

 
I paragrafen anges krav för den som har tillstånd för hantering av 
spelprogramvara. Övervägandena finns i avsnitt 7.4.6. 

Enligt bestämmelsen är det förbjudet för tillståndshavaren att 
genom tillverkning, tillhandahållande, installation eller ändring av 
spelprogramvara samarbeta med spelföretag som saknar nödvändig 
licens enligt spellagen. 

 
9 §    Frågor om tillstånd enligt 6 a och 7 §§ prövas av spelmyndigheten. 

 
I paragrafen har lagts till att spelmyndigheten, utöver frågor om 
tillstånd för innehav av automater, även prövar ansökningar om 
tillstånd för tillverkning, tillhandahållande, installation eller ändring 
av spelprogramvara. Övervägandena finns i avsnitt 7.4.5. 
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10 §    Spelmyndigheten får förena ett tillstånd med villkor för hanteringen 
eller innehavet. 

 
I paragrafen har lagts till att spelmyndigheten får förena även ett 
tillstånd för hantering av spelprogramvara med villkor. Över-
vägandena finns i avsnitt 7.4.6. 

Villkoren får endast avse hanteringen. 
 

11 §    Ett tillstånd enligt 6 a § ska avse en viss tid och får ges för högst fem år. 

 
I paragrafen behandlas giltighetstiden för tillstånd enligt 6 a §. 
Övervägandena finns i avsnitt 7.4.5. 

Ett beslut om tillstånd ska avse en viss tid och får ges för högst 
fem år.  
 
14 kap.  
 
9 §    En licenshavare får endast vid det första tillfället då en spelare spelar på 
något av licenshavarens spel erbjuda eller lämna bonus.  

Begränsningen i första stycket gäller inte för licenshavare som enbart 
tillhandahåller spel enligt 6 kap.  

 
I paragrafen har ett nytt andra stycke införts. Övervägandena finns i 
avsnitt 16.4. 

Enligt bestämmelsen undantas licenshavare enligt 6 kap. spel-
lagen från den begränsning av att erbjuda bonus som framgår av 
första stycket. Endast den som enbart tillhandahåller spel enligt 
6 kap. spellagen är undantagen från begränsningen. Skulle en licens-
havare med licens enligt 6 kap. spellagen erhålla licens även för spel 
enligt något annat kapitel i spellagen är licenshavaren inte längre 
undantagen begränsningen i första stycket.  

 
15 kap. 
 
4 §    Marknadsföring som strider mot 1, 2 eller 7 § ska vid tillämpningen av 
5, 23 och 26 §§ marknadsföringslagen (2008:486) anses som otillbörlig mot 
konsumenter. Ett handlande som strider mot 2 eller 7 § kan medföra mark-
nadsstörningsavgift enligt bestämmelserna i 29–36 §§ marknadsföringslagen. 

Om information som anges i 3 § inte lämnas ska marknadsföringslagen 
tillämpas, med undantag av bestämmelserna i 29–36 §§ om marknads-
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störningsavgift. Sådan information ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje 
stycket marknadsföringslagen. 

 
I paragrafen behandlas de sanktioner som kan tillgripas vid över-
trädelser av de särskilda bestämmelserna om marknadsföring av spel 
i 15 kap. spellagen. Överväganden finns i avsnitt 9.12. 

Genom tillägget i första stycket utvidgas sanktionsmöjligheterna 
för överträdelser mot bestämmelserna 15 kap. 2 § samt den före-
slagna 15 kap. 7 § spellagen till att också omfatta en möjlighet att 
ålägga marknadsstörningsavgift. Ett motsvarande tillägg görs i 29 § 
andra stycket marknadsföringslagen. 
 
6 §    Reklam för spel som tillhandahålls av någon som saknar nödvändig 
licens enligt denna lag får inte förekomma i tv-sändningar, beställ-tv, sökbar 
text-tv eller ljudradiosändningar. 

En leverantör av en videodelningsplattform får inte tillhandahålla sådan 
reklam som avses i första stycket före, under eller efter användargenererade 
videor eller tv-program på plattformen. 

 
Paragrafen, som behandlar reklam i vissa medier, har ändrats enligt 
nedan. Övervägandena finns i avsnitt 7.6.2 och 7.6.3. 

I första stycket har hänvisningen till radio- och tv-lagen (2010:696) 
tagits bort. Bestämmelsens tillämpningsområde är därmed inte 
begränsat till sändningar som omfattas av den lagen. 

Enligt andra stycket, som är nytt, gäller förbudet i första stycket 
även för videodelningsplattformar avseende reklam som tillhanda-
hålls före, under eller efter användargenererade videor eller tv-
program på plattformen. Användargenererad reklam som platt-
formsleverantören inte kan styra över omfattas inte. Med video-
delningsplattform avses sakligt sett detsamma som i 3 kap. 1 § 23 
radio- och tv-lagen. 

 
7 §    Reklam för spel på värdeautomater, kasinospel på ett kasino eller 
kommersiellt onlinespel får inte förekomma i tv-sändningar, beställ-tv, sökbar 
text-tv, ljudradiosändningar, beställradio eller på videodelningsplattformar 
mellan kl. 06.00 och 21.00.  

 
I paragrafen, som är ny, införs en begränsning av när på dygnet 
reklam för vissa angivna spelformer får visas i vissa typer av medier.  
Övervägandena finns i avsnitt 9.9.3.  
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Bestämmelsen gäller endast reklam för spel på värdeautomater, 
kasinospel på kasino och kommersiellt onlinespel, vilket utgör 
spelformer som innebär en hög risk att utveckla spelproblem.  

Reklam för sådant spel får inte göras mellan kl. 06.00-21.00 i tv-
sändningar, beställ-tv, sökbar text-tv, ljudradiosändningar, beställ-
radio eller på videodelningsplattformar. Innebörden av begreppen 
motsvarar de definitioner som återfinns i 3 kap. radio- och tv-lagen.  

En skillnad mellan tillämpningen av begreppen i radio- och tv-
lagen respektive nuvarande bestämmelse i spellagen är att de 
jurisdiktionsbegränsningar som gäller enligt radio- och tv-lagen inte 
är tillämpliga på nuvarande bestämmelse. Den nu aktuella bestäm-
melsen kan därför tillämpas oavsett varifrån reklamen sänds så länge 
reklamen är riktad till Sverige och svenska konsumenter. Detta får 
bl.a. till följd att den aktuella bestämmelsen tillämpas på reklam på 
videdelningsplattformar såsom Youtube trots att denna plattform är 
etablerad på Irland.  

Till skillnad från radio- och tv-lagens bestämmelser om beställ-
radio (podcasts) som enbart kommer att gälla beställradio tillhanda-
hållen av public service är denna bestämmelsen tillämplig på beställ-
radio som tillhandahålls även av andra aktörer. I övrigt hänvisas till 
författningskommentaren i regeringens proposition En modernise-
rad radio- och tv-lag, (prop. 2019/20:168 s. 185–187).  

Begränsningen syftar till att begränsa all typ av kommersiell 
reklam för de utpekade spelformerna i radio, tv, podcasts och på 
videodelningsplattformar mellan kl. 06.00-21.00. Bestämmelsen 
hindrar emellertid inte visandet av sponsringsmeddelanden under 
dessa tider eftersom det enligt radio- och tv-lagen finns en 
ovillkorlig skyldighet att sända sådana meddelanden. Skyldigheten 
att visa sponsringsmeddelanden syftar till att säkerställa att allmän-
heten får upplysning om att programinnehåll kan ha påverkats av ett 
utomstående intresse, även om de också har ett kommersiellt inslag 
och intresse. I 7 kap. 7 § radio- och tv-lagen finns föreskrifter om 
hur ett sponsringsmeddelande ska utformas. Enligt andra stycket 
nämnda paragraf får sådana meddelanden inte innehålla säljfräm-
jande inslag. Ett sponsringsmeddelande får således inte innehålla 
information om eller erbjudanden om produkter. En mer än kort-
varig exponering av ett företagsnamn kan också anses innehålla ett 
säljfrämjande inslag.   
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16 kap. 
 
1 a §    Den som tillhandahåller onlinespel enligt 7 och 8 kap. ska se till att 
spelprogramvaran som används är tillverkad, tillhandahållen, installerad och 
ändrad av någon som har tillstånd enligt denna lag för detta. 

 
Paragrafen behandlar krav på den som tillhandahåller kommersiellt 
onlinespel och vadhållning online i fråga om spelprogramvara. 
Övervägandena finns i avsnitt 7.4.7. 

Bestämmelsen innebär att licenshavaren inte får använda spelpro-
gramvara som tillverkats, tillhandahållits, installerats eller ändrats av 
någon som saknar tillstånd enligt 11 kap. 6 a §. Om licenshavaren 
själv utför den hanteringen ska licenshavaren ha tillstånd för detta. 
 
18 kap. 
 
12 a §    Det som sägs om licenshavare i 12 § ska också gälla för tillstånds-
havare enligt denna lag. 

 
I paragrafen anges att spelmyndighetens möjligheter till ingripande 
mot en licenshavare som följer av 12 § även ska gälla mot en till-
ståndshavare enligt spellagen. Övervägandena finns i 7.4.8. 

 
19 kap. 
 
10 a §    Om en tillståndshavare enligt 11 kap. 6 a § har fått en anmärkning 
eller varning enligt 18 kap. 12 §, får spelmyndigheten besluta att tillstånds-
havaren ska betala en sanktionsavgift. 

Avgiften tillfaller staten. 

 
Paragrafen reglerar påförande av sanktionsavgift med anledning av 
ett beslut om varning eller anmälning enligt 18 kap. 12 § mot en 
innehavare av tillstånd enligt 11 kap. 6 a §. Övervägandena finns i 
avsnitt 7.4.8. 

Enligt första stycket får spelmyndigheten besluta om en sanktions-
avgift vid överträdelser av spellagen, eller föreskrifter och villkor 
meddelande med stöd av lagen, av en tillståndshavare enligt 11 kap. 
6 a §. En förutsättning är att en anmärkning eller en varning har 
meddelats enligt 18 kap. 12 §. Ansvaret för överträdelsen är strikt. 
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Det ankommer på spelmyndigheten att visa att förutsättningarna för 
att besluta om en avgift är uppfyllda. 

I 12 § finns bestämmelser om förbud mot dubbelbestraffning. I 
14 § regleras avgiftens storlek. I 17–18 §§ finns bestämmelser om 
verkställighet och preskription. 

Enligt andra stycket ska avgiften tillfalla staten. 
 

13 §    Sanktionsavgiften enligt 10 och 10 a §§ ska uppgå till lägst 5 000 kronor 
och högst tio procent av licens- eller tillståndshavarens omsättning det närmast 
föregående räkenskapsåret. 

Om överträdelsen har skett under licens- eller tillståndshavarens första 
verksamhetsår eller om uppgifter om omsättningen annars saknas eller är 
bristfällig, får omsättningen uppskattas. 

Endast omsättning från licens- eller tillståndspliktig verksamhet enligt 
denna lag ska beaktas. 

 
I paragrafen har lagts till att dess bestämmelser om sanktions-
avgiftens storlek ska gälla även för sanktionsavgifter enligt 10 a §. 
Övervägandena finns i avsnitt 7.4.8. 

Vilka omständigheter som ska beaktas vid bestämningen av 
storleken på avgiften regleras i 15 §. När det gäller överträdelser av 
en tillståndshavare enligt 11 kap. 6 a § bör allvarlighetsgraden bedö-
mas med hänsyn till vilken betydelse som överträdelsen har i relation 
till syftet med tillståndsregleringen, dvs. att försvåra tillgången till 
spelprogramvara för spelföretag som saknar nödvändig licens. 
 
21 kap. 
 
10 a §    Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om vilka handlingar och uppgifter som ska ges in i sam-
band med en ansökan om tillstånd att tillverka, tillhandahålla, installera eller 
ändra spelprogramvara eller om ändring av ett sådant tillstånd. 

 
Paragrafen innehåller bemyndiganden för regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om 
vilka handlingar och uppgifter som ska ges in i samband med en 
ansökan om tillstånd enligt 11 kap. 6 a § eller ändring av ett sådant 
tillstånd. Övervägandena finns i avsnitt 7.4.6.  
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14 a §    Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om undantag från det bedömningsförfarande som avses i 
16 kap. 3 § och i så fall föreskriva vilka andra bedömningsförfaranden som i 
stället ska gälla. 

 
Paragrafen innehåller ett bemyndigande för regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om 
undantag från vad som sägs i 16 kap. 3 § spellagen om att en licens-
havares spelsystem, affärssystem, rutiner, dragningsutrustning och 
fysiska lotter ska bedömas av ett organ som ackrediterats för 
uppgiften innan de används i spelverksamheten, samt om vilka andra 
bedömningsförfaranden som i så fall ska gälla. Övervägandena finns 
i kapitel 14. 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

1. Denna lag träder ikraft den 1 januari 2023 i fråga om 11 kap. 6 a–e och 
11 §§, 16 kap. 1 a §, 18 kap. 12 a §, 19 kap. 10 a och 13 §§ samt 21 kap. 10 a 
§ och i övrigt den 1 juli 2022. 

2. Lagen får tillämpas före ikraftträdandet på ansökningar om tillstånd som 
lämnas in till spelmyndigheten efter den 1 september 2022 och som avser tid 
efter den 1 januari 2023. 

 
De nya och ändrade bestämmelserna i spellagen ska enligt punkt 1 
träda i kraft den 1 juli 2022 med undantag av bestämmelserna om 
tillstånd för spelprogramvara som ska träda i kraft den 1 januari 
2023.  

Av punkt 2 framgår att de nya och ändrade bestämmelserna får 
tillämpas före ikraftträdandet när det gäller tillståndsansökningar 
enligt 11 kap. 6 a § som lämnas in till spelmyndigheten efter den 
1 september 2022 och som avser tid efter den 1 januari 2019. 

Övervägandena finns i 7.4.9. och kapitel 18. 
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Kommittédirektiv 2018:47 

Centrala marknadsfrågor vid omregleringen 
av spelmarknaden 

Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2018 

Sammanfattning 

AB Svenska Spels anpassning till den omreglerade spelmarknaden 
samt hästnäringens och idrottsrörelsens ekonomiska förutsättningar 
är av betydelse för genomförandet av reformen. En särskild utredare 
ges därför i uppdrag utreda förutsättningarna för och, om det bedöms 
vara motiverat, föreslå hur en fristående finansieringsmodell för spel 
på häst- respektive idrottstävlingar, såsom en marknadsavgift, kan 
utformas och belysa konsekvenserna av en sådan modell. 

Utredaren ska även överväga behovet av ytterligare åtgärder för 
att minska skadeverkningarna av de spel som sker online och på 
värdeautomater. Metoderna för att stänga ute olicensierat spel, sär-
skilt över internet, ska analyseras. 

Utredaren ska mot bakgrund av de ovan beskrivna övervägandena 
lämna förslag på åtgärder för att upprätthålla en välfungerande spel-
marknad. Utredaren får även föreslå andra åtgärder som behövs för 
att stärka regleringen av spelmarknaden. 

Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2020. 

Bakgrund 

Regeringen har i propositionen En omreglerad spelmarknad (prop. 
2017/18:220) föreslagit att ett licenssystem ska införas där alla som 
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agerar på den svenska spelmarknaden ska ha en licens och aktörer 
utan licens ska stängas ute. Regleringen ska vara tillämplig på spel 
som tillhandahålls i Sverige, även spel över internet som riktas till 
den svenska marknaden. 

Spelverksamhet ska enligt den nya regleringen vara lämplig ur all-
män synpunkt samt bedrivas på ett sunt och säkert sätt, under offentlig 
kontroll. Det ställs krav på ett starkt konsumentskydd och en hög 
säkerhet på spelen. De negativa konsekvenserna av spelande ska be-
gränsas. Spelmarknaden delas upp mellan en konkurrensutsatt del, 
som främst omfattar spel online och vadhållning, en del som förbe-
hålls spel för allmännyttiga ändamål, som främst omfattar lotterier 
och bingo, samt en del som förbehålls staten, som främst omfattar 
de statliga kasinona och spel på värdeautomater. 

En licenshavare ska ha en långtgående skyldighet att skydda spel-
arna mot överdrivet spelande. Höga krav på måttfullhet ska gälla vid 
marknadsföring av spel. En statlig spelmyndighet ska besluta om licen-
ser och utöva tillsyn enligt lagen. Straffen för olovlig spelverksamhet 
skärps. Den som vidtar en åtgärd som är ägnad att påverka utgången 
av ett spel, s.k. matchfixning, ska kunna dömas för spelfuskbrott. 

Punktskatt ska tas ut på licenspliktigt spel med 18 procent av skill-
naden mellan de sammanlagda insatserna och de sammanlagda utbetal-
ningarna. Spel förbehållet allmännyttiga ändamål ska fortfarande vara 
skattebefriat. 

Regeringen anförde i den ovan nämnda propositionen att reformen 
bör följas upp och utvärderas kontinuerligt och, efter en viss tid, mer 
samlat, främst när det gäller dess effekter på marknadsutvecklingen, 
kanaliseringen, konsumentskyddet, folkhälsan, den personliga integri-
teten, idrottsrörelsens och andra allmännyttiga organisationers finan-
siering, kostnadsutvecklingen för berörda myndigheter och statens 
intäkter. Samma dag som propositionen beslutades gav regeringen 
Statskontoret i uppdrag att följa upp och utvärdera omregleringen 
av spelmarknaden (Fi2018/01523/OU). Syftet med uppdraget är att 
skapa underlag för att vid behov justera regleringen. I propositionen 
anförde regeringen vidare att det borde införas möjligheter att besluta 
om andra behövliga åtgärder för att utestänga dem som utan licens 
tillhandahåller spel på den svenska marknaden och att begränsa skade-
verkningarna av sådant spel. En utredning av hur detta på bästa sätt 
kan ske för att nå målen med reformen skulle enligt regeringen till-
sättas skyndsamt. Enligt regeringen skulle vidare särskilt utredas vilka 
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spelproblem som värdeautomater och onlinespel ger upphov till. 
Regeringen konstaterade också att en särskild uppföljning borde 
göras av hur AB Svenska Spel (Svenska Spel) anpassat sin verksam-
het till de nya reglerna. Avslutningsvis framhöll regeringen att häst-
näringens och idrottsrörelsens förutsättningar borde utredas särskilt 
(prop. 2017/18:220 s. 277–279). 

Mot denna bakgrund finns behov av att ge en utredare i uppdrag 
att överväga behovet av och lämna förslag till ytterligare åtgärder 
med anledning av omregleringen av spelmarknaden. 

Svenska Spels anpassning till den nya marknadssituationen 

Om Svenska Spel vill fortsätta att tillhandahålla de spel som bolaget 
för närvarande tillhandahåller med ensamrätt på marknaden, och 
även andra spel som kommer att tillåtas enligt den nya spellagen, 
krävs en omstrukturering av bolagets verksamhet. 

Spel med ensamrätt får nämligen enligt den nya lagen inte bedri-
vas av samma juridiska person som bedriver verksamhet som är ut-
satt för konkurrens. Omstruktureringen är dock en fråga för bolaget 
och dess styrelse, och således inte en ägarfråga. Hur bolaget agerar 
kan dock påverka resultatet av reformen. 

Svenska Spel ska vidare bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt 
att den inte strider mot det konkurrensrättsliga regelverket. Detta 
innebär bl.a. att det inte får ske otillåten korssubventionering mellan 
den verksamhet som bedrivs med ensamrätt och den konkurrens-
utsatta verksamheten. Statens uppgift som ägare av bolaget är att 
bedriva ägarstyrning utifrån det uppdrag som beslutats av riksdagen. 

Utredaren bör mot denna bakgrund analysera hur Svenska Spel 
strukturerat om sin verksamhet med anledning av reformen och över-
väga om ytterligare åtgärder krävs för att tillgodose de krav som följer 
av den nya regleringen. 

Utredaren ska därför 

• redogöra för hur uppdelningen av Svenska Spel har genomförts, 

• se över bolagets roll efter uppdelningen av dess verksamhet i en del 
som bedrivs med ensamrätt och en del som är konkurrensutsatt, 
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• överväga och redovisa vilka eventuella ytterligare åtgärder som be-
döms nödvändiga för att bolagets omstrukturering ska vara för-
enlig med gällande rätt, samt 

• föreslå eventuella förtydliganden av det uppdelade bolagets roll i 
respektive marknadssegment enligt den nya spelregleringen. 

Föreslå en modell för finansieringen av hästnäringen 

Vadhållning på hästar har hittills i Sverige varit reglerat genom att 
trav- och galoppsporten via spelbolaget AB Trav och Galopp (ATG) 
getts ensamrätt att erbjuda vadhållning på hästar. Detta har säker-
ställt att trav- och galoppsporten och hästnäringen kan finansiera 
sina verksamheter genom att ta del av intäkterna från spelet på hästar. 
ATG ägs av Svensk Travsport (90 procent) och Svensk Galopp 
(10 procent), men staten utser majoriteten av ledamöterna i bolagets 
styrelse, vilket innebär att staten har ett bestämmande inflytande 
över verksamheten. ATG har utdelningsförbud och hela överskottet 
fördelas av bolagets styrelse baserat på innehållet i det s.k. totalisa-
toravtalet som ATG:s ägare och staten enas om. Enligt avtalet ska 
ATG verka för att trav- och galoppsporten inom landet ska kunna 
bedrivas så att de långsiktiga förutsättningarna för sportens utveck-
ling och geografiska spridning tryggas. ATG ska även avsätta medel 
för finansieringen av Hästnäringens Nationella Stiftelse och dess 
huvudinriktning på utbildning och utveckling av hästsektorn. Stiftel-
sen tilldelas årligen 50 miljoner kronor, varav 33 miljoner kronor av-
sätts till utbildning. 

Regeringens förslag till omreglering av spelmarknaden innebär att 
ATG:s ensamrätt upphör. Samtliga aktörer som uppfyller kraven för 
att få licens kan därmed erbjuda vadhållning på hästar. Detta för-
ändrar i grunden förutsättningarna för ATG och trav- och galopp-
sportens finansiering. 

Det finns bl.a. mot denna bakgrund behov av att ta fram en ny 
modell för finansieringen av hästnäringen som är fristående från 
skattesystemet. Förslaget ska säkerställa en konkurrensrättsligt håll-
bar lösning som är förenlig med den omreglerade spelmarknaden. 

Utredaren ska därför 
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• överväga och om det är motiverat föreslå en finansieringsmodell 
för hästnäringen, 

• lämna förslag till författningsändringar och andra nödvändiga åt-
gärder, 

• vid behov redogöra för hur förslagen är förenliga med det EU-
rättsliga regelverket för statsstöd, samt 

• göra en internationell utblick och då särskilt redovisa och beakta 
erfarenheter från Danmark och Storbritannien. 

Utreda en modell för finansiering av idrottsrörelsen 

Spelmarknaden utnyttjar i stor utsträckning idrotten som vadhåll-
ningsobjekt och detta har varit fallet alltsedan föregångaren till 
Svenska Spel, AB Tipstjänst, grundades 1934. Avsikten var då att 
hela överskottet av bolagets verksamhet skulle gå till idrottsändamål. 
Vadhållning på idrott har över tid utvecklats med ett allt större ut-
bud och, genom internet och kommersiella tv-kanaler, fler aktörer. 
Samtidigt har sättet för idrotten att ta del av intäkterna från sådant 
spel förändrats. Tidigare fanns en direkt koppling mellan vinster från 
det statliga spelbolaget och idrottsrörelsen. Numera kommer vins-
terna idrottsrörelsen till del främst genom sponsoravtal m.m. mellan 
Svenska Spel och idrottsrörelsen. 

I samband med omregleringen av spelmarknaden har företrädare 
för idrottsrörelsen, bl.a. Riksidrottsförbundet och Svenska Fotboll-
förbundet, till regeringen framfört att en ersättning bör utgå till 
idrotten då idrottsevenemang utnyttjas som vadhållningsobjekt. 

Omregleringen av spelmarknaden förändrar bl.a. förutsättningarna 
för Svenska Spel att sponsra idrottsrörelsen. Frågan om idrotts-
rörelsens möjligheter att ta del av vinster från spel på idrott är dock 
mer komplex. 

Utredaren ska därför 

• överväga om den finansieringsmodell som utredaren föreslår för 
hästnäringen, eller någon annan lämplig modell fristående från 
skattesystemet, kan införas för att ersätta idrottsrörelsen för att 
idrott används som spelobjekt, 
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• om en sådan modell kan införas, lämna förslag till författnings-
ändringar och andra nödvändiga åtgärder, 

• överväga och redogöra för alternativa sätt för idrotten att ta del 
av intäkter från spel på idrott, samt 

• göra en internationell utblick och redovisa eventuella erfaren-
heter från andra länder. 

Ytterligare åtgärder för att minska skadeverkningarna av spel 
online och på värdeautomater 

Spel har olika farlighetsgrad, dvs. det skiljer sig hur beroendefram-
kallande de är och hur stora hälsomässiga och sociala problem samt 
finansiella förluster de kan skapa. Vissa spel anses farligare än andra. 
Studier har visat att kasinospel online och spel på värdeautomater till-
hör de mest beroendeframkallande spelen. Skadeverkningarna av dessa 
spel bör därför följas närmare än andra spel som t.ex. bingo eller skrap-
lotter. 

Samma dag som propositionen med förslag till en ny spellag beslu-
tades gav regeringen Statskontoret i uppdrag att följa upp och utvär-
dera omregleringen av spelmarknaden (Fi2018/01523/OU). Syftet 
med uppdraget är att skapa underlag för att vid behov justera omreg-
leringen. Redan nu kan dock sägas att spel på värdeautomater minskar, 
medan kasinospel online ökar. Denna strukturella förändring inne-
bär förändrade förutsättningar för skadeverkningarna av spel. I för-
längningen kan utvecklingen leda till att det inte längre kommer att 
vara lönsamt för Svenska Spel att tillhandahålla spel på värdeautomater. 
Detta kan påverka utbudet av illegalt spel på automater och också 
skadeverkningarna av sådant spel. 

Utredaren ska därför 

• analysera hur det vikande intresset för spel på lagliga värdeauto-
mater påverkar utbudet och skadeverkningarna av spel på värde-
automater, samt hur den utvecklingen förändrar förutsättningarna 
och formerna för att tillhandahålla sådant spel, 

• överväga ytterligare åtgärder som vid behov kan vidtas för att 
minska skadeverkningarna av spel, särskilt kasinospel online och 
spel på värdeautomater, 
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• vid behov lämna förslag till författningsändringar och andra åt-
gärder, samt 

• göra en internationell utblick och redovisa erfarenheter från 
andra länder. 

Ytterligare åtgärder för att stänga ute olicensierat spel 

Syftet med omregleringen av spelmarknaden är att styra spelandet i 
Sverige till licensierat spel. Systemet för spelande ska vara attraktivt, 
och det ska finnas ett effektivt sanktionssystem mot spel utan licens 
som riktas mot den svenska marknaden. Spellicensutredningen, som 
i betänkandet En omreglerad spelmarknad (SOU 2017:30) lämnade 
förslag till en ny spellag, övervägde ett antal åtgärder för att stänga 
ute olicensierat spel, särskilt över internet. Regeringen beslutade att 
gå vidare med de förslag som utredningen valde, bl.a. varningsmed-
delanden för spel på webb-platser med olicensierat spel, blockering 
av betalningar till anordnare av olicensierade spel och beskattning av 
spelares vinster från olicensierat spel (prop. 2017/18:220). 

Om det vid den uppföljning av reformen som Statskontoret utför 
visar sig att t.ex. kanaliseringen inte uppnås i tillräcklig grad, att 
föreslagna åtgärder inte är tillräckliga, att olicensierat spel bedrivs i 
oacceptabel omfattning eller om utvecklingen på annat sätt blir 
negativ, behöver ytterligare åtgärder vidtas. 

Utredaren ska därför 

• utreda och lämna förslag till åtgärder, utöver de som regeringen 
har föreslagit, för att begränsa eller stänga ute olicensierat spel, 
särskilt över internet, 

• lämna förslag till författningsändringar och andra nödvändiga åt-
gärder, samt 

• göra en internationell utblick och redovisa erfarenheter från andra 
länder. 

Det ingår inte i utredarens uppdrag att föreslå ändringar i grundlag. 
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Andra förslag som kan stärka omregleringen 

Omregleringen av spelmarknaden är genomgripande och komplex. 
Ett stort antal faktorer påverkar hur väl den uppnår sina syften. Det 
kan därför uppstå behov av att, bl.a. till följd av vad som kommer 
fram i samband med Statskontorets uppdrag, genomföra ändringar i 
spelregleringen. Utredaren är oförhindrad att föreslå andra åtgärder 
som behövs för att stärka reformen. 

Utredaren får därför 

• överväga och lämna förslag till andra åtgärder som behövs för att 
stärka genomförandet av omregleringen av spelmarknaden, 

• vid behov lämna förslag till författningsändringar och andra åt-
gärder, samt 

• göra en internationell utblick och redovisa erfarenheter från andra 
länder. 

Konsekvensbeskrivningar 

Utredaren ska redovisa förslagens konsekvenser i enlighet med kom-
mittéförordningen (1998:1474). Utredaren ska särskilt redogöra för 
effekterna på spelmarknaden samt effekterna för hästnäringen, idrotts-
rörelsen och statens finanser, samt om regleringen överensstämmer 
med eller går utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslut-
ning till Europeiska unionen. 

Utredaren ska även redovisa vilka konsekvenserna skulle bli om 
en finansieringsmodell för spel på hästar eller på idrottsevenemang 
skulle införas. 

Samverkan och redovisning av uppdraget 

Utredaren ska löpande ha kontakt med Lotteriinspektionen och 
Statskontoret samt övriga berörda myndigheter. Utredaren ska även 
ha kontakt med företrädare för spelbranschen och särskilt berörda 
bolag samt med hästnäringen och idrottsrörelsen. Utredaren ska 
vidare hålla sig informerad om och vid behov beakta relevant arbete 
som pågår inom Regeringskansliet, Utredningsväsendet, EU och 
andra internationella organisationer. 
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Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2020. 
 

(Finansdepartementet)
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Kommittédirektiv 2019:18 

Tilläggsdirektiv till  
Spelmarknadsutredningen (Fi 2018:03)  

Beslut vid regeringssammanträde den 25 april 2019  

Utvidgning av uppdraget  

Regeringen beslutade den 7 juni 2018 att ge en särskild utredare i upp-
drag att bl.a. utreda om fristående finansieringsmodeller för spel på 
häst- respektive idrottstävlingar bör införas och i så fall hur de bör 
utformas, samt överväga behovet av ytterligare åtgärder för att minska 
skadeverkningarna av de spel som sker online och på värdeautomater 
(dir. 2018:47). 

Utredaren ges nu i uppdrag att lämna förslag till ändringar i spel-
lagen (2018:1138) som ytterligare begränsar marknadsföringen av spel.  

Åtgärder för att begränsa omfattningen av och aggressiviteten 
i marknadsföringen av spel  

Spelbolagen lade 7,4 miljarder kronor på spelreklam i Sverige 2018. 
Det var en ökning med 1,9 miljarder kronor från föregående år och 
nästan en fördubbling jämfört med 2016.  

Även om det saknas utredning som kan ge ett klart besked i frågan 
om i vilken utsträckning spelreklam bidrar till ett ökat spelmissbruk, 
pekar vissa studier på att personer med spelproblem är de som på-
verkas mest av spelreklam. Spelreklam kan också ha en stark påverkan 
på barn och ungdomar.  
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Enligt 15 kap. 1 § spellagen ska marknadsföring av spel vara mått-
full och den får inte riktas till barn och ungdomar under 18 år. Kom-
mersiella meddelanden om spel ska vidare innehålla information om 
lägsta ålder för att få spela och kontaktuppgifter till stödorganisationer 
(15 kap. 3 § spellagen). Det är även förbjudet att rikta marknadsföring 
av spel till den som stängt av sig från spel (15 kap. 2 § spellagen). Mått-
fullhetskravet i spellagen tar särskilt sikte på marknadsföringens ut-
formning och innehåll. Bedömningen av vad som kan anses strida mot 
kravet på måttfull marknadsföring utvecklas genom praxis 
(prop. 2017/18:220 s. 163 f. och 327 f.). Spelbranschens riksorganisa-
tion och Branschföreningen för onlinespel har gemensamt tagit fram 
nya riktlinjer som fr.o.m. den 1 april 2019 ska gälla vid marknads-
föring av spel.   

Det kan ifrågasättas om delar av marknadsföringen i dag är för-
enliga med det mål som uppställts för spelpolitiken om att de nega-
tiva konsekvenserna av spelande ska minskas (prop. 2018/19:1, 
bet. 2018/19:KrU1, rskr. 2018/19:94). Flera instanser, bl.a. Folk-
hälsomyndigheten, har föreslagit att det krav på särskild måttfullhet 
som gäller vid marknadsföring av alkoholdrycker även ska gälla för 
marknadsföring av spel samt att marknadsföring av bonusar, jack-
pottar och gratisspel inte ska vara tillåten. Regeringen valde visserli-
gen vid framtagandet av spellagen att inte ändra det måttfullhetskrav 
som nyligen hade införts (prop. 2017/18:220 s 163 f.). Det finns dock 
nu behov av att analysera praxis och branschens egna åtgärder, lik-
som om nuvarande krav på måttfullhet vid marknadsföring av spel, 
fullt ut lever upp till lagstiftarens intentioner eller om skärpningar 
behövs.  

Såväl Spelinspektionen som Konsumentverket ansvarar för till-
synen över efterlevnaden av marknadsföringsbestämmelserna i spel-
lagen. Det finns anledning att se över om den nuvarande regleringen, 
inbegripet reglerna om offentlighet och sekretess, medger en till-
räckligt effektiv tillsyn över dessa bestämmelser i spellagen.  

I Europeiska kommissionens rekommendationer, som kan vara 
vägledande vid tolkningen av måttfullhetskravet (prop. 2017/18:220 
s. 164), anges bl.a. att kommersiella meddelanden på ett korrekt och 
balanserat sätt bör presentera chanserna att vinna så att det inte ges 
intryck av att chanserna är större än de faktiskt är. Det finns behov 
av att analysera om den befintliga regleringen är tillräcklig eller om 
informationsskyldigheten i spellagen bör utvidgas för att ge dem 
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som spelar tillgång till relevant produktinformation så att de kan 
göra välinformerade val av spel.  

Vissa spel är mer riskabla än andra spel. Folkhälsomyndighetens 
befolkningsundersökning visar exempelvis att problemspelande är 
vanligast bland dem som spelar på kasinospel och spelautomater 
(Swelogs 2018). Det finns behov av att överväga i vilken utsträckning 
denna omständighet bör beaktas vid utformningen av regleringen av 
marknadsföringen.  

Mängden spelreklam omfattas inte av kravet på måttfullhet. Det 
finns därför skäl att överväga hur omfattningen av marknadsföring av 
spel kan minskas, särskilt i syfte att skydda sårbara grupper, som per-
soner med spelproblem eller förhöjd risk för spelproblem samt unga. 

Utredaren ska mot denna bakgrund  

• analysera praxis och branschens egna åtgärder för att uppfylla 
kravet på måttfullhet vid marknadsföring av spel,  

• göra en internationell utblick och redovisa erfarenheter från andra 
länder, särskilt från Danmark, Italien och Storbritannien,  

• bedöma behovet av att utvidga informationsskyldigheten i spel-
lagen, exempelvis till att även omfatta uppgift om sannolikheten 
att vinna,  

• bedöma om, och i så fall hur, regleringen av marknadsföringen 
bör skilja sig åt mellan olika spelformer,  

• föreslå åtgärder för att minska uppsökande, påträngande eller på 
annat sätt olämplig marknadsföring, exempelvis genom att införa 
ett krav på särskild måttfullhet eller begränsningar av marknads-
föring av bonusar, jackpottar och gratisspel,  

• överväga och lämna förslag på lämpliga åtgärder för att begränsa 
omfattningen av marknadsföring av spel, såsom exempelvis regler-
ing av när eller var sådan marknadsföring får finnas,  

• som ett alternativ till begränsande regler, analysera konsekvenserna 
av ett totalt eller partiellt förbud mot marknadsföring av spel,  

• bedöma om ytterligare åtgärder behövs för att medge en tillräck-
ligt effektiv tillsyn över efterlevnaden av marknadsföringsbestäm-
melserna i spellagen,  

• redovisa för- och nackdelar med de olika förslag som övervägts, samt  
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• lämna förslag till nödvändiga författningsändringar.  

Vid framtagandet av förslag till åtgärder ska förslagens förenlighet 
med det EU-rättsliga regelverket analyseras och redovisas.  

Det ingår inte i utredarens uppdrag att lämna förslag till grund-
lagsändringar. Om utredaren bedömer att ett fullgott skydd mot 
spelandets skadeverkningar i vissa avseenden inte kan uppnås utan 
ändring av grundlag, ska detta skyndsamt anmälas till regeringen. En 
sådan anmälan ska innehålla en grundlig analys av vilka åtgärder som 
behövs för att motverka skadeverkningarna och hur sådana åtgärder 
förhåller sig till grundlag och det EU-rättsliga regelverket.  

Genomförande av uppdraget  

Till stöd för utredarens arbete med de delar som omfattas av dessa 
tilläggsdirektiv ska en referensgrupp inrättas, till vilken representanter 
för samtliga riksdagspartier ska bjudas in. Utredaren ska i de delar som 
omfattas av dessa tilläggsdirektiv och som rör grundlagsfrågor ha en 
dialog med 2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté (Ju 2018:01).  

Utredaren ska vid genomförandet av samtliga delar av uppdraget 
analysera de samhällsekonomiska effekterna av de förslag som läm-
nas och de alternativa förslag som övervägts.  

  
(Finansdepartementet)
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Kommittédirektiv 2020:77 

Tilläggsdirektiv till  
Spelmarknadsutredningen (Fi 2018:03)  

Beslut vid regeringssammanträde den 16 juli 2020  

Förlängd tid för uppdraget  

Regeringen beslutade den 7 juni 2018 kommittédirektiv (dir. 2018:47) 
om att ge en särskild utredare i uppdrag att bl.a. utreda några centrala 
marknadsfrågor vid omregleringen av spelmarknaden som inte slut-
behandlades i propositionen En omreglerad spelmarknad 
(prop. 2017/18:220). Enligt direktiven skulle uppdraget redovisas 
senast den 31 oktober 2020. Uppdraget utvidgades den 25 april 2019, 
då utredningen fick i uppdrag att lämna förslag till ytterligare begräns-
ningar av marknadsföringen av spel (dir. 2019:18).  

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast 
den 16 december 2020. Den del av uppdraget som avser finansiering 
av hästnäringen ska dock genom delbetänkande redovisas senast den 
31 oktober 2020. Utredarens uppdrag att överväga om någon lämplig 
finansieringsmodell, fristående från skattesystemet, kan införas för 
att ersätta idrottsrörelsen för att idrott används som spelobjekt ska 
redovisas i samband med slutbetänkandet.  

 
(Finansdepartementet) 
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 73. Stärkt äganderätt, flexibla  
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för värdepappersbolag. [12]

Grönt sparande. [17]

Skatt på modet – för att få bort skadliga 
kemikalier. [20]

Motorfordonspooler  
– på väg mot ökad delning av motor-
fordon. [22]

En ny mervärdesskattelag.  
Del 1 och 2. [31]

Kontroll för ökad tilltro 
– en ny myndighet för att förebygga, 
förhindra och upptäcka felaktiga ut-
betalningar från välfärdssystemen. [35]

En gemensam utbildning inom  
statsförvaltningen. [40]

En gemensam angelägenhet.  
Vol. 1 och 2. [46]

Skatt på engångsartiklar. [48]

Enklare skatteregler för enskilda närings-
idkare. [50]

Rutavdrag för äldre. [52]

Det skatterättsliga företrädaransvaret  
– en översyn. [60]

Ändrade regler om säkerställda  
obligationer. [61]

Hästnäringens finansiering på den  
omreglerade spelmarknaden. [64]

Bygg och bo till lägre kostnad  
– förslag för bättre konkurrens  
i bostadsbyggandet. [75]

Funktionalitet och enhetlighet 
– hyresmodell för fem kultur- 
institutioners huvudbyggnader. [76]

Ökat skydd och stärkt reglering på den 
omreglerade spelmarknaden. [77]

Försvarsdepartementet

EU:s cybersäkerhetsakt 
– kompletterande nationella bestäm-
melser om cybersäkerhetscertifiering. 
[58]

Försvarets radioanstalts  
internationella samarbete  
– en översyn av regelverket. [68]

Infrastrukturdepartementet

Framtidens järnvägsunderhåll. [18]

Ett nationellt biljettsystem  
för all kollektivtrafik. [25]

Innovation genom information. [55]

Justitiedepartementet

Skärpta regler om utländska  
månggiften. [2]

Kompletterande bestämmelser  
till EU:s förordning om utländska 
direktinvesteringar. [11]

Ett effektivare regelverk för utlännings-
ärenden med säkerhetsaspekter. [16]

En ny myndighet för att stärka det  
psykologiska försvaret. [29]

Grundlagsskadestånd – ett rättighetsskydd 
för enskilda. [44]



Ett ändamålsenligt skydd för tryck-  
och yttrandefriheten. [45]

En ny lag om konsumentskydd vid köp 
och vissa andra avtal. [51]

En långsiktigt hållbar migrationspolitik. 
[54]

Ett särskilt hedersbrott. [57]

En europeisk åklagarmyndighet i Sverige. 
[74]

Kulturdepartementet

Sveriges museum om Förintelsen.  
+ Holocaust Remembrance and  
Representation. Documentation  
from a Research Conference. [21]

Högre växel i minoritetspolitiken. Stärkt 
samordning och uppföljning. [27]

Det demokratiska samtalet i en digital 
tid. Så stärker vi motståndskraften 
mot desinformation, propaganda och 
näthat. [56]

Miljödepartementet

Hållbar slamhantering. [3]

Vägen till en klimatpositiv framtid. [4]

Kunskapsläget på kärnavfalls- 
området 2020. Steg för steg. Var står 
vi? Vart går vi? [9]

Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet 
Ingen övergödning. [10]

Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s 
Fud-program 2019. [39]

Producentansvar för textil  
– en del av den cirkulära ekonomin. [72]

Stärkt äganderätt, flexibla  
skyddsformer och naturvård i skogen. 
[73]

Näringsdepartementet

Brott mot djur – Skärpta straff och ett  
mer effektivt sanktionssystem. [7]

Att kriminalisera överträdelser av  
EU-förordningar. [13]

Personuppgiftsbehandling vid antals- 
beräkning inför klinisk forskning. [53]

En samlad djurhälsoreglering.  
Del 1 och 2. [62]

55 år och karensval. [65]

Utvinning ur alunskiffer.  
Kunskapssammanställning om  
miljörisker och förslag till skärpning  
av regelverket. [71]

Socialdepartementet

Översyn av yrket personlig assistent – ett 
viktigt yrke som förtjänar bra villkor. 
[1]

En begriplig och trygg sjukförsäkring med 
plats för rehabilitering. [6]

Framtidens teknik i omsorgens tjänst. [14]

Strukturförändring och investering  
i hälso- och sjukvården – lärdomar  
från exemplet NKS. [15]

God och nära vård. En reform för ett  
hållbart hälso- och sjukvårdssystem. 
[19]

Hälso- och sjukvård i det civila försvaret  
– underlag till försvarspolitisk  
inriktning. [23]

Tillsammans för en välfungerande sjuk-
skrivnings- och rehabiliteringsprocess. 
[24]

En sjukförsäkring anpassad efter individen. 
[26]

Grundpension. Några anslutande frågor. 
[32]

Ett nationellt sammanhållet system för 
kunskapsbaserad vård  
– ett system, många möjligheter. [36]

Hållbar socialtjänst. En ny socialtjänstlag. 
Del 1 och 2. [47]

Äldre har aldrig varit yngre – allt fler kan 
och vill arbeta längre. [69]

Fast omsorgskontakt i hemtjänsten. [70]

Utbildningsdepartementet

En mer likvärdig skola  
– minskad skolsegregation och för-
bättrad  resurstilldelning. [28]

Gemensamt ansvar  
– en modell för planering och dimen-
sionering av gymnasial utbildning. 
Del 1 och 2. [33]

Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritids-
hem och pedagogisk omsorg. [34]



En annan möjlighet till särskilt stöd.  
Reglering av kommunala resurs- 
skolor. [42]

Bygga, bedöma, betygssätta 
– betyg som bättre motsvarar elevernas 
kunskaper. [43]

Innovation som drivkraft –från forskning 
till nytta. [59]

Samverkande krafter 
– för stärkt kvalitet och likvärdighet 
inom  komvux för elever med svenska 
som andraspråk. [66]

Förskola för alla barn 
– för bättre språkutveckling  
i svenska. [67]

Utrikesdepartementet

Enhetlig och effektiv marknadskontroll. 
[49]
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Svar på HaVs remiss över förslag till uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön i 
Nordsjön och Östersjön 2022–2027  
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-02-28, och översänder det som sitt svar till Havs- och 
vattenmyndigheten. 

Sammanfattning av ärendet 
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har remitterat förslag på uppdaterat åtgärdsprogram för 
havsmiljön i Nordsjön och Östersjön 2022–2027. Enligt HaV innehåller åtgärdsprogrammet de insatser 
som behövs för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas för att på sikt uppnå god miljöstatus i de 
svenska delarna av Nordsjön och Östersjön. Åtgärdsprogrammet för havsmiljön riktas till myndigheter 
och kommuner.  
Åtgärderna som föreslås är framför allt riktade till centrala myndigheter och länsstyrelserna. 
Kommunen är genom samverkan med andra instanser deltagande i ett antal åtgärdsförslag och föreslås 
genom riktad åtgärd att agera genom kommunala avfallsplaner för minskad uppkomst av marint skräp.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02-26 
Yttrande, 2021-02-28 
Missiv, remiss gällande uppdatering av åtgärdsprogrammet för havsmiljön, 2020-11-01 
Marin strategi för Nordsjön och Östersjön, samråd om uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön i 
Nordsjön och Östersjön 2022–2027 enligt havsmiljöförordningen, 2020-11-01 
Miljökonsekvensbeskrivning av uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön, 2020-09-15 

Beslutet skickas till 
Havs- och vattenmyndigheten  
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Beskrivning av ärendet 
Havet är vår gemensamma resurs som vi delar med våra grannländer och som vi också delar globalt 
över nationsgränserna. Havets resurser och samhälleliga värden måste förvaltas gemensamt på flera 
nivåer för att nå FN:s globala hållbarhetsmål om Hav och marina resurser och vårt nationella 
miljökvalitetsmål om Hav i balans samt levande kust och skärgård.  

Det förekommer flera parallella processer för kust- och havsområdet och de olika miljödirektiven 
överlappar varandra geografiskt.  

 

 
Figur 1 Bilden visar Vattendirektivets och Havsmiljödirektivets geografiska överlapp i kustvattnet. Vattendirektivet gäller en 
nautisk mil utanför baslinjen, vilket är den linjen som bildas av de yttersta öarna vid kusten.  

 

 

HaV gjorde 2018 en bedömning av miljötillståndet i Östersjön och Nordsjön där det konstaterades att 
havsmiljöns status måste förbättras för att kunna leverera de ekosystemtjänster vi människor är 
beroende av. En del av detta arbete med att förbättra havsmiljöns status är att ta fram ett 
åtgärdsprogram för havsmiljön (ÅPH). Åtgärdsprogrammet för havsmiljön innehåller en rad nya 
styrmedelsåtgärder, exempelvis i form av regleringar men även vägledningar för att kunna följa 
befintliga regelverk som påverkar hur havet mår. Eftersom bedömning visar att majoriteten av 

fiifii+i::ifti 
i#iii-!:i> 4g;.4;;;;,; 

Vattendirektivet 
Havsmiljödirektivet 

Ruta 3. Indelning av havsområde från strand till och den yttersta gränsen för 
Svensk ekonomisk zon (EEZ) 

Havsområde·: vatten och havsbotten med underliggande jordlager från strandlinjen till 
och med yttersta gränsen fOr Svensk ekonomisk zon (EEZ). 

Kustvatten•: vatten från strandlinjen till och med en nautisk mil utanför baslinjen. Vatten i 
övergångszon ingår inte. 

UtsjOvatten: vatten från en nautisk mil utanför baslinjen till och med yttersta gränsen för 
Svensk ekonomisk zon (EEZ) . 

... eller med andra ord: havsområde•kuslvatten+utsjövatten 
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Vi vill helst undvika bilder i tjänsteskrivelserna då de inte är tillgängliga för synskadade. Kan det som illustreras på bilden beskrivas ytterligare i texten?
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miljökvalitetsnormerna för havsmiljön inte följs, är behovet stort av ytterligare nya åtgärder i 
uppdateringen av åtgärdsprogrammet. De belastningar som HaV övergripande bedömer ha störst 
påverkan på den svenska havsmiljön är tillförsel av näringsämnen, uttag av arter genom fiske samt 
tillförsel av farliga ämnen. Dessa belastningar begränsar möjligheten att följa miljökvalitetsnormerna 
och även att nå god miljöstatus avseende biologisk mångfald. 

Samhällsbyggnadskontoret anser att förslaget om åtgärdsprogram för havsmiljön i huvudsak är bra och 
att de tillkommande åtgärdsförslagen är relevanta. Förslaget välkomnas därför och bedöms som en 
kraftsamling i arbetet med att nå beslutade miljökvalitetsnormer och inte minns uppfyllandet av målet 
med hav i balans samt levande kust och skärgård.   

Samhällsbyggnadskontoret anser dock att HaV behöver införliva åtgärder som innebär implementering 
och förankring av åtgärdsprogrammet hos kustkommunerna. Havsmiljödirektivet upplevs fortfarande 
som okänt och underordnat vattenmyndigheternas vattenförvaltningsarbete och kommunen föreslår 
intensifierat arbete med att visa på vikten av en gemensam förvaltning, från källa till hav.   

Nuvarande ÅPH och aktuellt förslag med uppdateringar innehåller ytterst få medskick till 
kustkommunerna. Det borde finnas utrymme att inom ramen för nytt ÅPH inkludera vägledning och 
andra styrmedel som får kommunerna att initiera en utökad kustzonsplanering. En aktiv kommunal 
fysisk planering med identifiering av intressen och värden i kustzonen bör i förlängningen leda till 
större ansvarstagande för att nå miljökvalitetsmålen i havszonen. Förhindrande av fortsatta marina 
habitatförluster och restaurering av kustekosystemen är exempel på åtgärder som behöver kommunal 
och statlig samverkan. 

För att identifiera värdefulla områden och detektera förändringar behövs satsningar på marin 
miljöövervakning. Trots statlig utredning är mycket oklart hur miljöövervakningen ska styras upp 
framgent. För stunden är en stor del övervakningen beroende av kortsiktiga projektmedel för punktvisa 
insatser. Kommunen ser ett behov av samordning och långsiktig planering för miljöövervakning från 
HaV och länsstyrelsen.  

Vidare anser samhällsbyggnadskontoret att fortsatt fokus på bildande av marina skyddade områden är 
en av flera åtgärder för friska ekosystem. Det upplevs dock som tandlöst när förvaltningen inte sällan 
undantar fiskeregleringar.  

 

 

Malin Aronsson     Emma Kjernald 

Kommundirektör     Chef samhällsbyggnadskontoret 
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Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens remiss: förslag på uppdaterat 
åtgärdsprogram för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön 2022–2027.  

Sammanfattande inställning 
Kommunen anser att förslaget om åtgärdsprogram för havsmiljön i huvudsak är bra och att de 
tillkommande åtgärdsförslagen är relevanta. Kommunen välkomnar därför förslaget som bedöms som 
en kraftsamling i arbetet med att nå beslutade miljökvalitetsnormer och inte minns uppfyllandet av 
målet med hav i balans samt levande kust och skärgård.   

Kommunens inställning i detalj 
Kommunen anser att förslaget om åtgärdsprogram för havsmiljön i huvudsak är bra och att de 
tillkommande åtgärdsförslagen är relevanta. Kommunen välkomnar därför förslaget som bedöms som 
en kraftsamling i arbetet med att nå beslutade miljökvalitetsnormer och inte minns uppfyllandet av 
målet med hav i balans samt levande kust och skärgård.   

Kommunen anser att HaV behöver införliva åtgärder som innebär implementering och förankring av 
åtgärdsprogrammet hos kustkommunerna. Havsmiljödirektivet upplevs fortfarande som okänt och 
underordnat vattenmyndigheternas vattenförvaltningsarbete och kommunen föreslår intensifierat 
arbete med att visa på vikten av en gemensam förvaltning, från källa till hav.   

Nuvarande ÅPH och aktuellt förslag med uppdateringar innehåller ytterst få medskick till 
kustkommunerna. Det borde finnas utrymme att inom ramen för nytt ÅPH inkludera vägledning och 
andra styrmedel som får kommunerna att initiera en utökad kustzonsplanering. En aktiv kommunal 
fysisk planering med identifiering av intressen och värden i kustzonen bör i förlängningen leda till 
större ansvarstagande för att nå miljökvalitetsmålen i havszonen. Förhindrande av fortsatta marina 
habitatförluster och restaurering av kustekosystemen är exempel på åtgärder som behöver kommunalt 
och statlig samverkan. 

För att identifiera värdefulla områden och detektera förändringar behövs satsningar på marin 
miljöövervakning. Trots statlig utredning är mycket oklart hur miljöövervakningen ska styras upp 
framgent. För stunden är stor del övervakningen beroende av kortsiktiga projektmedel som används för 
punktvisa insatser. Kommunen ser ett behov av samordning och långsiktig planering för 
miljöövervakning från HaV och länsstyrelsen.  
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Kommunen anser att fortsatt fokus på bildande av marina skyddade områden är en av flera åtgärder för 
friska ekosystem. Det upplevs dock som tandlöst när förvaltningen inte sällan undantar 
fiskeregleringar.  

 

 
Kungsbacka kommun 
 
  
  

 



Havs 
och Vatten 

myndigheten Missiv 

Datum 
2020-11-01 
Handläggare 
Helena Strand 

Helena.strand@havochvatten.se 

Dnr. 
2807-20 
Direkt 
010-6986313 

Remiss gällande uppdatering av åtgärdsprogrannmet för 
havsmiljön 

Hantering 

Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på bifogat 
förslag till uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön och tillhörande miljö
konsekvensutredning. Handlingarna som ingår i samrådet, inklusive under
lagsmaterial och information om hur du lämnar synpunkter finns på Havs
och vattenmyndighetens webbplats www.havochvatten.se/remiss-åph2o2o. 

Vi ser gärna att svarformuläret i Excel används och att synpunkterna 
därigenom struktureras enligt åtgärdsprogrammets uppbyggnad. Skicka 
annars svaret i Word-format. Om svar skickas med e-post till 
havochvatten@havochvatten.se ange ärendets diarienummer (dnr. 2807-
20) i e-postmeddelandets ärendemening. 

Samrådet pågår från den 1 november 2020 till den 30 april 2021 och 
synpunkter ska ha inkommit senast den 30 april 2021. 

Sammanställda remissvar kommer att publiceras på Havs- och vatten
myndighetens webbplats. Vänligen meddela om ni inte vill att ert svar 
publiceras på webbplatsen. Namn på privatpersoner publiceras inte. Du 
hittar mer information om hur Havs- och vattenmyndigheten behandlar 
dina personuppgifter i samband med remisshanteringen på 
https:/ /www.havochvatten.se/hav /uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/ om
webbplatsen /om-personuppgifter.html 

Eventuella frågor om förslaget kan ställas till Helena Strand 
helena.strand@havochvatten.se och Caterina Franceschi 
caterina.franceschi@havochvatten.se 

Bakgrund 

Havs- och vattenmyndigheten är en nationell förvaltningsmyndighet på 
miljöområdet som genomför en sammanhållen havs- och vattenpolitik på 
regeringens uppdrag. Myndigheten arbetar för frågor om bevarande, 
restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och 
fiskresurser genom att verka i samarbete med andra aktörer i samhället i 
Sverige, EU och globalt. 

Genom en kunskapsbaserad och koordinerad förvaltning arbetar vi från 
källa till hav med en ekosystemsansats vilket innebär att alla 

Havs- och 
vattenmyndigheten 
Box 11 930 
404 39 Göteborg 

Besök och leverans 
Gullbergs Strandgata 15 
411 04 Göteborg 

Telefon 010-698 60 00 
Fax 010-698 61 11 
havochvatten@havochvatten.se 
www.havochvatten.se 

Bankgiro 199-6669 
Organisationsnummer 
202100-6420 
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förvaltningsverktyg ska samverka för att stärka ekosystemen och dess 
tjänster. Förvaltningen ska också aktivt engagera samhällets aktörer som 
har ett intresse av en god havsmiljö. Den nationella politiken betonar 
ansvarstagande för framtiden, för Sverige och vår omvärld i enlighet med 
Agenda 2030. Det innebär att realisera luaftfulla insatser för att nå rena 
hav, sjöar och vattendrag. 

Ett av målen i Havs- och vattenmyndighetens verksamhetsstrategi för 2021-

2023 är Hav i balans samt levande kust och skärgård, dvs. att Västerhavet 
och Östersjön ska ha en god miljöstatus och en långsiktigt hållbar 
produktionsförmåga samtidigt som den biologiska mångfalden ska bevaras 
och skyddas. Svenska och internationella utsläpp av näringsämnen till 
haven ska minska. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk 
mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. På global nivå 
har vi en utvecklad samverkan med andra länder mot gemensamma mål. 

En viktig del av förvaltningen är arbetet med att förbättra miljötillståndet i 
havsmiljön enligt havsmiljöförordningen. Förordningen ingår i den strategi 
för en ekosystembaserad förvaltning och ett hållbart nyttjande av havsmiljön 
som avses i EU-direktiv om havsmiljöpolitiken. 
Havs- och vattenmyndigheten ska senast i december 2021 besluta om ett 
uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön. Framtagande av 
åtgärdsprogrammet är sista steget i den sexåriga förvaltningscykeln som i 
havsmiljödirektivet beslffivs som den marina strategin. 
Åtgärdsprogrammet riktar sig till myndigheter och kommuner. Arbetet 
inom havsmiljöförvaltningen utgör en del av Sveriges maritima strategi, 
med målsättningarna konkurrenskraftiga, innovativa och hållbara maritima 
näringar som kan bidra till ökad sysselsättning, minskad miljöbelastning 
och en attraktiv livsmiljö. Åtgärdsprogrammet bygger på den inledande 
bedömningen av miljötillståndet i svensk havsmiljö samt en genomförd 
kostnads- och nyttoanalys. Miljötillståndets bedömning bygger på riktade 
analyser och forskningsinsatser samt miljöövervakningsprogram enligt 
myndighetens förvaltningscykel för havsmiljön. Åtgärdsprogrammets 
huvudsyfte är att miljökvalitetsnormerna med indikatorer i Havs- och 
vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) ska kunna följas. 

När en miljökvalitetsnorm inte följs behövs ett helhetsperspektiv, som 
omfattar de åtgärder som myndigheter och kommuner behöver vidta och 
som besvarar ett antal frågor om källorna till påverkan, konsekvenser för 
miljön och samhället samt hur bördan att minska påverkan ska fördelas 
mellan olika aktörer, samt källor och styrmedel. Förslaget på 
åtgärdsprogrammet som nu remitteras anger därför de åtgärder som Havs
och vattenmyndigheten bedömt behövs för att miljökvalitetsnormerna 
enligt havsmiljöföreskrifterna (HVMFS 2012:18) ska kunna följas för att på 
sikt uppnå god miljöstatus i Sveriges havsområden, vilka myndigheter 
åtgärderna riktar sig till och vilka konsekvenser Havs- och 
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vattenmyndigheten bedömer blir följden av att de genomförs. I detta förslag 
på uppdaterat åtgärdsprogram ingår förslag på nya åtgärder, förslag på 
modifieringar av åtgärder som beslutades 2015 och åtgärder som 
beslutades 2015 som behöver fo1tsätta. Programmet ska genomföras under 
perioden 2022-2027. 

Alla Europas kuststater arbetar sedan 2008 gemensamt med genom
förandet av havsmiljödirektivet för att Europas hav ska uppnå eller upprätt
hålla god miljöstatus. Direktivet har infö1ts i svensk lagstiftning via 
miljöbalken och havsmiljöförordningen. En viktig del i genomförandet är 
att alla som berörs ska ges möjlighet att delta i arbetet. Detta samråd är en 
möjlighet för alla berörda att lämna sina synpunkter för att åtgärdsprog
rammet för havsmiljön ska bli så bra som möjligt, där bördefördelning, 
prioriteringar och finansiering av åtgärder blir tydliga. 

Parallellt med Havs- och vattenmyndighetens samråd om det uppdaterade 
åtgärdsprogrammet för havsmiljön ska vattenmyndigheterna genomföra 
samråd för sina planer och åtgärder för vattenarbetet, för perioden 2022-

2027. Vattenförvaltningen omfattar sjöar, vattendrag, grundvatten samt 
kustvatten. Eftersom det finns direkta kopplingar mellan de båda program
men samarbetar Havs- och vattenmyndigheten och vattenmyndigheterna 
kring samordning av åtgärdsprogrammen ur ett källa-till-hav-perspektiv. 

I februari 2021 kommer Havs- och vattenmyndigheten och vattenmyndig
heterna hålla två gemensamma nationella samrådsmöten. Vattenmyndig
heterna arrangerar dessutom regionala samrådsmöten där Havs- och 
vattenmyndigheten deltar. 

Vi hoppas på ett st01t deltagande i samrådet kring förslaget tilll 
åtgärdsprogram och att vi får in många konstruktiva synpunkter på 
samrådsunderlaget. Frågeställningar vi gärna ser belysta är: 

• Kan åtgärder omformuleras för att snabbare uppnå god miljöstatus? 
• Har ni förslag på ytterligare åtgärder som inte finns med i förslaget? 
• Finns det föreslagna åtgärder som inte bör genomföras? 
• Har ni förslag på alternativ finansiering av åtgärderna? 

Denna remiss har beslutats av avdelningschefen Mats Svensson efter 
föredragning av utredaren Helena Strand. I den slutliga handläggningen av 
ärendet har även biträdande avdelningschefen Per Olsson, enhetscheferna 
Mia Dahlström, Inger Dahlgren, utredarna Karin Pettersson, Charlotta 
Stadig, Kerstin Varenius och Max Vretborn samt verksjuristerna Fredrik T 
Lindgren och Karin Wall medverkat. 

Mats Svensson 
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Sammanfattning 

Havet är vår gemensamma resurs som vi delar med våra grannländer och som vi också 

delar globalt över nationsgränserna . För att nå FN:s globala hållbarhetsmål SDG 14 om Hav 

och Marina resurser och vårt nationella miljökvalitetsmål om Hav i balans samt levande kust 

och skärgård, måste havets resurser och värden förvaltas gemensamt på flera nivåer. Havs- 

och vattenmyndighetens roll i ett arbete för att nå dessa mål för havet, är dels vårt globala 

arbete och vårt arbete inom EU med havsmiljödirektivet men också det nationella 

genomförandet av direktivet och vårt övriga nationella arbete med att vidta åtgärder för 

havet.  

Ett av målen i Havs- och vattenmyndighetens verksamhetsstrategi för 2021-2023 är Hav i 

balans samt levande kust och skärgård. Med det menar vi att Västerhavet och Östersjön ska 

ha en god miljöstatus och en långsiktigt hållbar produktionsförmåga samtidigt som den 

biologiska mångfalden ska bevaras och skyddas. Svenska och internationella utsläpp av 

näringsämnen till haven ska minska. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk 

mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. På global nivå har vi en utvecklad 

samverkan med andra länder mot gemensamma mål. 

Genom en kunskapsbaserad och koordinerad förvaltning arbetar vi från källa till hav med en 

ekosystemsansats. Detta innebär att alla verktyg inom förvaltningen ska jobba tillsammans för att 

stärka ekosystemen och dess tjänster. Förvaltningen ska också aktivt engagera samhällets 

aktörer som har ett intresse av en god havsmiljö. Den nationella politiken betonar att ta ansvar för 

framtiden, för Sverige och vår omvärld i enlighet med Agenda 2030. Det innebär att realisera 

kraftfulla insatser för att nå rena hav, sjöar och vattendrag. 

Havs- och vattenmyndighetens roll är att se till att vårt eget mandat inom havsmiljöförvaltningen, 

den gemensamma fiskeripolitiken, havsplaneringen, vattenförvaltningen och vårt arbete med 

arter och habitat sker i samklang. Men även att vi använder alla dessa instrument till gagn för att 

uppnå en god havsmiljö och en hållbar utveckling. Åtgärdsprogrammet som här föreslås 

kompletterar hur vi arbetar med dessa instrument genom att göra analyser som visar luckor som 

behöver täckas inom olika temaområden som t. ex fiske, sjöfart, farliga ämnen och övergödning. 

Där har vi tillsammans med de myndigheter som ska genomföra åtgärderna tagit fram förslag till 

åtgärder. 

Åtgärdsprogrammet är den sista delen i den marina strategin enligt havsmiljöförordningen och 

riktar sig till myndigheter och kommuner. Åtgärdsprogrammet bygger i sin tur på den inledande 

bedömningen av miljötillståndet i svensk havsmiljö samt genomförd kostnads- och nyttoanalys. 

Bedömningen av miljötillståndet bygger på riktade analyser och forskningsinsatser samt 

miljöövervakningsprogram enligt myndighetens förvaltningscykel för havsmiljön. 

Åtgärdsprogrammets huvudsyfte är att miljökvalitetsnormerna med indikatorer i Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 2012:18 ska kunna följas. 

Åtgärdsprogrammet ska ange vilka åtgärder som behövs för att miljökvalitetsnormerna enligt 

havsmiljöföreskrifterna (HVMFS 2012:18) ska kunna följas för att på sikt uppnå god miljöstatus i 

Sveriges havsområden. När en miljökvalitetsnorm inte följs behövs ett helhetsperspektiv som 

omfattar vad myndigheter och kommuner behöver göra och som besvarar ett antal frågor om 

källorna till påverkan. Det ska även omfatta konsekvenser för miljön och samhället samt hur 

bördan att minska påverkan ska fördelas mellan olika aktörer, samt källor och styrmedel.  
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I förslaget på uppdaterat åtgärdsprogrammet som nu remitteras, finns de åtgärder som enligt 

Havs- och vattenmyndigheten behövs för att miljökvalitetsnormerna enligt havsmiljöföreskrifterna 

(HVMFS 2012:18) ska kunna följas för att på sikt uppnå god miljöstatus i de svenska delarna av 

Nordsjön och Östersjön. Där anges också vilka myndigheter åtgärderna riktar sig till och vilka 

resultat som förväntas om åtgärderna genomförs. 

I detta förslag på uppdaterat åtgärdsprogram ingår förslag på nya åtgärder, förslag på 

modifieringar av åtgärder som beslutades 2015 och åtgärder som beslutades 2015 som behöver 

fortsätta. Programmet ska genomföras under perioden 2022-2027. 

För ett hav i balans samt levande kust och skärgård 

Att nå god miljöstatus i kust- och havsvatten i enlighet med havsmiljöförordningen är en av 

preciseringarna till miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och skärgård, som 

riksdagen beslutat om. På så sätt knyts de politiskt beslutade målen för svenska hav ihop med de 

juridiskt bindande miljökvalitetsnormerna. 

Vi föreslår ytterligare 15 åtgärder  

Åtgärdsprogrammet för havsmiljön följer bestämmelserna i 5 kap. miljöbalken och riktas till 

myndigheter och kommuner. Det kompletterar pågående åtgärdsarbete och vattenförvaltningens 

åtgärdsprogram. Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram förslag på ytterligare 15 åtgärder 

och ett antal modifieringar av åtgärder från det första åtgärdsprogrammet från 2015. 

Förslagen har tagits fram baserat på en analys som ska ge förståelse för varför en viss 

miljökvalitetsnorm inte bedöms kunna följas med pågående åtgärder, så att brister i 

åtgärdsarbetet kan adresseras. Nya åtgärder föreslås, i de fall det finns lämpliga åtgärder som är 

tekniskt möjliga, kostnadseffektiva och hållbara. De nya förslagen omfattar: 

 främmande arter: åtgärd för möjligheten att inkludera invasiva främmande arter i 

bevarande/skyddsplaner för marina skyddade områden;  

 fiskar och skaldjur som påverkas av fiske: främja storleksfördelning hos det kustnära 

fisksamhället; stärkt tillsyn och förbättrad hantering av redskap inom fritidsfisket; minska 

arealen trålsvept yta och ökad användning av selektiva redskap,  

 marina näringsvävar: åtgärd för begränsning av predatorer; gråsäl och skarv, 

 tillförsel av näringsämnen och organiskt material: åtgärd för att minimera miljöpåverkan 

från sjöfart, 

 havsbottens integritet: åtgärd för att minska arealen trålsvept yta och öka användningen 

av selektiva och skonsamma redskap, 

 koncentration och effekter av farliga ämnen: åtgärder för att minska belastning av farliga 

ämnen från sjöfart och fritidsbåtar, expertstöd för ett samordnat oljeskadeskydd samt 

motverka olagliga utsläpp av olja och andra farliga ämnen genom utökat 

brottsförebyggande arbete, samt begränsad trålning i områden med dumpad ammunition 

och stridsmedel, 

 marint skräp: hantering av fiskerelaterat skräp genom att titta på möjligheter till produkt- 

och materialutveckling av fiskeredskap samt att stärkt tillsyn och förbättrad hantering av 

redskap inom fritidsfisket, 

 undervattensbuller: åtgärd för att förhindra att seismiska undersökningar orsakar skadligt 

impulsivt buller med negativa effekter på marina däggdjur, och 
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 biologisk mångfald: åtgärd för ekosystembaserad förvaltning, samt inrättande av 

förvaltningsråd för skyddade områden.  

Det är viktigt att påpeka att alla åtgärder som riktas mot att minska belastningar också bidrar till 

att stärka marin biologisk mångfald.  

De belastningar som Havs- och vattenmyndigheten övergripande bedömer ha störst påverkan på 

den svenska havsmiljön är tillförsel av näringsämnen, uttag av arter genom fiske samt tillförsel av 

farliga ämnen. Dessa belastningar begränsar möjligheten att följa miljökvalitetsnormerna även 

under andra teman (t.ex. biologisk mångfald). 

Många faktorer påverkar möjligheten att nå god status i havsmiljön  

De ytterligare åtgärder som föreslås i denna uppdatering gör inte ensamma att 

miljökvalitetsnormerna följs. Istället kompletterar de den stora mängd åtgärder som redan finns 

inom det första åtgärdsprogrammet för havsmiljön samt andra relevanta program och regelverk, 

som bidrar till en bättre havsmiljö. Dessa genomförs dock inte alltid i tillräckligt hög grad, och 

används inte alltid i syfte att följa miljökvalitetsnormerna för havsmiljön. Vi har ett 

genomförandeunderskott, inte bara i åtgärdsprogrammet för havsmiljön utan även i annat 

havsmiljöarbete. 

Det är tydligt att vi är beroende av att verktyg inom andra processer används på ett sätt så att de 

bidrar till att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas, särskilt följande:  

 När det gäller att minska tillförseln av näringsämnen och farliga ämnen måste detta ske 

främst genom åtgärder på land, vilka hanteras inom vattenförvaltningens åtgärdsprogram. 

Genomförandet av dessa är alltså mycket viktigt för att nå målen i havsmiljön. 

Åtgärdsprogrammen för havsmiljön respektive vatten överlappar dessutom varandra 

geografiskt i kustvattnet, därav sker en samordning mellan Havs- och vattenmyndigheten 

och de fem vattenmyndigheterna. 

 För uttag av arter genom fiske är vi, vad gäller kommersiellt nyttjade arter, mycket 

beroende av att de processer som styr förvaltningen av dessa fiskarter (EU:s 

gemensamma fiskeripolitik) utformas så att de medverkar till att miljökvalitetsnormerna 

kan följas.  

Havs- och vattenmyndigheten avser därför att i genomförande och uppföljning av 

åtgärdsprogrammet för havsmiljön också inkludera processer för stärkt samverkan kring 

pågående åtgärdsarbete som identifierats att ha stor betydelse för möjligheten att följa 

miljökvalitetsnormerna för havsmiljön.  

De åtgärder som föreslås i detta uppdaterade åtgärdsprogram för havsmiljön speglar dagens 

kunskapsläge vad gäller havsmiljörelaterat åtgärdsarbete. Inom flera områden är det svårt att 

bedöma vilken omfattning eller typ av åtgärder som behövs, och vilka kostnader och effekter de 

medför. Åtgärdsprogrammet för havsmiljön är ett nationellt program för Sveriges hela 

havsområde som syftar till att åstadkomma en verklig förändring i miljön med hjälp av åtgärder av 

styrmedelstyp, till exempel vägledningar, utredningar, information och bidrag. Genomförda 

åtgärder förväntas leda, indirekt eller direkt, till minskad negativ påverkan på havsmiljön. 

Uppdateringen av åtgärdsprogrammet ger inte hela svaret 

När åtgärdsprogrammet rapporteras till EU-kommissionen kommer Havs- och vattenmyndigheten 

att rapportera att vi inte förväntar oss nå god miljöstatus 2020 för alla temaområden. Havs- och 

vattenmyndigheten åberopar därför undantag från att nå god miljöstatus för vissa temaområden. 

Ett undantag innebär en uppskjuten tid för när god miljöstatus (den övergripande normen) kan 
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nås, men påverkar inte de normer som rör specifika belastningar. Trots undantag från att nå god 

miljöstatus ska alltså åtgärder göras för att komma så nära god miljöstatus som möjligt.  

När det gäller påverkan från tillförsel av näringsämnen (övergödning) och farliga ämnen gjordes 

undantag redan 2015. Dessa fortsätter att gälla, men har specificerats. Dessutom åberopas nu 

undantag från att nå god miljöstatus för vissa delar av biologisk mångfald, kommersiellt nyttjade 

fiskar och skaldjur och marint skräp.  

Två olika skäl till undantag anges, antingen var för sig eller i kombination. Det vanligaste skälet är 

att de naturliga förutsättningarna, till exempel lång omsättningstid, innebär att det tar lång tid att 

nå god miljöstatus även om belastningarna minskar i tillräcklig utsträckning, d.v.s. god miljöstatus 

kan nås vid en senare tidpunkt. Det andra skälet är att det krävs åtgärder som Sverige inte 

ensamma ansvarar för. För att komma åt sådana belastningar krävs samarbete inom EU eller 

internationellt för att lyckas.  

Åtgärdsprogrammet är en god miljöinvestering  

Resultaten av konsekvensanalysen visar att de nya åtgärderna sannolikt är en god 

samhällsekonomisk investering. Det är dock viktigt att påpeka att både de kvantifierande 

kostnaderna och nyttorna är förknippade med stor osäkerhet. Kostnaderna har uppskattats till 

0,54 (0,19–0,90) miljarder kronor för perioden 2022-2040 och nyttorna till 7,26 (0,96-12,60) 

miljarder kronor.  

Gränsöverskridande samarbeten för att minska belastningar 

I vissa fall krävs gränsöverskridande samarbete för att komma åt en belastning eller ett problem. 

Därför arbetar vi med våra grannländer kring åtgärder i den gemensamma havsmiljön. Det gäller 

bland annat samarbeten bilateralt, samverkan inom de regionala havskonventionerna Ospar och 

Helcom samt på EU-nivå.  

Åtgärdsprogrammet ska fastställas i december 2021 och rapporteras till EU-kommissionen i 

början av 2022. Från 2022 startar arbetet med att genomföra åtgärderna och följa upp 

genomförandet.   
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1. Vad som behöver göras av myndigheter och 

kommuner 

Åtgärderna i följande kapitel beskriver vad myndigheter och kommuner behöver göra för att 

miljökvalitetsnormerna för havsmiljön ska kunna följas och för att god miljöstatus ska uppnås på 

sikt. Detta följer av 5 kap. 11 § miljöbalken, där det står att myndigheter och kommuner, inom 

sina ansvarsområden, ska vidta de åtgärder som behövs enligt ett åtgärdsprogram. Åtgärderna 

bidrar direkt eller indirekt till att täcka de behov av förbättringar som finns. Åtgärderna ska alltså 

täcka skillnaden mellan nuvarande miljötillstånd och kraven i miljökvalitetsnormerna.  

Detta förslag på uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön har utarbetats av Havs- och 

vattenmyndigheten efter samverkan med de myndigheter som berörs och med stöd av experter 

som bidragit till bakgrundsanalyser. Åtgärderna ska komplettera och bygga vidare på det 

åtgärdsarbete som redan finns. Detta innefattar det åtgärdsprogram för havsmiljön som 

beslutades av Havs- och vattenmyndigheten 2015, de regionala vattenmyndigheternas 

åtgärdsprogram som tas fram med stöd av vattenförvaltningsförordningen men även andra 

pågående eller planerade åtgärder för att förbättra havsmiljön. Det nya uppdaterade 

åtgärdsprogrammet omfattar därför även åtgärder från det första åtgärdsprogrammet. Hur 

åtgärdsprogrammet har uppdaterats beskrivs i inledningskapitlet.  

I tabell 1 redovisas förslag på 15 nya åtgärder. Det finns mer information om varje förslag i 

åtgärdsfaktabladen. Där finns motivering till respektive åtgärd, hur de kan genomföras, 

information om hur de kopplas till andra ramverk och lagstiftning som påverkar havsmiljön samt 

annan bakgrundsinformation. I tabell 2 redovisas de åtgärder från nuvarande åtgärdsprogram för 

havsmiljön som föreslås modifieras. Även för de modifierade åtgärderna finns förslag på 

uppdaterat åtgärdsfaktablad. Åtgärdsfaktabladen finns i rapportens bilaga 3.  

Åtgärdernas numrering är löpande och innebär ingen prioritetsordning.  
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Tabell 1. Förslag på nya åtgärder i det uppdaterade åtgärdsprogrammet för havsmiljön. 

Temaområde Förslag på nya åtgärder Faktablad 

Främmande arter ÅPH 46, Havs- och vattenmyndigheten Vägledning för att beakta och 

hantera risken med invasiva främmande arter i 
beslut/skötselplaner/bevarandeplaner för marina skyddade områden.  

Faktablad 46 

Fiskar och skaldjur 
som påverkas av 
fiske  

 

 

 

 

ÅPH 47, Havs- och vattenmyndigheten Stärkt tillsyn och förbättrad 

hantering av redskap inom fritidsfisket. 
Faktablad 47 

ÅPH 48, Havs- och vattenmyndigheten Främja en storleksfördelning 

hos det kustnära fisksamhället som möjliggör att viktiga funktioner i 
näringsväven upprätthålls. 

Faktablad 48 

ÅPH 49, Havs- och vattenmyndigheten Minska arealen trålsvept yta 

och öka användningen av selektiva och skonsamma redskap samt 
genomföra en sammanställning av trålningens inverkan på kustnära 
fiskbestånd.  

Faktablad 49 

Koncentration och 
effekter av farliga 
ämnen 

ÅPH 50, Havs- och vattenmyndigheten Förbud mot bottentrålning i 

marina områden med dumpad ammunition och kemiska stridsmedel. 
Faktablad 50 

ÅPH 51, Transportsstyrelsen Minimera miljöpåverkan från sjöfart i 

den marina miljön. 
Faktablad 51 

ÅPH 52, Havs- och vattenmyndigheten, Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket och 
Kustbevakningen Expertstöd för ett samordnat oljeskadeskydd.  

Faktablad 52 

ÅPH 53, Kustbevakningen Utökat brottsförebyggande arbete för att 

motverka olagliga utsläpp av mineralolja och andra farliga ämnen. 
Faktablad 53 

ÅPH 54, Kemikalieinspektionen Minska användningen av 

båtbottenfärger som innehåller biocid på fritidsbåtar. 
Faktablad 54 

ÅPH 55, Transportstyrelsen Aktiv utfasning av tvåtaktsmotorer med 

förgasare på fritidsbåtar.  
Faktablad 55 

Marint skräp ÅPH 56, Havs- och vattenmyndigheten Produkt- och 

materialutveckling gällande fiskeredskap. 
Faktablad 56 

Undervattensbuller ÅPH 57, Havs- och vattenmyndigheten Vägledning för att förhindra 

att seismiska undersökningar orsakar skadligt impulsivt buller med 
negativa effekter på marina däggdjur. 

Faktablad 57 

Biologisk mångfald  ÅPH 58, Havs- och vattenmyndigheten Genomförande av 

pilotprojekt som ska ge underlag till vägledning för ekosystembaserad 
havsförvaltning på havsområdesnivå. 

Faktablad 58 

ÅPH 59, Havs- och vattenmyndigheten Inrättande av förvaltningsråd 

för skyddade områden i svenska havsområden. 
Faktablad 59 

Marina näringsvävar ÅPH 60, Havs- och vattenmyndigheten Behovsstyrd områdesspecifik 

begränsning av predatorer; gråsäl och skarv, för att stödja åtgärder 
med som ska återuppbygga lokala kustfisksamhällen.  

Faktablad 60 
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Tabell 2. Åtgärder från det första åtgärdsprogram för havsmiljön som beslutades av Havs- och vattenmyndigheten 2015, som 
föreslås modifieras och som ingår i det uppdaterade åtgärdsprogrammet.  

Temaområde Förslag på modifierade åtgärder  Faktablad1 

Övergödning ÅPH 10, Havs- och vattenmyndigheten: Åtgärder mot 

internbelastning av fosfor i Östersjön 
Faktablad 10 

Farliga ämnen ÅPH 15, Naturvårdsverket: Ta fram vägledning riktad till myndigheter 

och verksamheter för omhändertagande av farliga ämnen och påväxt 
på fartygsskrov 

Faktablad 15 

ÅPH 17, Naturvårdsverket, och Transportstyrelsen: Att utreda orsak 

och behov av ytterligare reglering för att förhindra spridning av TBT till 
havsmiljön från mark och sediment.  

Att ta fram vägledning eller riktlinjer för skrovrengöring av fritidsbåtar för 
att förhindra spridning av TBT, övriga biocider och främmande arter till 
havsmiljön. 

Faktablad 17 

Marint skräp ÅPH 19, Havs- och vattenmyndigheten: att främja en effektiv och 

hållbar insamling och mottagning av förlorade fiskeredskap samt 
förebygga förlusten av nya 

Faktablad 19 

Biologisk mångfald ÅPH 27, Länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten: Inrätta 

nya marina skyddade områden och andra rumsliga förvaltningsåtgärder 
i tillräcklig omfattning med lämpliga förvaltningsåtgärder för att de nya 
områdena ska kunna hjälpa till att nå god miljöstatus enligt 
havsmiljöförordningen 

Faktablad 27 

Fysisk störning ÅPH 29, Havs- och vattenmyndigheten: Att med bistånd från 

länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Boverket samt 
Riksantikvarieämbetet ta fram en samordnad strategi med åtgärder mot 
fysisk påverkan och för biologisk återställning i kustvattenmiljön 

Faktablad 29 

Uppföljning ÅPH 32 Myndigheter och kommuner: Att myndigheter och kommuner 

som arbetar med åtgärdsprogrammet för havsmiljön behöver rapportera 
vilka åtgärder som genomförts och hur dessa påverkar 
miljökvalitetsnormerna för havsmiljön 

Faktablad 32 

 

  

                                                   
1 Uppdaterade åtgärdsfaktablad för modifiering av dessa åtgärder presenteras i bilaga 3. För ursprungligt faktablad, se Havs- 

och vattenmyndigheten 2015a.  
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Tabell 3. Åtgärder från det första åtgärdsprogram för havsmiljön som beslutades av Havs- och vattenmyndigheten 2015 och 
som ingår i det uppdaterade åtgärdsprogrammet2. 

Temaområde Nuvarande åtgärder  Faktablad 

Främmande arter ÅPH 1, Havs- och vattenmyndigheten: att ta fram ett pilotprojekt för 

att utveckla metoder för kontroll och lokal bekämpning av invasiva 
främmande arter. 

Faktablad 1 

ÅPH 2, Havs- och vattenmyndigheten: att utveckla tekniskt verktyg 

för att komplettera information om främmande arter och göra den mer 
tillgänglig. 

Faktablad 2 

(föreslås 
avslutas) 

ÅPH 3, Havs- och vattenmyndigheten: att utveckla ett nationellt 

varnings- och responssystem för att tidigt kunna upptäcka nya invasiva 
främmande arter samt planer för hantering och beredskap av dessa. 

Faktablad 3 

Fiskar och skaldjur 
som påverkas av 
fiske 

ÅPH 4, Havs- och vattenmyndigheten: att införa nya 

fiskebestämmelser för att freda särskilt hotade kustlekande bestånd 
innanför trålgränsen i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön 

Faktablad 4 

ÅPH 5, Havs- och vattenmyndigheten: att införa nya 

fiskebestämmelser som syftar till att fisket innanför trålgränsen bedrivs 
mer artselektivt i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön. 

Faktablad 5 

ÅPH 6, Havs- och vattenmyndigheten: att införa fiskebestämmelser 

som syftar till att minska fisketrycket på kustlevande bestånd innanför 
trålgränsen i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön som behöver stärkt 
skydd men som kan fiskas till viss del. 

Faktablad 6 

ÅPH 7 Havs- och vattenmyndigheten: att utreda var ytterligare 

fredningsområden bör inrättas i kustområdena, samt inrätta sådana 
områden. ÅPH 7, Länsstyrelserna: att bistå Havs- och 
vattenmyndigheten i att utreda var ytterligare fredningsområden bör 
införas i kustområdena. Gäller kustlänsstyrelser. 

Faktablad 7 

ÅPH 8, Havs- och vattenmyndigheten: att utreda för vilka arter och 

under vilken tid på året som generella fredningstider bör införas för 
kustfisk, samt inrätta sådana. 

Faktablad 8 

ÅPH 9, Havs- och vattenmyndigheten: att anpassa fiskeflottans 

kapacitet till tillgängliga fiskemöjligheter i vissa flottsegment. 
Faktablad 9 

Övergödning ÅPH 11, Jordbruksverket: att utreda möjligheten att finansiellt ersätta 

nettoupptag av kväve och fosfor ur vattenmiljön genom odling och skörd 
av så kallade blå fånggrödor där det är möjligt i de havsområden som 
inte uppnår god miljöstatus. Stimulera tekniker för odling och förädling 
av blå fånggrödor. 

Faktablad 11 

ÅPH 12 Jordbruksverket: att stimulera vattenbrukstekniker som inte 

innebär nettobelastning i de havsområden som inte uppnår god 
miljöstatus. 

Faktablad 12 

Bestående 
hydrografiska villkor 

ÅPH 13, Havs- och vattenmyndigheten: att ta fram en vägledning för 

hur förändrade hydrografiska förhållanden påverkar biologisk mångfald 
och ekosystem 

Faktablad 13 

ÅPH 14, Boverket: att i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten 

ta fram en vägledning för kommunal havs- och kustplanering enligt 
Plan- och bygglagen. 

Faktablad 14 

Farliga ämnen ÅPH 16, Naturvårdsverket: att fördela medel för tillsynsprojekt av 

förorenade sediment vid de mest angelägna områdena sett ur 
havsmiljöns perspektiv;  

att sammanställa erfarenheter från riskanalys och riskhantering av 
förorenade sediment vid dessa och redan genomförda objekt; att verka 
för att sediment i större utsträckning ska ingå i de utredningar som görs 
av förorenade områden; att harmonisera tillgänglig miljögiftsdata i 

Faktablad 16 

                                                   
2 Detta med undantag för ÅPH 2 som föreslås avslutas, och ÅPH 18 som föreslås utgå i samband med att åtgärdsprogrammet 

uppdateras 2021. 
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marina sediment till både innehåll och format samt göra dessa data 
åtkomliga. 

ÅPH 18, Naturvårdsverket: att identifiera de ämnen som kan 

förekomma i vatten som kommer från avloppsreningsverk i sådana 
halter att de riskerar att påverka havsmiljön negativt. 

Vidare, att med avseende på de identifierade riskerna, utreda behov 
och utifrån dessa ta fram generella utsläppskrav/vägledande riktvärden, 
tillämpliga kontroll-/mätmetoder samt vägledning för tillsyn och prövning 

Faktablad 18 

(föreslås 
utgå) 

Marint skräp ÅPH 20, Havs- och vattenmyndigheten: att i samverkan med 

Naturvårdsverket ta fram en riktad nationell informationskampanj till 
allmänhet och konsumenter om vanligt förekommande skräpföremål i 
den marina miljön, hur detta påverkar miljön negativt samt kopplingen 
till konsumenternas beteende. 

Faktablad 20 

ÅPH 21, Havs- och vattenmyndigheten: att stödja initiativ som 

främjar, organiserar och genomför strandstädning i särskilt drabbade 
områden. 

Faktablad 21 

ÅPH 22, Naturvårdsverket: att bedriva strategiskt arbete genom att 

räkna in marint skräp i relevanta avfallsplaner och program och även i 
de kommunala avfallsplanerna, där avfallshanteringens betydelse för 
uppkomst av marint skräp belyses. Materialströmmar av plast behöver 
prioriteras och styrmedel utredas i syfte att minska plastskräp i den 
marina miljön. 

Faktablad 22 

ÅPH 23, Kommunerna: att vid ändring och uppdatering av de 

kommunala avfallsplanerna hitta och visa hur avfallshanteringen kan 
bidra till att minska uppkomsten av marint skräp samt sätta upp 
målsättningar för ett sådant arbete. 

Faktablad 23 

Biologisk mångfald ÅPH 24, Havs- och vattenmyndigheten: att ta fram övergripande 

ramar för nationella åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper i 
marin miljö samt samordna arbetet nationellt. 

Faktablad 24 

ÅPH 25, Havs- och vattenmyndigheten: att ta fram 

kunskapsuppbyggande program för hotade arter och naturtyper i marin 
miljö samt samordna arbetet nationellt. 

Faktablad 25 

Marina skyddade 
områden 

ÅPH 26, Havs- och vattenmyndigheten: att utveckla vägledning för 

vad förvaltningsdokument för marina skyddade områden ska innehålla. 
Faktablad 26 

ÅPH 28, Länsstyrelserna: att införa förvaltningsåtgärder i marina 

skyddade områden (befintliga/nya, där sådana inte finns idag). 
Faktablad 28 

Restaurering ÅPH 30, Havs- och vattenmyndigheten: att med stöd från 

Länsstyrelserna utveckla metoder för ekologisk kompensation och 
restaurering av marina miljöer. 

Faktablad 30 

ÅPH 31, Länsstyrelsen: att i samverkan med Havs- och 

vattenmyndigheten och berörda kommuner genomföra 
restaureringsåtgärder för ålgräs i Västerhavet. 

Faktablad 31 
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2 Inledning  

Havet är vår gemensamma resurs som vi delar med våra grannländer och som vi också delar 

globalt över nationsgränserna. För att nå FN:s globala hållbarhetsmål SDG 14 om Hav och 

marina resurser och vårt nationella miljökvalitetsmål om Hav i balans samt levande kust och 

skärgård, måste havets resurser och värden för samhällen förvaltas gemensamt på flera nivåer. 

Havs- och vattenmyndighetens roll i ett förändringsarbete för att nå dessa mål för havet innefattar 

vårt globala arbete och vårt arbete inom EU med havsmiljödirektivet, det nationella 

genomförandet av direktivet samt vårt övriga nationella arbete med att vidta åtgärder för havet.  

Ett av målen i Havs- och vattenmyndighetens verksamhetsstrategi för 2021-2023 är Hav i balans 

samt levande kust och skärgård, d.v.s. att Västerhavet och Östersjön ska ha en god miljöstatus 

och en långsiktigt hållbar produktionsförmåga samtidigt som den biologiska mångfalden ska 

bevaras och skyddas. Svenska och internationella utsläpp av näringsämnen till haven ska 

minska. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt 

natur- och kulturvärden. På global nivå har vi en utvecklad samverkan med andra länder mot 

gemensamma mål. 

Havs- och vattenmyndigheten gjorde 2018 en bedömning av miljötillståndet i Östersjön och 

Nordsjön där det konstaterades att havsmiljöns status måste förbättras för att kunna leverera de 

ekosystemtjänster vi människor är beroende av (Havs- och vattenmyndigheten 2018a). En del av 

detta arbete med att förbättra havsmiljöns status är att ta fram ett åtgärdsprogram för havsmiljön. 

Åtgärdsprogrammet för havsmiljön i denna form innehåller en rad nya styrmedelsåtgärder. Detta 

kan t.ex. vara regleringar men även vägledningar för att kunna följa befintliga regelverk som 

påverkar hur havet mår. Klassiskt och historiskt leder regleringar som styrmedel till innovationer 

och till nya och förbättrade samverkansformer till nytta för det vidare hållbara samhällsbyggandet 

men även för regional tillväxt. Ytterligare typer av styrmedelsåtgärder (hädanefter benämnda som 

”åtgärder”) som kan ingå i åtgärdsprogrammet för havsmiljön är bl.a. åtgärder för samordning, 

kommunikation och information samt ekonomiska incitament. Även dessa skapar förutsättningar 

för innovation och utvecklade samverkansformer. 

Havs- och vattenmyndighetens roll i detta arbete är att föreslå, vägleda och samverka med 

åtgärdsmyndigheter för genomförandet och uppföljningen av de redan existerande åtgärder som 

finns inom ramen för andra regelverk samt för de nya åtgärderna som föreslås i detta förslag till 

åtgärdsprogram. För att nå effekt i miljön är det viktigt att arbeta nära tillsammans med andra 

myndigheter som bidrar till en effektiv havsförvaltning, exempelvis Naturvårdsverket, 

Jordbruksverket, Transportstyrelsen och Kemikalieinspektionen samt länsstyrelserna. De 

myndigheter som genomför åtgärder bidrar till en bättre havsmiljö genom centralt ansvar för 

områden som berör havsmiljön såsom sjöfart, farliga ämnen och övergödning. Åtgärderna i detta 

åtgärdsprogram speglar detta. För att havsmiljöns status ska förbättras och för att arbetet ska ske 

med ett källa till hav perspektiv är det särskilt viktigt att vattenmyndigheterna tar fram ett effektivt 

åtgärdsprogram och att det genomförs. Även det praktiska tillsyns- och åtgärdsarbetet som 

länsstyrelserna och kommunerna gör har stor betydelse i förändringsarbetet mot en god 

havsmiljö. 

Havs- och vattenmyndighetens roll är också att se till att vårt eget mandat inom 

havsmiljöförvaltningen, den gemensamma fiskeripolitiken, havsplaneringen, vattenförvaltningen 
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och vårt arbete med arter och habitat sker i samklang och att vi använder alla dessa instrument 

för att uppnå en god havsmiljö och en hållbar utveckling.  

Åtgärdsprogrammet som här föreslås kompletterar hur vi arbetar med dessa instrument genom 

att göra analyser som visar luckor som behöver täckas inom olika temaområden som t. ex fiske, 

sjöfart, farliga ämnen och övergödning. Där har vi tillsammans med de myndigheter som ska 

genomföra åtgärder tagit fram förslag till dessa åtgärder. 

Till stöd för detta arbete i sin helhet behövs finansiering och nya styrmedel. Finansiering av 

åtgärder kan ske genom vårt eget Åtgärdsanslag för havs- och vattenmiljön och LOVA-stödet. 

Finansieringsmöjligheter finns även i EU:s fondsystem där viktiga redskap för havsmiljön är 

Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) samt Landsbygdsprogrammet under Gemensamma 

Jordbrukspolitiken (CAP). För innovation och tillväxt finns särskilda möjligheter för finansiering 

inom ramen för EU:s regionalfonder, från Vinnova och Naturvårdsverket. Havs- och 

vattenmyndigheten kan vara en partner och mottagare av åtgärder och i projekt under dessa 

finansieringsinstrument för att stärka förändringsarbetet i Sverige, inom EU och globalt till nytta 

för havets ekosystemtjänster och för att uppnå målet om hav i balans. Havs- och 

vattenmyndigheten får även av regeringen särskilda uppdrag att utreda nya styrmedel som kan 

leda till innovationer i ett förändringsarbete för att nå hållbara hav. Exempel på detta är ett 

pågående uppdrag att utreda möjligheterna till ett handelssystem för utsläppsrätter för 

övergödande ämnen. Andra exempel är genomförda uppdrag om producentansvar för 

fiskeredskap och uppdrag tillsammans med Transportstyrelsen om striktare krav på utsläpp från 

fartygs skrubbervatten för att minska utsläpp av farliga ämnen till havsmiljön.  

Nya styrmedel och i längden innovationer förväntas även i Havs- och vattenmyndighetens och 

Jordbruksverkets uppdrag om en strategi för framtidens fiske. Det blir också ett bidrag till 

Sveriges livsmedelsstrategi. Åtgärdsprogrammet för havsmiljön kompletteras på så sätt av Havs- 

och vattenmyndighetens pågående nationella arbete. Det kompletterar även det internationella 

arbete som bedrivs inom de regionala havsmiljökonventionerna, Helcom i Östersjön och Ospar i 

Nordostatlanten.  Sverige verkar där för att få en harmonisering av våra nationella åtgärder, bl.a. 

inom ramen för detta föreslagna åtgärdsprogram för havsmiljön men även inom andra EU- och 

internationella regleringar. Dessa rör exempelvis områdesskydd, sjöfart och farliga ämnen, inom 

ramen för dessa konventioners regionala aktionsplaner. Figuren nedan illustrerar den 

kontextuella bilden av åtgärdsprogrammet mot bakgrund av Havs- och vattenmyndighetens 

bredare arbete för att nå en god miljöstatus för havsmiljön. 
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2.1 Bakgrund om havsmiljöförvaltningen  

Havsmiljödirektivet är miljöpelaren i EU:s integrerade havspolitik och hänvisar till många andra 

politikområden och internationella överenskommelser. Syftet är att nå eller fortsätta upprätthålla 

en god miljöstatus i Europas hav. Direktivet kom till som ett resultat av en process inom EU, efter 

att vattendirektivet sjösatts, där man såg ett behov av att agera för att de marina naturresurserna 

och de marina ekosystemtjänsterna var hotade. T.ex. genom att de utsattes för olika och alltför 

stora belastningar. Sedan tidigare fanns många lagstiftningar som skulle skydda havsmiljön, men 

de flesta gällde en specifik typ av verksamhet eller del av havsmiljön. Därför fanns ett behov av 

att ta fram en integrerad politik med fokus på att skydda EU:s marina vatten. Havsmiljödirektivet 

är den första EU-lagstiftningen som särskilt syftar till att skydda den marina miljön och de marina 

naturresurserna. Det skapar en ram för en hållbar användning av våra hav och ska bidra till 

samstämmighet mellan olika politikområden, överenskommelser och lagstiftningsåtgärder och 

säkerställa integrering av miljöhänsyn i dessa. I direktivet lyfts också särskilt att en 

ekosystembaserad metod för förvaltning av mänskliga aktiviteter ska tillämpas. För att genomföra 

havsmiljödirektivet ska en marin strategi som består av flera steg tas fram av varje medlemsland.  

Den svenska marina strategin är uppdelad i olika steg, som uppdateras i en 6-årig cykel enligt 

principen för adaptiv förvaltning (se figur 1). Den nu aktuella uppdateringen av 

åtgärdsprogrammet är sista steget i den andra förvaltningsperioden. I den marina strategins 

övriga steg ingår också att definiera god miljöstatus3, att göra en bedömning av miljötillståndet 

(Havs- och vattenmyndigheten 2018a) att fastställa de miljökvalitetsnormer med indikatorer som 

behövs för att uppnå god miljöstatus och att ta fram ett övervakningsprogram4. 

                                                   
3 Havs- och vattenmyndighets föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt 

miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön 
https://www.havochvatten.se/download/18.51861935167c35ddc68b04ab/1545935838262/HVMFS2012-18-keu-20190101.pdf 

4 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön. Övervakningsprogram 2021-2026. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2020:26 
https://www.havochvatten.se/data-kartor-och-rapporter/rapporter-och-andra-publikationer/publikationer/2020-10-15-marin-
strategi-for-nordsjon-och-ostersjon---overvakningsprogram-2021-2026.html  
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Figur 1. De olika moment som ska genomföras inom havsmiljödirektivet under varje förvaltningscykel. 

Enligt havsmiljöförordningen ska ett åtgärdsprogram tas fram om man ser att miljötillståndet visar 

att god miljöstatus inte nås eller upprätthålls och om miljökvalitetsnormerna som gäller i havet 

inte följs. Bedömningen ska göras i relation till de definitioner av god miljöstatus som finns i bilaga 

2 i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 2012:185 som senast uppdaterades under 

2018. I bilaga 3 till samma föreskrifter finns de miljökvalitetsnormer med indikatorer som ska leda 

till att god miljöstatus nås. Även indelningen av våra havsområden i olika bedömningsområden 

finns i föreskrifterna. 

Den inledande bedömningen som uppdaterades 2018 visar att god miljöstatus fortfarande inte 

nås inom flertalet temaområden och heller inte i de flesta geografiska områden (Havs- och 

vattenmyndigheten 2018a). Havs- och vattenmyndighetens bedömning av miljökvalitetsnormer 

med indikatorer som genomförts 2020 visar också att de flesta normerna inte följs eller att de 

                                                   
5 Havs- och vattenmyndighets föreskrifter HVMFS 2012:18 om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer 

med indikatorer för Nordsjön och Östersjön 
(https://www.havochvatten.se/download/18.51861935167c35ddc68b04ab/1545935838262/HVMFS2012-18-keu-

20190101.pdf) 
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bara följs i vissa områden. Mera detaljer om bedömningen av respektive miljökvalitetsnorm med 

indikatorer återfinns i temaavsnitten, kapitel 4. Eftersom normerna i allmänhet inte följs ser vi nu 

över behovet av ytterligare nya åtgärder i uppdateringen av åtgärdsprogrammet. 

2.2 Vidareutveckling och uppföljning av åtgärdsprogrammet  

Vi föreslår nu en uppdatering av åtgärdsprogrammet för havsmiljön. Det första 

åtgärdsprogrammet, beslutat 2015, omfattar 32 nya åtgärder som identifierades som nödvändiga 

för att följa miljökvalitetsnormerna för havsmiljön (Havs- och vattenmyndigheten 2015a). Dessa 

åtgärder beslutades utöver de åtgärder som sedan tidigare var pågående eller beslutade 

(existerande). Det finns också annan lagstiftning och politikområden där åtgärder som bidrar till 

förbättrad havsmiljö kan göras. Det gäller till exempel fiskeripolitiken, art- och habitatdirektivet, 

Agenda 2030 och miljömålsarbetet. De nya åtgärderna är specifikt framtagna för 

havsmiljödirektivet medan de ’existerande’ är de åtgärder som tas eller tagits fram utifrån annan 

lagstiftning eller andra beslut, men som bidrar till en bättre havsmiljö (figur 2). Båda varianterna är 

pågående åtgärder. 

 

Figur 2. Åtgärdsprogrammet för havsmiljön omfattar både existerande åtgärder (regelverk mm) och de nya, kompletterande, 
som bedöms krävas särskilt för att följa miljökvalitetsnormerna för havsmiljön, och för att på sikt nå god miljöstatus enligt 
havsmiljödirektivet (nya 2015 samt förslag 2021).  

 

I åtgärdsprogrammet inkluderas både pågående och tillkommande åtgärdsarbete. 

Genomförandet av de 32 åtgärderna i det första åtgärdsprogrammet följs upp regelbundet och 

status beskrivs i korthet i avsnitt 2.3 Genomförande av det första åtgärdsprogrammet. 

Åtgärderna gäller tills de är helt genomförda och avslutas, om de inte av någon anledning dras 

tillbaka. Många åtgärder fortsätter att positivt påverka havsmiljön även om de rapporteras som 

genomförda, exempelvis en gällande vägledning.  

I denna uppdatering föreslås ytterligare 15 nya åtgärder. För vissa åtgärder från det första 

åtgärdsprogrammet föreslås dessutom  en modifiering för att anpassa dem till ny kunskap eller 

efter de erfarenheter som man hittills fått från genomförandet (för översikt, se tabell 1 och 2). 

Efter beslutet om det första åtgärdsprogrammet 2015 har definitionen av god miljöstatus samt 

miljökvalitetsnormerna för havsmiljön uppdaterats. Ytterligare existerande åtgärder, som bidrar till 
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en bättre havsmiljö, har också tillkommit både nationellt och internationellt utöver de som redan 

ingår i åtgärdsprogrammet. Mot bakgrund av dessa förändringar, samt utvärderingen av 

genomförandet av det första åtgärdsprogrammet, har vi gjort en ny analys för att utvärdera om 

åtgärderna är tillräckliga för att på sikt nå god miljöstatus. 

Metoden för hur man tar reda på om åtgärderna är tillräckliga beskrivs i bilaga 1, och resultatet av 

analysen per miljökvalitetsnorm redovisas i temaavsnitten, kapitel 4. I korthet ska analysen skapa 

förståelse för varför en viss miljökvalitetsnorm inte bedöms kunna följas med pågående åtgärder, 

så att brister i åtgärdsarbetet kan adresseras. Baserat på resultatet kan ytterligare åtgärder 

föreslås, i de fall det finns lämpliga åtgärder som är tekniskt möjliga, kostnadseffektiva och 

hållbara. 

Åtgärdsprogrammet från 2015 rapporterades 2016 till EU-kommissionen, som har granskat dess 

innehåll och kommit med synpunkter på områden som kan stärkas. Dessa synpunkter har så 

långt som möjligt beaktats i förslaget till uppdatering. 

En annan viktig aspekt är att åtgärdsprogrammet behöver vara sammanhängande och samordnat 

inom varje marin region eller delregion, d.v.s. region Östersjön respektive delregion Nordsjön för 

Sveriges del. Behovet av tillkommande åtgärder i åtgärdsprogrammet baseras därför också delvis 

på behov som uppmärksammats i det gemensamma internationella havsmiljöarbetet. Se kapitel 7 

om internationell samverkan. 

Detta uppdaterade åtgärdsprogram enligt havsmiljöförordningen ska genomföras under perioden 

2022-2027. 

2.3 Så här fungerar åtgärdsprogrammet 

I åtgärdsprogrammet ska de åtgärder samlas som behövs för att miljökvalitetsnormerna ska 

kunna följas. Det ska, förutom nya åtgärder också innehålla en redovisning av redan pågående 

åtgärder som genomförs med stöd av annan lagstiftning eller andra beslut och som bidrar till god 

miljöstatus. 

Åtgärdsprogrammet tas fram med stöd av 5 kap. miljöbalken, 24-28 §§ i havsmiljöförordningen 

och de vägledningar som tagits fram inom den EU-gemensamma genomförandestrategin för 

direktivet. 

Miljökvalitetsnormerna för havsmiljön, både normen om god miljöstatus enligt 17 § 

havsmiljöförordningen och de normer som Havs- och vattenmyndigheten fastställt i sina 

föreskrifter HVMFS 2012:186, har precis som åtgärdsprogrammet sin grund i 5 kap. miljöbalken. 

Miljökvalitetsnormerna för havsmiljön tillämpas därför i enlighet med samma bestämmelser som 

gäller övriga miljökvalitetsnormer beslutade av regeringen eller av andra ansvariga myndigheter. 

Vissa specialregler gäller dock för miljökvalitetsnormer meddelade inom ramen för 

vattenförvaltningen. 

Miljökvalitetsnormer med indikatorer ska visa vägen mot god miljöstatus. Dessa är inriktade på att 

minska de olika belastningar från mänskliga verksamheter som påverkar havsmiljön negativt. 

Eftersom dessa normer är inriktade på specifika belastningar så finns det även åtgärder som 

riktas mot den övergripande normen om god miljöstatus. Detta gäller till exempel åtgärder för 

biologisk mångfald och olika restaureringsåtgärder som inte kan knytas direkt till en 

miljökvalitetsnorm enligt 19 § havsmiljöförordningen. 

                                                   
6 Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 2012:18 om vad som kännetecknar god miljöstatus samt 

miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön 
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Den rättsliga tillämpningen av miljökvalitetsnormerna enligt 5 kap. miljöbalken är en utgångspunkt 

för utarbetande av de åtgärder som ingår i detta åtgärdsprogram.  

Åtgärdsprogram som detta kan vara vägledande när myndigheter planerar eller ställer specifika 

krav för att miljökvalitetsnormer ska kunna följas. I den mån de har betydelse för en viss prövning 

ska de finnas med som underlag i mål eller ärenden enligt miljöbalken. 

Utifrån ett antal skäl kan också undantag från att nå god miljöstatus göras och ska då anges i 

åtgärdsprogrammet. Dessa undantag redovisas och motiveras per temaområde i kapitel 4. 

Förutsättningar för undantag beskrivs översiktligt i kapitel 3 Undantag - om god miljöstatus inte 

kan nås. Trots undantag från att nå god miljöstatus ska alla möjliga åtgärder fortfarande 

genomföras för att förbättra miljötillståndet och förhindra ytterligare försämring. 

Alla steg som genomförs enligt havsmiljöförordningen rapporteras till EU-kommissionen. De 

granskar det rapporterade underlaget och bedömer om direktivets krav uppfylls. Utifrån 

granskningen kommer de också med rekommendationer till medlemsstaterna om förbättringar 

som behöver göras. Om EU-kommissionen bedömer att direktivets krav inte uppfylls kan de 

också inleda ett granskningsärende som kan sluta med ett avgörande i EU-domstolen. 

2.3.1 Samverkan med vattenförvaltningen  

Eftersom många av de belastningar som påverkar havsmiljön kommer från land via 

sötvattentransport så finns många av de åtgärder som är viktiga för havsmiljön i 

vattenförvaltningens åtgärdsprogram. Genomförandet av dessa är viktigt för att nå målen i 

havsmiljön. De två förordningarna överlappar dessutom varandra geografiskt i kustvattnet 

(området från strandlinjen ut till en nautisk mil utanför baslinjen, enligt 9 § i lagen (2017:1272) om 

Sveriges sjöterritorium och maritima zoner). 7Därför är samordningen mellan de olika 

åtgärdsprogrammen mycket viktig och de måste hänga ihop med varandra. Även om 

processerna fram till åtgärdsprogram skiljer sig åt och vattenförvaltningen ligger en 

förvaltningsperiod före, så ska de olika åtgärdsprogrammen vart sjätte år beslutas i stort sett 

samtidigt. Samordning sker mellan Havs- och vattenmyndigheten och de fem 

vattenmyndigheterna.  

2.3.2 De svenska miljökvalitetsmålen 

Det svenska systemet för miljömålen sätter ramarna för svenskt miljöarbete. De av riksdagen 

fastställda miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska 

leda till. Åtgärdsprogrammet för havsmiljön är ett viktigt verktyg för att nå flera av 

miljökvalitetsmålen och för att öka takten i miljömålsarbetet. Kopplingen finns dels på ett mer 

övergripande plan till främst fyra miljökvalitetsmål: Ingen övergödning, Giftfri miljö, Hav i balans 

samt levande kust och skärgård, Ett rikt växt och djurliv. Dels finns också mer specifika 

kopplingar utifrån de olika miljökvalitetsmålens preciseringar. För målet Hav i balans samt 

levande kust och skärgård är t.ex. åtgärdsprogrammet direkt kopplat till precisering 1 som anger 

att god miljöstatus ska uppnås för kust- och havsvatten i enlighet med havsmiljöförordningen 

(2010:1341). Ett annat exempel är åtgärderna inom temaområde främmande arter, vilka har 

bäring på miljökvalitetsmålets precisering 7 om att främmande arter och genotyper inte ska hota 

den biologiska mångfalden och kulturarvet.  

                                                   
7 Kustvatten definieras i vattendirektivet och omfattar området från strandlinjen ut till en nautisk mil utanför baslinjen och i 

havsmiljödirektivet gäller samma definition. Den yttre avgränsningen av området  finns i 9 § i lagen (2017:1272) om Sveriges 
sjöterritorium och maritima zoner. 

 



- 25 - 

2.4 Genomförande av det första åtgärdsprogrammet 

Av det första åtgärdsprogrammets 32 nya åtgärder har Havs- och vattenmyndigheten ansvar för 

drygt hälften, 19 stycken. Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Transportstyrelsen, Boverket, 

länsstyrelserna samt Sveriges kommuner ansvarar för sammantaget 13 åtgärder. 

Redogörelse för åtgärdernas genomförande begärs in av Havs- och vattenmyndigheten från 

ansvarig myndighet. Havs- och vattenmyndigheten rapporterar sedan till EU-kommissionen vid 

två tillfällen under 6-årsperioden. 

Tabell 4 återger läget för åtgärdernas genomförande i början av 2020 då drygt två tredjedelar av 

den planerade genomförandeperioden passerat.  

Tabell 4. Genomförande av åtgärderna i det första åtgärdsprogrammet. Genomförandet delas in i fyra kategorier: Mörkgrön: 
genomförd helt eller i huvudsak genomförd eller pågår kontinuerligt, ljusgrön: genomförd till hälften eller mer, gul: påbörjad men 
ännu genomförd till mindre än hälften, röd: inte påbörjad. 

Åtgärd Ansvarig myndighet Kommentar om åtgärdens 
genomförandestatus vid 2020 
och preliminär bedömning om 
åtgärdens fortsatta 
genomförande  

ÅPH 2: utveckla tekniskt verktyg för att i ökad grad 
komplettera information om främmande arter och göra 
den tillgänglig  

Havs- och 
vattenmyndigheten 

Åtgärden genomförd, föreslås  
avslutas.  

ÅPH 14: ta fram en vägledning för kommunal havs- och 
kustplanering enligt Plan- och bygglagen 

Boverket Kommentar om åtgärdens fortsatta 
genomförande kommer 
uppdateras efter diskussion med 
Boverket. 

ÅPH 19: främja en effektiv och hållbar insamling och 
mottagning av förlorade fiskeredskap samt förebygga 
förlusten av nya 

Havs- och 
vattenmyndigheten 

Åtgärden föreslås modifieras i 
uppdatering av 
åtgärdsprogrammet. 

ÅPH 20: ta fram en riktad nationell informationskampanj 
till allmänhet och konsumenter om vanligt förekommande 
skräpföremål i den marina miljön, dess negativa påverkan 
på miljön samt kopplingen till konsumenternas beteende 

Havs- och 
vattenmyndigheten 

Åtgärden kommer fortsatt 
genomföras efter 2021 då den är 
av löpande karaktär. 

ÅPH 21: stödja initiativ som främjar, organiserar och 
genomför strandstädning i särskilt drabbade områden 

Havs- och 
vattenmyndigheten 

Åtgärden kommer fortsatt 
genomföras efter 2021 då den är 
av löpande karaktär. 

ÅPH 22: bedriva strategiskt arbete genom inkludering av 
marint skräp i relevanta avfallsplaner och program 
inklusive de kommunala avfallsplanerna, där 
avfallshanteringens betydelse för uppkomst av marint 
skräp belyses. Materialströmmar av plast behöver 
prioriteras och styrmedel utredas i syfte att minska 
förekomsten av plastföremål som skräp i den marina 
miljön 

Naturvårdsverket Åtgärden kommer fortsatt 
genomföras efter 2021 då den är 
av löpande karaktär. 

ÅPH 28: införa förvaltningsåtgärder i marina skyddade 
områden befintliga/nya, där sådana inte finns idag 

Länsstyrelserna Åtgärden kommer fortsatt 
genomföras efter 2021 då den är 
av löpande karaktär. 

ÅPH 31: i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten 
och berörda kommuner genomföra restaureringsåtgärder 
för ålgräs i Västerhavet 

Länsstyrelserna Åtgärden kommer fortsatt 
genomföras efter 2021 då den är 
av löpande karaktär. 

ÅPH 1: ta fram ett pilotprojekt för att utveckla metoder för 
kontroll och lokal bekämpning av invasiva främmande 
arter 

Havs- och 
vattenmyndigheten 

Åtgärden bedöms genomföras 
inom ramen för nuvarande 
åtgärdsprogram (2021). 
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ÅPH 3: utveckla ett nationellt varnings- och 
responssystem för tidig upptäckt av nya invasiva 
främmande arter samt hanterings- och beredskapsplaner 
för dessa 

Havs- och 
vattenmyndigheten 

Åtgärden kommer fortsatt 
genomföras efter 2021 då den är 
av löpande karaktär. 

ÅPH 4: införa nya fiskebestämmelser för att freda särskilt 
hotade kustlekande bestånd innanför trålgränsen i 
Skagerrak, Kattegatt och Östersjön  

Havs- och 
vattenmyndigheten 

Åtgärden kommer fortsatt 
genomföras efter 2021 då den är 
av löpande karaktär. 

ÅPH 5: införa nya fiskebestämmelser som syftar till att 
fisket innanför trålgränsen bedrivs mer artselektivt i 
Skagerrak, Kattegatt och Östersjön 

Havs- och 
vattenmyndigheten 

Åtgärden kommer fortsatt 
genomföras efter 2021 då den är 
av löpande karaktär. 

ÅPH 6: införa fiskebestämmelser som syftar till att minska 
fisketrycket på kustlevande bestånd innanför trålgränsen 
i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön som behöver stärkt 
skydd men som kan fiskas till viss del 

Havs- och 
vattenmyndigheten 

Åtgärden kommer fortsatt 
genomföras efter 2021 då den är 
av löpande karaktär. 

ÅPH 7: utreda var ytterligare fredningsområden bör 
inrättas i kustområdena, samt inrätta sådana områden. 
Länsstyrelserna bistår Havs- och vattenmyndigheten i att 
utreda var ytterligare fredningsområden bör införas i 
kustområdena 

Havs- och 
vattenmyndigheten 
och länsstyrelserna 

Åtgärden kommer fortsatt 
genomföras efter 2021 då den är 
av löpande karaktär. 

ÅPH 8: utreda för vilka arter och under vilken tid på året 
som generella fredningstider bör införas för kustfisk, 
samt inrätta sådana 

Havs- och 
vattenmyndigheten 

Åtgärden kommer fortsatt 
genomföras efter 2021 då den är 
av löpande karaktär. 

ÅPH 9: anpassa fiskeflottans kapacitet till tillgängliga 
fiskemöjligheter i vissa flottsegment 

Havs- och 
vattenmyndigheten 

Åtgärden kommer fortsatt 
genomföras efter 2021 då den är 
av löpande karaktär. 

ÅPH 10: utreda möjligheter att påverka den interna 
näringsbelastningen, lokalt i övergödda vikar och fjärdar 
samt i egentliga Östersjön 

Havs- och 
vattenmyndigheten 

Åtgärden föreslås modifieras i 
uppdatering av 
åtgärdsprogrammet. 

ÅPH 17: kartlägga orsaker till förekomsten av fortsatt 
tillförsel av tributyltenn (TBT) och dess 
nedbrytningsprodukter i havsmiljön. Samt att utreda 
behov av ytterligare reglering för att förhindra spridning 
av TBT till havsmiljön samt verka för att den reglering 
utredningen förespråkar tas fram; att utreda behov av och 
utifrån identifierade behov ta fram vägledning för att 
förhindra spridning av TBT till havsmiljön 

Naturvårdsverket och 
Transportstyrelsen 

Åtgärd föreslås modifieras i 
uppdatering av 
åtgärdsprogrammet. 

ÅPH 18: identifiera de ämnen som kan förekomma i 
utgående vatten från avloppsreningsverk i sådana halter 
att de riskerar att påverka havsmiljön negativt. Vidare, att 
med avseende på de identifierade riskerna, utreda behov 
av och utifrån sådana behov ta fram generella 
utsläppskrav/vägledande riktvärden, tillämpliga kontroll-
/mätmetoder samt vägledning för tillsyn och prövning 

Naturvårdsverket Föreslås utgå då aktiviteter kopplat 
till åtgärden bedöms omfattas av 
vattenmyndigheternas 
åtgärdsprogram 

ÅPH 26: utveckla vägledning för vad 
förvaltningsdokument för marina skyddade områden ska 
innehålla 

Havs- och 
vattenmyndigheten 

Åtgärden bedöms genomföras 
inom ramen för nuvarande 
åtgärdsprogram (2021). 

ÅPH 27: utifrån riktlinjer och kriterier framtagna i Havs- 
och vattenmyndighetens nationella plan för marint 
områdesskydd inrätta nya marina skyddade områden i 
tillräcklig geografisk omfattning med lämpliga 
förvaltningsåtgärder för att de nya områdena ska kunna 
hjälpa till att nå god miljö status enligt 
havsmiljöförordningen 

Länsstyrelserna Åtgärden åtgärd föreslås 
modifieras i uppdatering av 
åtgärdsprogrammet. 

ÅPH 30: med bistånd från Länsstyrelserna utveckla 
metoder för ekologisk kompensation och restaurering av 
marina miljöer 

Havs- och 
vattenmyndigheten 

Åtgärden kommer fortsatt 
genomföras efter 2021. 

ÅPH 11: utreda möjligheten att finansiellt ersätta 
nettoupptag av kväve och fosfor ur vattenmiljön genom 
odling och skörd av blå fånggrödor där det är möjligt i de 

Jordbruksverket Kommentar om åtgärdens fortsatta 
genomförande kommer 



- 27 - 

havsområden som inte uppnår god miljöstatus, samt 
stimulera tekniker för odling och förädling av så kallade 
blå fånggrödor 

uppdateras efter diskussion med 
Jordbruksverket.  

ÅPH 12: stimulera vattenbrukstekniker som inte innebär 
nettobelastning i de havsområden som inte uppnår god 
miljöstatus 

Jordbruksverket Kommentar om åtgärdens fortsatta 
genomförande kommer 
uppdateras efter diskussion med 
Jordbruksverket.  

ÅPH 13: ta fram vägledning kring hur förändrade 
hydrografiska förhållanden påverkar biologisk mångfald 
och ekosystem  

Havs- och 
vattenmyndigheten 

Åtgärden kommer fortsatt 
genomföras efter 2021. 

ÅPH 16: fördela medel för tillsynsprojekt av förorenade 
sediment vid de ur havsmiljöns perspektiv mest 
angelägna områdena; att sammanställa erfarenheter från 
riskanalys och riskhantering av förorenade sediment vid 
dessa och redan genomförda objekt; att verka för att 
sediment i större utsträckning ska ingå i de utredningar 
som görs av förorenade områden; att harmonisera 
tillgänglig miljögiftsdata i marina sediment till både 
innehåll och format samt göra dessa data åtkomliga 

Naturvårdsverket Åtgärden kommer fortsatt 
genomföras efter 2021. 

ÅPH 23: vid revidering av de kommunala avfallsplanerna 
identifiera och belysa hur avfallshanteringen kan bidra till 
att minska uppkomsten av marint skräp samt sätta upp 
målsättningar för ett sådant arbete 

Kommunerna Åtgärden kommer fortsatt 
genomföras efter 2021. 

ÅPH 24: ta fram övergripande ramar för nationella 
åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper i marin 
miljö samt samordna arbetet nationellt 

Havs- och 
vattenmyndigheten 

Åtgärden bedöms genomföras 
inom ramen för nuvarande 
åtgärdsprogram (2021). 

ÅPH 25: ta fram kunskapsuppbyggande program för 
hotade arter och naturtyper i marin miljö samt samordna 
arbetet nationellt 

Havs- och 
vattenmyndigheten 

Åtgärden bedöms genomföras 
inom ramen för nuvarande 
åtgärdsprogram (2021). 

ÅPH 29: med bistånd från Länsstyrelserna, 
Naturvårdsverket samt Riksantikvarieämbetet ta fram en 
samordnad åtgärdsstrategi mot fysisk påverkan och för 
biologisk återställning i kustvattenmiljön 

Havs- och 
vattenmyndigheten 

Åtgärden föreslås modifieras i 
uppdatering av 
åtgärdsprogrammet. 

ÅPH 15: ta fram vägledning riktad till myndigheter, 
verksamheter och allmänheten i övrigt för 
omhändertagande av farliga ämnen och påväxt på 
fartygsskrov 

Naturvårdsverket Åtgärden föreslås modifieras i 
uppdatering av 
åtgärdsprogrammet. 

 

Som framgår av tabell 4 återstår viktigt arbete för att genomföra det första åtgärdsprogrammet. 

Ungefär 70 % av åtgärderna är genomförda/löpande eller genomförda till hälften, en åtgärd 

bedöms inte vara påbörjad. Det bör dock noteras att det finns variationer inom dessa kategorier 

och skalan ska framförallt ses som en översiktlig bedömning av hur långt åtgärderna har 

genomförts. 

Baserat på erfarenheterna från arbetet med det första åtgärdsprogrammet presenteras en plan 

för stärkt uppföljning och genomförande i samband med åtgärdsprogrammets uppdatering, se 

kapitel 9.  

2.5 Avgränsningar 

Förslaget på uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön fokuserar på de ytterligare åtgärder som 

krävs utöver pågående och beslutade åtgärder, även om åtgärdsprogrammet formellt sett 

inkluderar både pågående och tillkommande åtgärdsarbete. Enligt 5 kap. miljöbalken får 

åtgärdsprogrammet omfatta all verksamhet och alla åtgärder som kan påverka möjligheten att 
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följa miljökvalitetsnormerna. Det är viktigt att notera att allt arbete som behövs för en förbättrad 

havsmiljö inte syns i detta åtgärdsprogram. Nedan beskriver vi avgränsningarna som gjorts. 

2.5.1 Vilka ämnesområden har inte hanterats i programmet?  

En viktig avgränsning för övergödning och farliga ämnen, är att minskningar av belastningar från 

landbaserade aktiviteter finns beskrivna inom de åtgärdsprogram som upprättas enligt 

vattenförvaltningsförordningen. Uppdelningen har gjorts för att undvika dubbelreglering och för att 

öka tydligheten för verksamhetsutövare och myndigheter. 

Klimatförändringar har identifierats som en faktor som påverkar möjligheterna att nå god 

miljöstatus i havsmiljön. Förslag på nya åtgärder i åtgärdsprogrammet har granskats utifrån 

klimataspekter för att undersöka om de påverkas av framtida klimatförändringar (se kapitel 6). Vid 

fastställande av vad som kännetecknar god miljöstatus och därmed vid bedömning av 

miljötillståndet, ska hänsyn tas till klimatfaktorer och effekter av klimatförändring ska övervakas(till 

exempel pH). I åtgärdsprogrammet har inga åtgärder föreslagits specifikt för att minska 

klimatpåverkan, eftersom arbetet syftar till förbättringar i havsmiljön. De åtgärder som krävs för att 

hantera klimatpåverkande aktiviteter behandlas inom svensk klimat- och energipolitik.  

Vidare noteras att vissa miljökvalitetsnormer inte tillämpas i kustvatten enligt 8 § Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus 

samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön. Detta eftersom 

motsvarande aspekter hanteras inom vattenförvaltningens miljökvalitetsnormer för 

kustvattenförekomster. Detta gäller normerna A.1, B.1, D.1, D.2 och D.3. Genom att föreslagna 

åtgärder riktade mot dessa normer i utsjön i flera fall också förväntas bidra till en minskad 

påverkan i kustvatten, kommer de även påverka möjligheten att följa vattenförvaltningens 

miljökvalitetsnormer för kustvatten. De kommer också ha en effekt på möjligheten att följa den 

övergripande miljökvalitetsnormen om god miljöstatus.  

2.5.2 Vilka åtgärder har valts bort? 

Ett grundläggande urvalskriterium är att åtgärderna i programmet ska bedömas ha en tydlig effekt 

på om miljökvalitetsnormerna för havsmiljön följs. De åtgärder som ingår i åtgärdsprogrammet 

har utöver detta valts ut eftersom de ansetts vara de mest kostnadseffektiva, tekniskt 

genomförbara och hållbara. Havsmiljöförordningen (2010:1341) anger typer av åtgärder som kan 

ingå i åtgärdsprogrammet. 

Sveriges marina strategi består av fler delar än åtgärdsprogrammet. Viktiga komponenter i 

åtgärdsarbetet som tillhör andra steg i strategin har därför inte tagits med som åtgärder i detta 

program. Hit räknas till exempel utveckling av indikatorer eller övervakning. Vidare har vi inte tagit 

med åtgärder som endast indirekt har en effekt på måluppfyllelsen, eller som är en förutsättning 

för genomförandet av åtgärder. Hit räknas forskning och kunskapsuppbyggnad om marina 

miljöer. 

2.6 Metod för framtagande av åtgärder 

Arbetet med uppdateringen av åtgärdsprogrammet genomförs som ett projekt inom Havs- och 

vattenmyndigheten under 2019-2021, med ett stort antal medarbetare involverade inom olika 

expertområden. Många externa uppdrag har lagts ut för att få underlag och data till arbetet. 

Samarbete har även skett inom den referensgrupp med myndigheter och länsstyrelser som 

skapats. Dessa myndigheter har bjudits in till informationsmöten och workshop för diskussioner 

om åtgärdsförslagen, bland annat för att få en bredd i granskningen av om åtgärderna är tekniskt 
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genomförbara, hållbara, kostnadseffektiva och lämpliga ur andra synvinklar. För ytterligare 

beskrivning kring samverkan, se bilaga 2 Samråd och samverkan.  

Framtagandet av åtgärdsprogrammet har innehållit följande moment: 

1. Utifrån bedömningen av miljötillståndet 2018 (Havs- och vattenmyndigheten 2018a) har en 

bedömning per temaområde gjorts för att ta reda på om miljökvalitetsnormer och dess 

indikatorer bedöms adressera de största problemen. Om inte kan en expertbedömning av 

åtgärdsbehov behöva göras. Bedömningarna genomfördes huvudsakligen av Havs- och 

vattenmyndigheten. 

 

Därefter har bedömning gjorts om av miljökvalitetsnormen följs eller inte. Denna baserades 

på indikatorerna, eller en expertbedömning om indikatorer saknas. Om normen inte följs 

analyserades orsakerna: vilka är de största belastningarna eller källorna (om möjligt), vad 

kvarstår för att normen ska kunna följas (nuläge: hur mycket måste belastningarna minska för 

att normen ska följas?). Resultatet redovisas översiktligt i rapporten, samt för indikatorerna 

även mer detaljerat i indikatorfaktabladen8. Utöver Havs- och vattenmyndighetens utredare 

har expertis tagits in bland annat från följande institutioner (listan är inte heltäckande): 

Aquabiota för bedömning av miljökvalitetsnormerna D.1, D.2; Havsmiljöinstitutet för B.1, B.2, 

E.1, SMED för A.1 och SLU Aqua för C.1, C.3 och C.4. 

 

En genomgång av hur pågående och beslutade åtgärder bidrar till att miljökvalitetsnormerna 

kan följas har gjorts. Detta inkluderar det svenska genomförandet av relevanta EU-direktiv 

och EU-förordningar samt internationella överenskommelser, men även åtgärderna i det 

första åtgärdsprogrammet från 2015. Här bedömdes även deras effekt på normen och i vilken 

mån det finns brister i genomförandet eller efterlevnaden av åtgärden. I gap-analysen9 

användes denna information till att identifiera i vilken grad relevanta belastningar/källor 

adresserats, d.v.s. var fler åtgärder krävs för att belastningen ska minska och 

miljökvalitetsnormen kunna följas. Resultatet av gap-analysen redovisas översiktligt per 

temaområde i kapitel 4.  

 

2. Gap-analys 

Gap-analysen baseras på informationen från punkterna ovan och kombineras med 

förutspådd utveckling av aktiviteter och belastningar, för att bedöma i vilken grad vi förväntas 

följa miljökvalitetsnormerna nu och i framtiden. Resultaten indikerar: 

• De viktigaste luckorna som kan åtgärdas av Havs- och vattenmyndigheten eller andra 

myndigheter  

• Gap som kräver beslut där Sverige inte har fullständigt mandat (exempelvis internationella 

konventioner, unionssåtgärder) 

• Gap till följd av genomförandeunderskott där ett bättre genomförande av befintliga åtgärder 

kan innebära ökade förutsättningar för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas.  

Resultatet återges kortfattat i varje temaavsnitt i kapitel 4. 

 

                                                   
8 Underlag gällande bedömningen av miljökvalitetsnormerna finns i form av faktablad för indikatorerna. Faktabladen finns på 

Havs- och vattenmyndighetens hemsida http://www.havochvatten.se/faktablad-for-indikatorer   
9 Syftet med gap-analysen är att utifrån miljökvalitetsnormerna (MKN) göra en kvantitativ bedömning och identifiera var det 

krävs ytterligare åtgärder för att MKN ska kunna följas. Beskrivs närmare i bilaga 1.  

http://www.havochvatten.se/faktablad-for-indikatorer
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3. Identifiering av möjliga ytterligare åtgärder, där behov finns, utifrån stegen ovan. Idéer om 

åtgärder som skulle kunna vara relevanta listades utifrån ett antal källor, bland annat: 

• Webbformulär på Havs- och vattenmyndighetens hemsida; under hösten 2019 gavs möjlighet 

att lämna åtgärdsförslag (se även rapportens bilaga 2 om samråd och samverkan).  

• Brister uppmärksammade i EU-kommissionens granskning av det första åtgärdsprogrammet.  

• Pågående forskningsprojekt, samt den forskarkonferens som arrangerades av Havs- och 

vattenmyndigheten i december 2019 (se även rapportens bilaga 2 om samråd och 

samverkan).  

• Andra länders åtgärdsprogram för havsmiljön, samt regionala eller andra internationella 

initiativ/överenskommelser, inklusive åtgärder som diskuterats inför uppdateringen av 

regionala aktionsplaner inom Helcom och Ospar. 

• Sammanställningar av förslag från intresseorganisationer. 

• Expertkunskap i förvaltning om behov av att utveckla eller stärka redan pågående 

åtgärdsarbete, till exempel om något kan göras för att öka deras effekt/effektivitet. 

Genom ovanstående punkter har både myndigheter, kommuner, forskning, 

intresseorganisationer och allmänhet haft möjlighet att komma med förslag på nya åtgärder. 

Detta arbete resulterade i en lång lista med åtgärder för vidare diskussion och analys.  

 

4. Därefter gjordes urval av vilka åtgärdsförslag som bedömdes behöva läggas till i det 

uppdaterade åtgärdsprogrammet 2021. Urvalet baseras på granskning i flera steg, framför allt 

utifrån följande frågeställningar:  

• Åtgärdskategori: Täcks förslaget av en befintlig åtgärd, kan förslaget vara en modifiering av 

en åtgärd från det första åtgärdsprogrammet, eller ska åtgärden genomföras i en annan del 

av förvaltningscykeln inom havsmiljöförvaltningen (övervakning m.m.)?  

• Laglig grund för åtgärden: har åtgärden en koppling till, och ger effekt på aktuella 

miljökvalitetsnormer för havsmiljön, vilken koppling finns till andra relevanta lagrum, 

avgränsningar mot vattenförvaltningens åtgärdsprogram har även beaktats. I vissa fall, där 

normen inte kan följas utan åtgärder på internationell- eller EU-nivå, ska detta beskrivas och 

motiveras. För dessa fall ges möjligheter enligt 38 § havsmiljöförordningen att, genom 

regeringen, lyfta frågan till tredje part. 

• Hur väl svarar åtgärden mot brister identifierade i gap-analysen (otillräckligt adresserade 

källor, aktiviteter, spridningsvägar)? 

• Teknisk genomförbarhet, till exempel utifrån expertkunskap, erfarenheter från andra länder 

eller lokala försök. 

• Effekt på miljökvalitetsnormen. Vi har inte prioriterat åtgärder som endast indirekt och på 

mycket längre sikt har en effekt på måluppfyllelsen. Till dessa räknas forskning och 

kunskapsuppbyggnad om marina miljöer. Vägledning från EU-kommissionen anger typer av 

åtgärder som kan ingå i åtgärdsprogrammet (EU-kommissionen 2020). 

• Kostnadseffektivitet: de föreslagna åtgärderna har utvärderats utifrån effekt och kostnader för 

att avgöra om de är kostnadseffektiva.  

• Hållbarhet: finns det bieffekter, andra miljöaspekter som påverkas till exempel utsläpp till luft? 

Se beskrivning om miljöbedömning nedan. 

• Klimataspekter: blir åtgärden effektiv också givet klimatförändringar? Motiverar 

klimatförändringarna åtgärden? Se kapitel 6.  

Ovanstående bedömning gjordes i huvudsakligen av Havs- och vattenmyndigheten men 

också i samverkan med tilltänkt utförarmyndighet(er), baserat på befintliga underlag. En 

första listning av möjliga åtgärder diskuterades med referensgruppen och ett antal kommuner 
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under våren 2020. Utkomsten av detta arbete var en lista med de åtgärder som fallit ut väl i 

granskningen och som togs vidare för diskussion och vidareutveckling.  

För analys av kostnadseffektivitet och kostnads-nyttoanalys har en samhällsekonomisk 

konsekvensanalys också gjorts av hela åtgärdsprogrammet samt hur kostnadseffektiva 

åtgärderna är, var för sig. Miljöbedömning av åtgärdsprogrammet enligt 6 kap. miljöbalken har 

skett genom ett externt uppdrag till konsultföretaget WSP. Dessa analyser beskrivs ytterligare i 

en separat miljökonsekvensbeskrivning. 

  



- 32 - 

 

3 Undantag - om god miljöstatus inte kan nås  

Att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas är enligt 5 kap. 7 § miljöbalken utgångspunkten för att 

Havs- och vattenmyndigheten tar fram åtgärder i åtgärdsprogram.  

3.1 Rättsliga förutsättningar för undantag  

Om det inte bedöms möjligt att nå god miljöstatus genom åtgärder i ett åtgärdsprogram får enligt 

29 § havsmiljöförordningen undantag göras om orsaken bedöms bero på något av följande:  

1. En åtgärd, eller brist på åtgärd, som en annan stat ansvarar för10.  

2. Naturliga eller andra exceptionella orsaker som inte kunnat förutses eller förhindras.  

3. Förändringar av fysiska förhållanden som beror på åtgärder som vidtagits på grund av ett 

tvingande allmänintresse.  

4. Naturliga förhållanden som inte tillåter en snar förbättring. 

Någon av punkterna ovan måste alltså vara uppfylld för att undantag ska kunna göras. Utifrån 

Havs- och vattenmyndighetens bedömning är det endast punkterna 1 och 4 som är aktuella att 

tillämpa i dagsläget. Detta utifrån hur punkterna utvecklats i EU- vägledningen om 

åtgärdsprogram och undantag och det underlag som nu finns tillgängligt. När det gäller punkt 1 

gjordes 2015 bedömningen att underlaget i många fall inte var så specificerat att det skulle vara 

möjligt att härleda en viss påverkan till mänskliga aktiviteter i en eller flera andra stater. Detta 

behövde därför utredas vidare.  

Bedömningen är inom vissa områden fortsatt densamma, medan det inom andra områden nu är 

möjligt att specificera. Om undantag är aktuellt men annan gemenskapslagstiftning eller 

internationella avtal är styrande, bör åtgärder främst hanteras inom ramarna för denna lagstiftning 

eller avtal, exempelvis den gemensamma fiskeripolitiken. När det gäller att ta fram underlag för, 

eller minska belastningen från olika mänskliga aktiviteter arbetar Sverige aktivt tillsammans med 

angränsande länder inom de regionala havskonventionerna Ospar och Helcom. Om god 

miljöstatus på grund av ett naturligt förhållande, punkt 4, inte kan nås kan en uppskjuten tidsfrist 

sättas. Det vill säga god miljöstatus ska nås, men tidpunkten för uppnåendet kan flyttas framåt i 

tiden. Detta framgår av punkt 5 i övergångsbestämmelserna till havsmiljöförordningen. Av 

vägledningen som tagits fram på EU-nivå framgår dessutom att det då, om möjligt, ska 

specificeras när god miljöstatus beräknas nås. I de flesta fall bedöms det för närvarande inte som 

realistiskt att sätta en exakt tidpunkt för när god miljöstatus kan nås. Mera detaljer kring detta 

beskrivs per temaområde i kapitel 4.  

Statusen i Sveriges havsområden påverkas också av vilken status som är möjlig att uppnå i 

kustvattnet. Eftersom vattenmyndigheterna föreskrivit om undantag i kustvattenförekomsterna 

med stöd av vattenförvaltningsförordningen måste även dessa beaktas vid bedömning av 

behovet av undantag från att nå god miljöstatus.  

                                                   
10 Detta ska läsas i ljuset av att det i havsmiljödirektivet refereras till åtgärder som den berörda medlemsstaten inte är ansvarig 

för. Detta inkluderar då exempelvis även åtgärder inom ramen för EU:s gemensamma fiskeripolitik eller åtgärder som behöver 
vidtas av internationella sjöfartsorganisationen, IMO inom sjöfartens område. Havs- och vattenmyndigheten har valt att 
tillämpa denna punkt i enlighet med andemeningen i direktivet och har uppmärksammat regeringen på att formuleringen i den 
svenska förordningen bör ses över.  
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För många av de problem som finns i svenska havsområden är de naturliga förutsättningarna 

sådana att det förväntas ta mycket lång tid innan en återhämtning har skett. Detta innebär att 

även om belastningarna minskar i tillräcklig omfattning för att följa miljökvalitetsnormerna med 

indikatorer så kommer inte god miljöstatus att uppnås i alla områden i närtid. En orsak är de 

långa omsättningstiderna av vattnet i Östersjön och i vissa områden i Västerhavet. Dessa 

naturliga förhållanden medför, t.ex. när det gäller övergödning, att de inte tillåter en snar 

förbättring i Östersjön och i delar av Västerhavet (Nordsjön). En annan orsak kan vara en 

långsam återhämtning av ekosystemen efter en långvarig störning. Ett undantag från att nå god 

miljöstatus kan därmed stödjas av 29 § första stycket p 4 och femte punkten i 

övergångsbestämmelserna till havsmiljöförordningen. Även om undantag beslutas så ska 

särskilda åtgärder ändå vidtas för att komma så nära en god miljöstatus som möjligt. Detta 

framgår av 30 § havsmiljöförordningen. Även dessa åtgärder ska ingå i åtgärdsprogrammet.  

3.2 När förutsättningar för undantag inte finns 

Det finns fortsatt en del områden där fastställande av de förhållanden som kännetecknar god 

miljöstatus ännu inte är helt färdigt eller en metod för sammanvägd bedömning saknas. Vid 

bedömningen 2018 kunde inte god miljöstatus bedömas fullständigt för marina näringsvävar, 

bottnarnas integritet och undervattensbuller (Havs- och vattenmyndigheten 2018a). Även om vi 

har kunskap om stora störningar från mänsklig verksamhet inom dessa områden så har vi valt att 

ännu inte åberopa undantag. Det finns dock föreslagna åtgärder som bidrar till ett förbättrat 

miljötillstånd inom dessa områden även om det är svårt att ta fram tillräckliga åtgärder eftersom 

skillnaden mellan nuvarande miljötillstånd och god miljöstatus inte helt och hållet kan fastställas. 

Dessutom gör kunskapsunderskott att det är svårt att bedöma effekten av vissa åtgärder och 

vilka åtgärder som är lämpliga för att komma till rätta med störningarna. Detta är en av 

utmaningarna med arbetet mot en god havsmiljö i såväl de svenska havsområdena som inom 

havsområdena i hela EU-området.  

3.3 Underskott i uppnående av god miljöstatus  

Detta andra åtgärdsprogram för havsmiljön kommer inte att innebära att god miljöstatus nås fullt 

ut eller att alla miljökvalitetsnormer med indikatorer kan följas. För i stort sett alla temaområden är 

även minskad belastning på angränsande havsområden en förutsättning för att uppnå god 

miljöstatus i svenska havsområden. Idag finns dock ett antal åtgärder identifierade där Havs- och 

vattenmyndigheten har bedömt att nationella åtgärder inte är tillräckliga utan det finns behov av 

att vissa belastningar möts av åtgärder på EU- eller global nivå. Eftersom några av de åtgärder 

som Havs- och vattenmyndigheten nu föreslår delvis har en komponent av EU-kompetens eller 

har en koppling till frågor som behöver lyftas inom ramen för internationella organisationer har 

Havs- och vattenmyndigheten haft en gemensam diskussion om detta med regeringskansliet. 

Detta är fallet när det rör sjöfartsåtgärder där nödvändiga åtgärder bör genomföras inom ramen 

för den internationella sjöfartsorganisationen, IMO. Även för fiske kommer diskussioner föras. 
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Tabell 5. Sammanfattande tabell över förslag till undantag från att nå god miljöstatus 2020 per deskriptor. För en mer detaljerad 
beskrivning se under respektive temaområde i kapitel 4. 

 

Deskriptor/område Undantag föreslås, område och eventuell precisering 

Biologisk mångfald: fåglar Bentiskt födosökande fåglar i Östersjön 

Biologisk mångfald: däggdjur Knubbsäl i Egentliga Östersjön 

Biologisk mångfald: fisk Pelagiska och demersala arter i Västerhavet och Östersjön 

Kommersiellt nyttjade fiskar och skaldjur Västerhavet och Östersjön 

Övergödning Alla bassänger utom Skagerrak 

Farliga ämnen Västerhavet och Östersjön 

Farliga ämnen i livsmedel Östersjön 

Marint skräp Västerhavet 
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4 Fördjupad analys av vilka åtgärder som behöver 

vidtas per temaområde  

4.1 Introduktion till temaavsnitten 

Detta kapitel ger en bakgrund till vilka ytterligare nya åtgärder per temaområde som bedöms 

behövas för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas och uppsatta mål för god miljöstatus i 

havsmiljön nås. Temaområdena är kopplade till aktuella miljökvalitetsnormer. I ett eget avsnitt 

beskrivs arbetet med åtgärder för att bevara eller återställa biologisk mångfald. Varje temaavsnitt 

inleds med en presentation av förslag på nya åtgärder, samt vilka åtgärder som bör modifieras. 

Behovet av nya åtgärder för ett temaområde har identifierats utifrån en analys av status och 

belastningar, vilken beskrivs i temaavsnittens efterföljande del.  

I temaavsnitten redogörs därefter för existerande regelverk och åtgärdsarbete. Dessa 

sammanfattas också i en tabell med de som bedöms vara mest relevanta, även om också annan 

lagstiftning kan finnas. Eventuella brister och luckor i befintligt åtgärdsarbete och 

förbättringsbehov som pekar på behov av nya åtgärder redovisas också. För flertalet temaavsnitt 

beskrivs även förslag till undantag. De övergripande förutsättningarna för undantag beskrivs i 

kapitel 3. Utförlig information om de nya åtgärdsförslagen samt modifierade åtgärder finns i 

åtgärdsfaktabladen, bilaga 3.  Sammanställning av bedömningen av miljökvalitetsnormerna 

sammanfattas i tabell 6.  

 

Tabell 6. Sammanställning av bedömningen av miljökvalitetsnormerna för havsmiljön.  

Miljökvalitetsnorm (HVMFS 2012:18) Bedömning 

A.1 Tillförsel av näringsämnen från mänsklig verksamhet ska minska tills den inte orsakar 
koncentrationer av kväve och fosfor i havsmiljön som förhindrar att god miljöstatus uppnås. 

Normen följs inte.  

B.1 Tillförsel av farliga ämnen från mänsklig verksamhet ska minska tills den inte orsakar 
halter av farliga ämnen som förhindrar att god miljöstatus uppnås. 

Normen följs inte.  

B.2 Farliga ämnen i havsmiljön som tillförs genom mänsklig verksamhet får inte orsaka 
negativa effekter på biologisk mångfald och ekosystem.   

Normen följs inte. 

C.1 Havsmiljön ska vara fri från avsiktligt nyutsatta eller flyttade främmande arter och 
stammar, samt främmande arter spridda på annat sätt genom mänsklig verksamhet, som 
riskerar att negativt påverka den genetiska eller biologiska mångfalden eller ekosystemets 
funktion. 

Normen följs inte. 

C.3 Populationerna av alla naturligt förekommande fiskarter och skaldjur som påverkas av 
fiske har en ålders- och storleksstruktur samt beståndsstorlek som garanterar deras 
långsiktiga hållbarhet. 

Normen följs inte. 

C.4 Förekomst, artsammansättning och storleksfördelning hos fisksamhället ska möjliggöra 
att viktiga funktioner i näringsväven upprätthålls.   

Normen följs inte. 

D.1 Den av mänsklig verksamhet opåverkade havsbottenarealen ska ha en omfattning som 
ger förutsättningar för att upprätthålla bottnarnas struktur och funktion för respektive 
livsmiljötyp. 

Har inte bedömts. 

D.2 Arealen av biogena substrat ska bibehållas eller öka. Bedömning inte 
möjlig. 

D.3 Permanenta förändringar av hydrografiska förhållanden som beror på storskaliga 
verksamheter, enskilda eller samverkande, får inte påverka biologisk mångfald och 
ekosystem negativt.  

Normen följs.  
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E.1 Havsmiljön ska så långt som möjligt vara fri från skräp. Normen följs inte. 

E.2 Mänskliga verksamheter ska inte orsaka skadligt impulsivt ljud i marina däggdjurs 
utbredningsområden under tidsperioder då djuren är känsliga för störning. 

Bedömning inte 
möjlig. 

 

Underlag gällande bedömningen av miljökvalitetsnormerna finns i form av faktablad för 

indikatorerna. Faktabladen finns på Havs- och vattenmyndighetens hemsida Indikatorer för 

miljökvalitetsnormer (HVMFS 2012:18 bilaga 3 del B)   

Ett annat sätt att gruppera åtgärderna i åtgärdsprogrammet är utifrån den källa, aktivitet eller 

verksamhet som de riktas mot. I tabell 7 redovisas därför åtgärder från det första 

åtgärdsprogrammet för havsmiljön samt de nya åtgärdsförslagen till programmets uppdatering, 

kopplat till den huvudsakliga källa/aktivitet/verksamhet som de adresserar. Vissa av åtgärderna 

adresserar dock inte enstaka specifika källor utan är bredare och mer övergripande för att 

hantera belastningar så att miljökvalitetsnormerna kan följas. Dessa åtgärder presenteras istället i 

tabell 8. Här ingår också åtgärder som främst kopplar till att skydda eller återställa miljöer eller 

arter, exempelvis restaurering och områdesskydd.  

Tabell 7. Källa, aktivitet eller verksamhet som adresseras av åtgärder från det första åtgärdsprogrammet samt de nya 
åtgärdsförslagen till programmets uppdatering. 

Källa/aktivitet/ 
verksamhet 

Påverkan 
MKN 

Åtgärder som syftar till att direkt 
hantera källa/aktivitet/ verksamhet 

Åtgärder som indirekt kan påverka 

Allmän nedskräpning E.1 Första åtgärdsprogrammet: 
ÅPH 20-23  

 

Fritidsbåtar B.1, B.2 
(C.1) 

Första åtgärdsprogrammet: 
ÅPH 17 

Nya åtgärdsförslag: 
ÅPH 54-55 

Första åtgärdsprogrammet: 
ÅPH 26-28 

Nya åtgärdsförslag: 
ÅPH 58-59 

Fritidsfiske C.3, C.4 
E.1 

Första åtgärdsprogrammet: 
ÅPH 4-8, ÅPH 19 

Nya åtgärdsförslag: 
ÅPH 47-48, ÅPH 56 

Första åtgärdsprogrammet: 
ÅPH 26-28 

Nya åtgärdsförslag: 
ÅPH 58-59 

Förorenade sediment B.1, B.2 Första åtgärdsprogrammet:  
ÅPH 16 

 

Internbelastning Övergripande 
normen om 
god 
miljöstatus11 

Första åtgärdsprogrammet: 
ÅPH 10 

 

Sjöfart B.1, B.2 
C.1, A.1 

Första åtgärdsprogrammet:  
ÅPH 15 

Nya åtgärdsförslag: 
ÅPH 51-53 

Första åtgärdsprogrammet: 
ÅPH 26-28 

Nya åtgärdsförslag: 
ÅPH 58-59 

Utförare seismiska 
undersökningar 

E.2 Nya åtgärdsförslag: 
ÅPH 57 

 

Vattenbruk A.1 Första åtgärdsprogrammet: 
ÅPH 11-12 

 

                                                   
11 17 § havsmiljöförordningen 

file://///hav.havochvatten.se/hav/root/users/catfra/Desktop/Indikatorer%20för%20miljökvalitetsnormer%20(HVMFS%202012:18%20bilaga%203%20del%20B)%20
file://///hav.havochvatten.se/hav/root/users/catfra/Desktop/Indikatorer%20för%20miljökvalitetsnormer%20(HVMFS%202012:18%20bilaga%203%20del%20B)%20
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Yrkesfiske C.3, C.4 
D.1, D.2 
E.1 (B.1) 

 

Första åtgärdsprogrammet:  
ÅPH 4-9, ÅPH 19 

Nya åtgärdsförslag:  
ÅPH 48-50, ÅPH 56 

Första åtgärdsprogrammet: 
ÅPH 26-28 

Nya åtgärdsförslag: 
ÅPH 58-59 

 

Tabell 8. Övergripande områden eller belastningar som adresseras av åtgärder från det första åtgärdsprogrammet samt de nya 
åtgärdsförslagen till programmets uppdatering.  

Åtgärder som inte riktas mot en 
specifik källa/aktivitet/ verksamhet 

Påverkan MKN Åtgärd 

Biodiversitet, hotade arter Övergripande normen om 
god miljöstatus12  

Första åtgärdsprogrammet: ÅPH 24-25 

Ekosystembaserad förvaltning Syftar till att alla 
miljökvalitetsnormer ska 
kunna följas 

Nya åtgärdsförslag: ÅPH 58 

Främmande arter C.1 Första åtgärdsprogrammet: ÅPH 1, ÅPH 3 

Nya åtgärdsförslag: ÅPH 46 

Hydrografiska villkor, planering D.3 Första åtgärdsprogrammet: ÅPH 13-14 

Områdesskydd Enskilda normer (t.ex. 
C.3, C.4, D.1) men också 
övergripande normen om 
god miljöstatus13  

Första åtgärdsprogrammet: ÅPH 26-28 

Restaurering Enskilda normer (t.ex. 
C.3, C.4) men också 
övergripande normen om 
god miljöstatus14  

Första åtgärdsprogrammet: ÅPH 29-31 

Återuppbyggnad lokala 
kustfisksamhällen 

C.3, C.4 
 

Nya åtgärdsförslag: ÅPH 60 

 

4.2 Främmande arter 

En främmande art är en växt, ett djur, en svamp eller en mikroorganism som med människans 

hjälp, avsiktligt eller oavsiktligt, sprids utanför sitt naturliga utbredningsområde. En främmande art 

vars introduktion och/eller spridning hotar biologisk mångfald och relaterade ekosystemtjänster 

kallas invasiv. Invasiva främmande arter kan till exempel konkurrera med inhemska arter, 

hybridisera med inhemska arter och sprida smittor. De kan också utgöra ett hot mot människors 

hälsa samt ekonomin. Det kan ofta vara svårt att förutse vilka främmande arter som får denna 

effekt och därför är det viktigt att motverka introduktion och spridning av främmande arter i 

svenska vatten.  

4.2.1 Nya åtgärder mot främmande arter 

En stor mängd pågående åtgärder bidrar till att minska risken för främmande arter i Sverige, 

dessa listas i tabell 10. I tabell 9 nedan presenteras förslag på nya och modifierade åtgärder, 

                                                   
12 17 § havsmiljöförordningen 
13 17 § havsmiljöförordningen 
14 17 § havsmiljöförordningen 
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utöver redan beslutade åtgärder och existerande åtgärdsarbete, som ska medverka till att 

miljökvalitetsnormen följs. 

 

Tabell 9. Förslag på nya och modifierade åtgärder till uppdatering 2021 mot främmande arter. 

Åtgärdsnamn Aktivitet eller 
mänsklig 
verksamhet som 
åtgärden riktas mot15  

Relevant 
miljökvalitets-norm 
(MKN) samt 
kriterium för god 
miljöstatus16 

Hänvisning till 
faktablad 

Omfattning 
 

Vägledning för att 
beakta och hantera 
risken med invasiva 
främmande arter i 
beslut/skötselplaner/b
evarande-planer för 
marina skyddade 
områden (ÅPH 46) 

Fångst av fisk och 
skaldjur 
(yrkesmässigt, på 
fritiden),  

Transport – sjöfart 

 

 

MKN C.1  

Kriterium för god 
miljöstatus D2C1  

Faktablad 46 Nordsjön och 
Östersjön 

Nya och/eller modifierade åtgärder som främst motiverats av andra miljökvalitetsnormer men också bidrar till detta 
temaområde 

Att ta fram vägledning 
riktad till 
myndigheter, 
verksamheter och 
allmänheten i övrigt 
för omhändertagande 
av farliga ämnen och 
påväxt på 
fartygsskrov (ÅPH 15- 
Modifieras) 

Transport – sjöfart 

 

MKN B.1, B.2 och 
C.1 

Kriterium för god 
miljöstatus D8C1, 
D8C2, D2C1 

 

Faktablad 1517 Nordsjön och 
Östersjön 

Att utreda orsak och 
behov av ytterligare 
reglering för att 
förhindra spridning av 
TBT till havsmiljön 
från mark och 
sediment  

Att ta fram vägledning 
eller riktlinjer med 
avseende på 
skrovrengöring av 
fritidsbåtar för att 
förhindra spridning av 
TBT, övriga biocider 
och främmande arter 
till havsmiljön 

(ÅPH 17-Modifieras) 

Turism- och 
fritidsverksamhet 

Transport – sjöfart 

 

MKN B.1, B.2 och 
C.1 

Kriterium för god 
miljöstatus D8C1, 
D8C2, D2C1 

 

Faktablad 1718 Nordsjön och 
Östersjön 

 

                                                   
15 Havsmiljödirektivet (2008/56/EG), bilaga III, tabell 2b 
16 Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt 

miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön. 
17 Uppdaterat faktablad för modifiering av ÅPH 15 finns i bilaga 3. För ursprungligt faktablad, se Havs- och vattenmyndigheten 

2015a. 
18 Uppdaterat faktablad för modifiering av ÅPH 17 finns i bilaga 3. För ursprungligt faktablad, se Havs- och vattenmyndigheten 

2015a. 
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4.2.2 Nuvarande status gällande miljökvalitetsnormen för främmande arter 

MKN C.1 Havsmiljön ska vara fri från avsiktligt nyutsatta eller flyttade främmande arter och 

stammar, samt främmande arter spridda på annat sätt genom mänsklig verksamhet, som 

riskerar att negativt påverka den genetiska eller biologiska mångfalden eller ekosystemets 

funktion (HVMFS 2012:18) 

Miljökvalitetsnorm C.1 bedöms inte följas.  

Indikator för MKN C.1:  

C.1.1. Trend för introduktioner av nya främmande arter.  

Målvärde: Nedåtgående trend i antalet nyintroducerade främmande arter genom mänskliga 

aktiviteter.  

Faktablad med mer information och utförlig beskrivning av bedömning av indikatorn finns på: 

Indikatorer för miljökvalitetsnormer (HVMFS 2012:18 bilaga 3 del B)   

 

För perioden 2012-2017 upptäcktes fyra nya främmande arter i Östersjön och tre nyintroduktioner 

upptäcktes i förvaltningsområde Nordsjön under samma tidsperiod. Det är inte möjligt att utföra 

en trendanalys p.g.a. den låga provstorleken men det kan konstateras att målvärdet för indikatorn 

inte klaras och att miljökvalitetsnorm C.1 inte följs, varken i Östersjön eller Nordsjön. För att 

kunna göra fullgoda trendanalyser krävs en mer riktad övervakning och fler år som underlag. 

Under kommande förvaltningsperiod kommer därför bedömning av miljökvalitetsnorm C.1 att bli 

mer tillförlitlig (se faktablad för indikator C.1.1). 

Då miljökvalitetsnorm C.1 inte följs kan god miljöstatus inte heller nås till 2020. I bedömning av 

miljötillståndet 2018 konstateras att god miljöstatus avseende främmande arter inte nås i 

bedömningsområdena för indikator 2.1A, varken i Västerhavet eller i Östersjön (Havs- och 

vattenmyndigheten 2018a)19.  

4.2.3 Belastning och aktiviteter som påverkar introduktion av främmande arter 

Det vanligaste sättet som främmande arter introduceras till Östersjön och Nordsjön är via sjöfart, 

där arter följer med i fartygens barlastvatten eller som påväxt på skrov20. Andra spridningsvägar 

är rymningar från vattenbruksanläggningar, som kan avse den odlade arten eller andra arter som 

följer med odlingsmaterialet. Naturlig spridning från angränsande marina områden och sekundär 

spridning med fritidsbåtar har också betydelse, främst genom påväxt på skrov eller skvalpvatten 

(se figur 3). Fritidsbåtar kan, genom att arter fastnar som påväxt på skrovet eller förs med i 

båtarnas skvalpvatten, bidra till ytterligare spridning av arter som introduceras genom exempelvis 

kommersiell sjöfart (UNCTAD 2019). Spridning av främmande arter kan även ske genom 

utsättning av arter. Detta görs i flera syften, exempelvis för att kompensera bortfallet av 

naturproducerad laxfisk som uppstått till följd av vattenkraftsutbyggnaden, förstärka vilda bestånd, 

landskapsvård (till exempel att förhindra igenväxning) och i sportfiskesyfte ("put and take-fiske").  

Alla indikationer pekar på att sjöfarten förväntas öka. Därmed ökar också risken för introduktion 

av främmande arter (UNCTAD 2019). Sveriges Livsmedelsstrategi (Proposition 2016/17:104) har 

som målsättning att bl.a. öka vattenbruksproduktionen, vilket kan öka risken för introduktion. 

                                                   
19 Detaljerad information om bedömning av god miljöstatus avseende främmande arter finns i HaV (2018a) och faktablad 2.1A 

www.havochvatten.se/faktablad-for-indikatorer 
20 För ytterligare detaljer se faktablad 2.1A www.havochvatten.se/faktablad-for-indikatorer  

http://www.havochvatten.se/faktablad-for-indikatorer
http://www.havochvatten.se/faktablad-for-indikatorer
http://www.havochvatten.se/faktablad-for-indikatorer
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Redan introducerade arter sprider sig utan mänsklig påverkan över större områden. Det är viktigt 

att vidta förebyggande åtgärder för att förhindra eller åtminstone minska spridning av främmande 

arter. I tabell 9 redovisas förslag på nya och modifierade åtgärder.  

4.2.4 Åtgärdsbehov gällande främmande arter 

En analys har utförts av i vilken grad existerande åtgärder och regelverk bidrar till att minska 

relevanta belastningar som bidrar till introduktion av nya främmande arter. Detta beskrivs 

inledningsvis. Då det bedöms finnas ett åtgärdsbehov presenteras därefter förslag på nya och 

modifierade åtgärder som bidrar till att minska introduktion av nya främmande arter.  

4.2.4.1 Existerande regelverk och pågående åtgärder 

Införsel av främmande arter via fartygs barlastvatten eller som påväxt på skrov bedöms vara 

betydande, samt att sjöfarten förväntas öka och därmed risk för ytterligare introduktioner 

(UNCTAD 2019). Denna utveckling förväntas i viss utsträckning balanseras av 

barlastvattenskonventionen. Det är en internationell konvention för kontroll och hantering av 

fartygs barlastvatten och sediment som beslutades av FN:s internationella sjöfartsorganisation 

(IMO). Konventionen trädde i kraft 2017 och har efter det införlivats i svensk lag. Enligt 

utvärdering av det svenska genomförandet av barlastvattenkonventionen bedöms denna åtgärd 

som fullgod för att hantera främmande arter via fartygs barlastvatten (Anthesis 2019). Nya 

ytterligare åtgärder bedöms ge en marginell effekt.  

Vad gäller utsättning av arter finns bestämmelser på plats för att minska spridning av främmande 

arter. Under kategorin för utsättning av arter inkluderas även att transportera och föda upp 

främmande arter. Dessa aktiviteter regleras genom EU:s förordning om invasiva och främmande 

arter ((EU) nr 1143/2014)21. Den kompletteras av den svenska förordningen (2018:1939) om 

invasiva främmande arter.  

 

 

Figur 3. Diagrammet illustrerar resultat av gap-analysen för indikator C.1.1, baserat på expertbedömning (för mer information 
om gap-analysen, se bilaga 1 samt Farnelid m.fl. 2020). Diagrammet illustrerar de källor som bedöms vara mest relevanta för 
tillförsel av främmande arter. Staplarnas längd är en relativ uppskattning av källornas betydelse för indikator C.1.1. Staplarnas 
färger illustrerar: Grönt: hur väl existerande åtgärder bedöms täcka källorna och en uppskattning av existerande åtgärders effekt 

                                                   
21 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande och hantering av 

introduktion och spridning av invasiva främmande arter 

Sjöfart barlast

Sjöfart påväxt

Fritidsbåtar

Vattenbruk

Utsättning arter

Effekt existerande åtgärder Genomförande-gap Behov av nya åtgärder■ ■ ■ 
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på dessa, Gult: genomförande-gap d.v.s. uppskattning av potential att minska belastningar genom att stärka genomförandet av 
existerande åtgärder, samt Rött: uppskattning av behov av nya åtgärder för att minska belastningen. 

 

Tabell 10. Sammanställning (urval) av befintliga regelverk och pågående åtgärdsarbete mot främmande arter. 

Titel existerande åtgärd Belastning  Omfattning Status 

EU:s IAS-förordning22  Nyintroduktion och spridning 
av invasiva främmande arter 
(IAS) 

Nordsjön/ 
Östersjön 

pågående 

Handlingsplan mot spridningsvägar för 
invasiva främmande arter (enligt artikel 13 
i förordning (EU) nr 1143/201) 

Nyintroduktion och spridning 
av IAS 

Nordsjön/ 
Östersjön 

pågående 

Förordning (2018:1939) om invasiva 
främmande arter 

Nyintroduktion och spridning 
av IAS 

Nordsjön/ 
Östersjön 

pågående 

Miljöbalken (1998:808) Kumulativt Nordsjön/ 
Östersjön 

pågående 

Barlastvattenlag (2009:1165) Nyintroduktion och av IAS Nordsjön/ 
Östersjön 

pågående 

Barlastvattenförordning (2017:74) Nyintroduktion och av IAS Nordsjön/ 
Östersjön 

pågående 

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 
2017:73) om hantering och kontroll av 
fartygs barlastvatten och sediment  

Nyintroduktion och av IAS Nordsjön/ 
Östersjön 

pågående 

Åtgärder från det första åtgärdsprogrammet 2015 (Havs- och vattenmyndighet 2015a) 

ÅPH 1, Ta fram ett pilotprojekt för att 
utveckla metoder för kontroll och lokal 
bekämpning av invasiva främmande arter 

Metoder i syfte att hålla en 
etablerad art eller nyligen 
introducerad art under 
kontroll eller för att lokalt 
reducera bestånd i utvalda 
miljöer krävs för att 
miljökvalitetsnorm C.1 ska 
kunna följas. I dagsläget är 
erfarenheterna av sådana 
åtgärder begränsade.  

Nordsjön/ 
Östersjön 

Pilotprojektet blev 
framtagandet av ett 
hanteringsprogram för 
svartmunnad smörbult och 
detta är nu i slutfasen. En 
utlysning av 
forskningsmedel för nya 
innovativa 
bekämpningsmetoder (via 
miljöforskningsanslaget) 
har skett under 2020.  

ÅPH 2, Utveckla tekniskt verktyg för att i 
ökad grad tillgängliggöra samt komplettera 
information om främmande arter 

Tillförlitlig och tillgänglig 
information är viktig för 
myndigheternas arbete med 
att planera och genomföra 
åtgärder för att förhindra 
eller minska skador av 
främmande arter. Verktyget 
ger en ökad medvetenhet 
och förståelse hos 
allmänheten vilket leder till 
minskad introduktion av 
främmande arter. 

Nordsjön/ 
Östersjön 

Projektet Rappen, 
startades under våren 
2015 för att prova 
crowdsourcing av 
vattenlevande organismer 
och användningen av en 
mobilapplikation. Rappen 
har utvärderats och 
utfallet föll väl ut med 
ökad medborgarforskning 
och inrapporterade 
invasiva främmande arter. 
Rappen 2.0 är under 
upparbetning. Åtgärden 
bedöms vara genomförd 
och föreslås avslutas.  

ÅPH 3, Utveckla ett nationellt varnings- 
och responssystem för tidig upptäckt av 
nya invasiva främmande arter samt 

Att berörda myndigheter får 
kännedom om nya fynd av 
främmande arter för att vid 
behov snabbt kunna sätta in 
åtgärder för att bekämpa 

Nordsjön/ 
Östersjön 

Pågående 

                                                   
22 Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande och hantering av 

introduktion och spridning av invasiva främmande arter 
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hanterings- och beredskapsplaner för 
dessa 

dessa är en nyckelfaktor för 
att miljökvalitetsnormen C.1 
och C.2 ska kunna följas.  

 

4.2.4.2 Behov av nya åtgärder 

Det finns fortsatt behov av nya åtgärder för att hantera möjliga spridningsvägar för främmande 

arter. Påväxt på fartygsskrov är den spridningsväg som bedöms vara i störst behov av åtgärder, 

se figur 3. Det finns ekonomiska incitament att hålla skroven fria från påväxt då det minskar 

friktion och bränsleförbrukning. Spridning förebyggs till viss del av fartygens användning av 

antifoulingfärg som motverkar biologisk påväxt. Men färgen kan vara i slutet av sin livslängd och 

fläckvis ha för litet lager av färg som kan leda till att biologisk påväxt kan fästa på skrovet och 

därmed spridning av främmande arter. Regelbunden rengöring av skroven görs för att avlägsna 

eventuell påväxt, men det saknas tydliga krav på omhändertagande av det borttagna materialet.  

Även fritidsbåtar kan utgöra en källa till sekundär spridning av främmande arter (via skrovpåväxt 

eller skvalpvatten).  

Utifrån detta ser Havs- och vattenmyndigheten behov av att modifiera ÅPH 15 och 17 från det 

första åtgärdsprogrammet. Vad gäller ÅPH 15 så föreslås den modifieras och renodlas till att 

inriktas på skrovrengöring av fartyg (tidigare ingick även fritidsbåtar i åtgärden) och att främst ta 

fram en vägledning för tillsynen av detta. Att minska att invasiva främmande arter sprids från 

fritidsbåtar föreslås istället att samlas och adresseras genom ÅPH 17. Åtgärderna beskrivs även 

närmare i temaavsnittet Koncentration och effekter av farliga ämnen.  

Utifrån analys av åtgärdsbehov föreslås också en åtgärd som fokuserar på hantering av invasiva 

främmande arter i skyddsvärda livsmiljöer. Detta genom vägledning för att inkludera åtgärder mot 

invasiva främmande arter i beslut, skötsel- eller bevarandeplaner för marina skyddade områden 

(ÅPH 46). Hantering av invasiva främmande arter förväntas därmed succesivt bli en integrerad 

del av skötseln i dessa områden. Det kan till exempel handla om att förebygga introduktion 

respektive minskning av introduktionstrycket samt åtgärder för populationsbegränsning vilket 

minskar förekomst av invasiva främmande arter i områden. Detta gynnar havsmiljön på olika sätt: 

• hanteringsåtgärder testas, etableras och förbättras,  

• risken för att skyddade områden blir en källa varifrån invasiva främmande arter sprids till 

intilliggagande havsmiljö minskas, och 

• de skyddade områden kan utgöra en reservoar för inhemska arter som annars trängs undan. 

Sammantaget bedöms åtgärderna bidra till en mer gynnsam utveckling och att nya introduktioner 

minskar. Utöver detta finns ett behov av att stärka genomförandet av redan beslutade åtgärder – 

se tabell 10. 

4.2.5 Undantag från att uppnå god miljöstatus 2020 avseende främmande arter 

För grundläggande information om hantering av undantag i Sverige, se kapitel 3. Undantag från 

att nå god miljöstatus 2020 för främmande arter föreslås inte för närvarande. Det är mycket svårt 

att eliminera risken för spridning av främmande arter och det saknas också tekniker för att 

bekämpa redan etablerade arter. Flera åtgärder finns i det första åtgärdsprogrammet från 2015 

och en ny åtgärd föreslås i detta åtgärdsprogram. Bland de befintliga åtgärderna finns också EU:s 

förordning (EU) nr 1143/2014 om invasiva främmande arter och dess svenska genomförande. 

Inom detta arbete har bland annat en nationell handlingsplan för att motverka spridning av 
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invasiva arter tagits fram. Innan de åtgärder som är följden av denna EU-förordning är fullt 

genomförda föreslås inte undantag för främmande arter. 

 

4.3 Fiskar och skaldjur som påverkas av fiske 

Kommersiellt nyttjade fiskar och skaldjur i havet är en resurs som rör sig fritt över nationella och 

internationella gränser. Dessa bestånd är en viktig del i marina ekosystem och påverkas av 

mänskliga aktiviteter på samma sätt som andra ekosystemkomponenter. Fiske, klimatförändring, 

övergödning och förlust av livsmiljöer bedöms vara betydande belastningar i både Nordsjön och 

Östersjön (tabell 14). Miljökvalitetsnormen för fisk och skaldjur (C.3) innebär att långsiktigt 

hållbara fisk- och skaldjursbestånd ska uppnås.  

EU har exklusiv kompetens (befogenhet) att fatta beslut i marina områden vad gäller bevarandet 

av havets biologiska resurser23 (för sötvattensområden gäller delad kompetens mellan EU och 

relevant medlemsstat kring fiske24). Detta innebär att medlemsländerna endast har befogenhet 

att fatta beslut om fiskeripolitiken i marina områden efter bemyndigande från EU eller för att 

genomföra unionens akter25. Det medför också begränsningar i de åtgärder som Sverige kan 

genomföra på nationell nivå för att uppnå god miljöstatus för kommersiellt nyttjade fiskar och 

skaldjur. Detta avspeglas i de åtgärder som inkluderas i åtgärdsprogrammet som främst riktas 

mot kustområden. Däremot sker ett kontinuerligt arbete på EU-nivå för att förbättra status för 

kommersiellt nyttjade fiskar och skaldjur. Det framgår av EU:s förordningar inom den 

gemensamma fiskeripolitiken (GFP) att åtgärder ska vidtas för att bidra till att uppfylla god 

miljöstatus enligt havsmiljödirektivet26.  

  

                                                   
23 EUF, Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt Artikel 3 1: Unionen ska ha exklusiv befogenhet på fem områden där 

bevarandet av havets biologiska resurser inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken, utgör ett av dessa områden. 
Unionen ska också ha exklusiv befogenhet att ingå ett internationellt avtal, om ingåendet av avtalet föreskrivs i en 
unionslagstiftningsakt eller om ingåendet är nödvändigt för att unionen ska kunna utöva sin befogenhet internt eller i den mån 
ingåendet kan påverka gemensamma regler eller ändra räckvidden för dessa. 

24 EUF artikel 4; Artikel 4 1. Här framgår att unionen ska ha delad befogenhet med medlemsstaterna inom ett antal 
huvudområden. Häri ingår jordbruk och fiskeri, med undantag av bevarandet av havets biologiska resurser (d). 

25 Fördraget om Europeiska Unionen Artikel 2 1.  
26 EU:s förordning för tekniska bevarandeåtgärder; Europaparlamentets och rådet förordning (EU) 2019/1241 av den 20 juni 

2019 om bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder, om ändring av rådets 
förordningar (EG) nr 2019/2006 och (EG) nr 1224/2009, och Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1380/2013, 
(EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 och (EU) 2019/1022, samt om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 
894/97, (EG) nr 850/98, (EG) nr 2549/2000, (EG) nr 254/2002, (EG) nr 812/2004 och (EG) nr 2187/2005 
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Ramar för fiskets förvaltning i Sverige 

Det geografiska tillämpningsområdet för den gemensamma fiskeripolitiken är marina områden 

– med detta avses vatten som sträcker sig in till kusten (strandkanten).  

En medlemsstat får införa åtgärder för bevarande av fiskbestånden inom EU:s vatten för egna 

fartyg eller för personer som är etablerade på deras territorium27. Åtgärderna ska vara minst 

lika strikta som åtgärder enligt unionsrätten och vara förenliga med grundförordningens mål 

enligt artikel 2. Det finns även möjlighet för en medlemsstat att vidta icke-diskriminerande 

åtgärder, som gäller för nationella och internationella aktörer, för bevarande av fiskbestånden 

och för att bibehålla eller förbättra statusen för de marina ekosystemen inom en gräns på 12 

nautiska mil (nm) från dess baslinje28. Dessa nationella åtgärder, inom 12 nm från baslinjen, 

kan omfatta andra medlemsländers fartyg, men då får åtgärderna endast antas efter samråd 

med EU-kommissionen, de berörda medlemsstaterna och de berörda expert- och 

rådgivningsgruppen inom EU förvaltningsprocessen. Hittills har medlemsländerna hanterat den 

typ av åtgärder inom 12 nm som bör omfatta även andra nationers fiske genom 

regionaliseringsförfarandet vilket innebär områdesspecifika diskussioner i till exempel Nordsjön 

(Scheveningengruppen) och Östersjön (BaltFish) eller annan typ av EU-förfarande. I den 

nyligen antagna tekniska förordningen29 har möjligheten att vidta regionala åtgärder utökats 

väsentligt och medlemsländerna har under 2020 påbörjat arbete med utarbetning och 

implementering av gemensamma rekommendationer för regionala bevarandeåtgärder. 

Då behov av ytterligare åtgärder för övriga nationers fiske identifieras, kan åtgärder föreslås 

genom regionaliseringsprocessen30, EU:s ordinarie lagstiftningsförfarande31, eller TAC-

förordning32.  

Ramarna för den nationella regleringen av fisket i svenska vatten ges i fiskelagen (1993:787) 

och Havs- och vattenmyndighetens mandat regleras i förordning (1994:1716) om fisket, 

vattenbruket och fiskerinäringen.  

Tillträde till fiskevatten 

När det gäller tillträde till fiskevatten är huvudregeln i grundförordningen att unionsfiskefartyg 

har lika tillträde till det gemensamma unionsvattnet. Medlemsstaterna har emellertid viss 

möjlighet att begränsa andra medlemsstaters tillträde till området inom 12 nm från baslinjerna, 

utan att det påverkar tillämpningen av befintliga grannavtal33.  

 

4.3.1 Nya åtgärder för fiskar och skaldjur som påverkas av fiske 

I tabell 11 presenteras de förslag på nya åtgärder som kompletterar det åtgärdsarbete som redan 

finns. Åtgärderna medverkar först och främst till att miljökvalitetsnormerna C.3 och C.4 ska kunna 

följas, men bidrar även till miljökvalitetsnormerna D.1, D.2 och E.1. I tabell 15 finns en 

                                                   
27 Enligt grundförordningens 1 artikel 19.  
28 Enligt grundförordningens artikel 20.  
29 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1241 av den 20 juni 2019 om bevarande av fiskeresurserna och skydd 
av marina ekosystem genom tekniska åtgärder, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 2019/2006 och (EG) nr 1224/2009, 
och Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 och (EU) 
2019/1022, samt om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 894/97, (EG) nr 850/98, (EG) nr 2549/2000, (EG) nr 254/2002, 
(EG) nr 812/2004 och (EG) nr 2187/2005 
30 Artikel 18, grundförordningen för fiske (Förordning (EU) nr 2013/1380) 
31 Artikel 43.2 EUF, Europaparlamentet och rådet beslutar gemensamt enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet. 
32 Artikel 43.3 EUF, Rådet beslutar (på förslag från EU-kommissionen) om fastställande och fördelning av fiskemöjligheter. 
33 Genom artikel 5 i grundförordningen 
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sammanställning (urval) av befintligt regelverk och åtgärdsarbete som bidrar till att förbättra 

statusen för fiskar och skaldjur som påverkas av fiske.  

Bedömning och åtgärder kopplat till fisksamhällets roll och funktion i den marina näringsväven 

(miljökvalitetsnorm C.4), beskrivs närmare i temaavsnittet Marina näringsvävar. 

 

Tabell 11. Förslag på nya åtgärder till uppdatering 2021 för fiskar och skaldjur som påverkas av fiske. 

Åtgärdsnamn Aktivitet eller 
mänsklig 
verksamhet som 
åtgärden riktas mot34 

Relevant 
miljökvalitetsnorm 
(MKN) samt 
kriterium för god 
miljöstatus35 

Hänvisning till 
faktablad 

Omfattning 
 

Stärkt tillsyn och 
förbättrad hantering 
av redskap inom 
fritidsfisket (ÅPH 47) 

Fångst av fisk och 
skaldjur 
(yrkesmässigt, på 
fritiden) 

 

MKN C.3, C.4 och E.1 

Kriterium för god 
miljöstatus D1C1, 
D3C1, D10C1 

 

Åtgärdsfaktablad 47 Nordsjön och 
Östersjön 

Främja en 
storleksfördelning 
hos det kustnära 
fisksamhället som 
möjliggör att viktiga 
funktioner i 
näringsväven 
upprätthålls (ÅPH 48) 

Fångst av fisk och 
skaldjur 
(yrkesmässigt, på 
fritiden) 

 

MKN C.3 och C.4 

Kriterium för god 
miljöstatus D3C3, 
D1C3, D4C3 

 

Åtgärdsfaktablad 48 Nordsjön och 
Östersjön 

Minska arealen 
trålsvept yta och öka 
användningen av 
selektiva och 
skonsamma redskap 
samt genomföra en 
sammanställning av 
trålningens inverkan 
på kustnära 
fiskbestånd (ÅPH 49) 

Fångst av fisk och 
skaldjur 
(yrkesmässigt) 

 

MKN C.3, C.4, D.1 
och D.2  

Kriterium för god 
miljöstatus D6C3 och 
D6C5 

 

Åtgärdsfaktablad 49 Nordsjön och 
Östersjön 

 

Nya åtgärder som främst motiverats av andra miljökvalitetsnormer men också bidrar till detta temaområde 

Behovsstyrd 
områdesspecifik 
begränsning av 
predatorer; gråsäl och 
skarv, för att stödja 
åtgärder med syfte att 
återuppbygga lokala 
kustfisksamhällen 
(ÅPH 60) 

Jakt och skörd för 
andra ändamål 

 

MKN C.3 och C.4 

Kriterium för god 
miljöstatus D1, D3 

Åtgärdsfaktablad 59 Nordsjön och 
Östersjön 

 

 

                                                   
34 Havsmiljödirektivet (2008/56/EG), bilaga III, tabell 2b 
35 Havs- och vattenmyndighets föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt 

miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön. 
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4.3.2 Nuvarande status gällande miljökvalitetsnorm för naturligt förekommande fiskarter 

och skaldjur som påverkas av fiske  

MKN C.3 Populationerna av alla naturligt förekommande fiskarter och skaldjur som påverkas av 
fiske har en ålders- och storleksstruktur samt beståndsstorlek som garanterar deras långsiktiga 
hållbarhet (HVMFS 2012:18) 

Miljökvalitetsnorm C.3 följs inte.  

Indikatorer för MKN C.3 

C.3.1.Fiskeridödlighet.  
Målvärde: När F < FMSY för de bestånd för vilka det finns en analytisk bedömning och en FMSY- 
nivå i enlighet med ICES bedömning.  

C3.2.Lekbiomassa (SSB) för alla kommersiellt nyttjade bestånd 
Målvärde: När lekbiomassan (SSB) > BMSY-trigger i enlighet med ICES aktuella rådgivning. 
(HVMFS 2018:18) 

C.3.3 Hållbart nyttjande av nationellt förvaltade fisk- och skaldjurspopulationer 
Målvärde: Minst 90 % av bedömda populationer nyttjas hållbart i svenska vatten.  

Faktablad med mer information och utförlig beskrivning av bedömning av indikatorerna finns på: 
Indikatorer för miljökvalitetsnormer (HVMFS 2012:18 bilaga 3 del B)  

 

I dagsläget klaras inte målvärdet för indikator C.3.1 om fiskeridödlighet, dvs. fiskeridödlighet 

överskrider FMSY för alla fiskbestånd. Även målvärdet för indikator C.3.2, lekbiomassa, klaras inte 

i denna cykel. Det är totalt 18 bestånd av 40 som inte klarar målvärdet för båda indikatorerna 

C.3.1 och C.3.2. Detta kan jämföras med 14 stycken (av 40) vid den bedömning som gjordes 

2016, se tabell 12.  

Bedömningen för indikatorerna C.3.1. och C.3.2. baseras på Internationella havsforskningsrådets 

(ICES) årliga beståndsrådgivning och visar på skillnader på inom- och mellanbeståndsnivå, men 

även mellan områden och år. Det är omöjligt att dra övergripande slutsatser utifrån bedömningen 

av C.3.1. och C.3.2. om fisksamhällets tillstånd i stort. För vissa bestånd ses dock en förbättring 

jämfört med bedömningen av havsmiljöns tillstånd som gjordes 2018 (Havs- och 

vattenmyndigheten 2018a), medan för andra arter har en försämring skett (tabell 12 och 13). En 

mellanårsjämförelse är möjlig eftersom indikatorerna C.3.1 och C.3.2 tillhörande 

miljökvalitetsnorm C.3 är identiska med de indikatorer 3.1A och 3.2A som används för att 

bedöma miljöstatus avseende kommersiellt nyttjade fiskar och skaldjur. 

Indikator C.3.3, som är den tredje indikatorn som ska bedömas under miljökvalitetsnorm C.3, 

omfattar nationellt förvaltade bestånd (bestånd som inte förvaltas inom den gemensamma 

fiskeripolitiken).  Bedömning av indikatorn visar att målvärdet inte klaras klaras i varken 

Västerhavet eller Östersjön då endast sex av 19 bestånd nyttjas hållbart, enligt SLU:s 

expertbedömning.36 Dessa är krabba i Skagerrak och Kattegatt, gädda i Bottenhavet och 

Bottenviken, sik i Egentliga Östersjön, sik i Bottenhavet/Ålands hav och sjurygg i Östersjön. 

Resterande bestånd och arter nyttjas inte hållbart (se även faktablad för indikator C.3.3).  

  

                                                   
36 Påverkansanalys SLU – publiceras november 2020. 

http://www.havochvatten.se/faktablad-for-indikatorer
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Tabell 12. Jämförelse av bedömning av indikatorerna för fiskeridödlighet (3.1A=C.3.1) och lekbiomassa (3.2A= C.3.2) i 
Nordsjön. Data från 2016: bedömning av miljötillståndet (Havs- och vattenmyndigheten 2018a) och data från 2019: bedömning 
för miljökvalitetsnorm C3. Gröna fält ▀ illustrerar att målvärdet/tröskelvärdet klaras, röda fält ▀ att tröskelvärdet/målvärdet inte 
klaras och gråa fält ▀ att bedömning inte var möjlig. 
 

  

Fiskeridödlighet 
 

Lekbiomassa 

Art Bestånd 2016 2019  2016 2019 

Bergtunga Nordsjön, Kattegatt, Skagerrak, Östra Engelska kanalen 
1 1  

 
2 

Gråsej Nordsjön, Rockall, Västra Skottland, Skagerrak och Kattegatt 
1 1  

 
1 

Havskräfta Skagerrak och Kattegatt 
1 1    

Kolja Nordsjön, Västra Skottland, Skagerrak 
0 0  1  

Kolmule Nordöstra Atlanten 
0 0    

Kummel Större Nordsjön, Keltiska havet och Biskaya bukten 
1 1  1  

Lubb Nordöstra Atlanten 
1 1  1  

Makrill Nordöstra Atlanten 
0 0  1  

Nordhavsräka Skagerrak, Norra Nordsjön, Norska djupet 
0 0    

Pigghaj Nordöstra Atlanten 
1 1    

Piggvar Nordsjön 
1 1    

Rödspätta Kattegatt, Bälthavet, Öresund 
1 0    

Rödspätta Nordsjön och Skagerrak 
1 1  1  

Rödtunga Nordsjön, Kattegatt, Skagerrak och Östra Engelska kanalen 
1 0  1  

Sandskädda Nordsjön, Kattegatt, Skagerrak 
1 1  1  

Sill Vårlekande, Skagerrak, Kattegatt, Västra Östersjön 
0 0    

Sill 
Höstlekande, Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt, Östra Engelska 
kanalen 

1 1  1  
Sill Nordöstra Atlanten; Norskt vårlekande 

1 1    
Skarpsill Nordsjön 

2 2  1  
Skrubbskädda Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt 

1 1    
Slätvar Nordsjön, Engelska kanalen, Kattegatt, Skagerrak 

1 1  1  

Taggmakrill 
Skagerrak, Kattegatt, Södra och centrala Nordsjön, Östra 
Engelska kanalen 

0 0  2  
Tobis Centrala och Södra Nordsjön; Doggesr Bank 

2 2  1  
Tobis Centrala och Södra Nordsjön 

2 2    
Tobis Kattegatt, Skagerrak, Centrala och Norra Nordsjön 

2 2  1  
Torsk Nordsjön, Östra Engelska kanalen, Skagerrak 

0 0    
Vitling Nordsjön; Östra Engelska kanalen 

0 0    
Torsk Kattegatt 

0     
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Tabell 13. Tidsmässig jämförelse av indikatorerna för fiskeridödlighet (3.1A=C.3.1) och lekbiomassa (3.2A= C.3.2) i Östersjön. 
Data från 2016: bedömning av miljötillståndet (Havs- och vattenmyndigheten 2018a), data från 2019: bedömning för 
miljökvalitetsnorm C3. Gröna fältet ▀ illustrerat målvärdet/tröskelvärdet klaras, röda fält ▀ att målvärdet/tröskelvärdet inte klaras 
och gråa fält ▀ att bedömning inte var möjlig. 
  

Fiskeridödlighet 
 

Lekbiomassa 

Art Bestånd 
2016 2019 

 

2016 2019 

Rödspätta Kattegatt, Bälthavet och Öresund 
1 0  1 1 

Sandskädda Östersjön 
1 1  2 2 

Tunga Skagerrak, Kattegatt, Västra Östersjön 
1 1  0 1 

Skarpsill Östersjön 
1 0  1 1 

Skrubbskädda Bälthavet och Öresund 
1 1  2 2 

Skrubbskädda Bornholm och Sydvästra Östersjön 
1 1  2 2 

Skrubbskädda Norra och centrala Östersjön 
1 1  2 2 

Sill Vårlekande, Skagerrak, Kattegatt och Västra Östersjön 
0 0  0 0 

Sill Centrala Östersjön 
1 0  1 1 

Sill Bottniska viken/Bottenhavet 
0    1   

Torsk Västra Östersjön 
0 0  0 0 

Torsk Östra Östersjön 
0 2  1 2 

 

EU-kommissionens vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommitté (STECF) utvärderar 

årligen hur EU:s fiskeripolitiska  målsättning37 uppnås, bland annat vad gäller uttag i linje med 

maximalt hållbara uttag (MSY) för fiskeridödlighet (F) och lekbiomassa (SSB) (STECF 2020). 

STECF:s senaste rapport omfattar data från 2003 till 2018 och tillåter därmed en utvärdering av 

trend över en längre tidsperiod för indikatorerna C.3.1 och C.3.2. För Nordsjöområdet har antal 

bestånd som fiskats lägre än FMSY-nivåer ökat sedan 2006, men det är fortfarande 8 bestånd av 

22 som inkluderades i STECF rapporten som fiskas över FMSY. För Östersjön har antalet bestånd 

som fiskats under FMSY varierat under denna tid, men har varit stabilt sedan 2015. I Östersjön är 

fiskeridödligheten för ett bestånd utav sju lägre än FMSY. När det gäller beståndsstorlek 

(lekbiomassa: SSB) befinner sig nio av 22 bestånd i Nordsjöområdet (40%) och fyra bestånd av 

sju i Östersjöområdet (57 %) över den nivå som kan ge maximal hållbar avkastning (MSY).  

Vid bedömningen av miljötillståndet 2018 konstateras att kommersiellt nyttjade fiskar och skaldjur 

(deskriptor 3) inte uppnår god miljöstatus, varken i Nordsjön eller i Östersjön (Havs- och 

vattenmyndigheten 2018a). God miljöstatus för ett bestånd uppnås när både fiskeridödligheten 

bedöms underskrida FMSY (D3C1, indikator 3.1A) och samtidigt lekbiomassan överskrida BMSY 

(D3C2, indikator 3.2A). God miljöstatus bedömdes inte vara möjligt att uppnå till 2020. Denna 

bedömning har inte förändrats jämfört med bedömningen från 2018. 

Eftersom de ICES-modeller som ligger till grund för beståndsuppskattning uppdateras löpande 

kan både referensvärden för fiskeridödlighet och lekbiomassa (FMSY och BMSY eller Btrigger) 

förändras med tiden. Detta gäller även den retrospektiva bedömningen om beståndens status 

och fiskeridödlighet och fiskemönstret. Det får till följd att bedömning av beståndens status, även i 

förhållande till miljökvalitetsnormerna, kan variera från år till år. Som exempel kan nämnas att för 

torskbeståndet i Nordsjön, Skagerrak och östra Engelska kanalen har lekbiomassan värderats 

                                                   
37 EU:s grundförordning för fiske; Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om 

den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om 
upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG 
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lägre i efterhand. Detta på grund av att modellen nu fångar upp trenden med lägre förekomst av 

äldre torskar i den fiskerioberoende Internationella bottentrålsprovtagningen (IBTS), jämfört med 

det kommersiella fisket.  

4.3.3  Belastning och aktiviteter som påverkar fiskar och skaldjur 

Fisk och skaldjur påverkas av liknande belastningar som andra ekosystemkomponenter i marina 

ekosystem. Fiskarter är beroende av tillgängliga och gynnsamma förhållanden i livsmiljöer som 

används för bl.a. reproduktion, lek och föda. I dagsläget kan ingen art- eller beståndsspecifik 

påverkansanalys göras eftersom osäkerheten, på grund av kunskapsbrist, är stor. I en kvalitativ 

analys av påverkan bedöms fiske vara en betydande eller sannolikt betydande belastning i både 

Nordsjön och Östersjön. Detsamma gäller för klimatförändringar38. De belastningar som ingår i 

bedömningen av fiskarter skiljer sig mellan Nordsjön och Östersjön , delvis på grund av variation i 

naturliga miljöfaktorer men även på grund av att belastningar varierar i både intensitet och 

omfattning (tabell 14).  

För att uttag av fisk (fiske) inte ska överstiga det maximala hållbara uttaget (MSY) är det viktigt att 

fiskekvoter inom den gemensamma fiskeripolitiken fastställs i linje med MSY-mål och de mål som 

fastställs i fleråriga planer utifrån den vetenskapliga rådgivningen från ICES. 

När det gäller fastställande av totala tillåtna fångstmängder (TAC:er) fastställs fler och fler i 

Nordsjön i linje med MSY sett över tid39. I Nordsjön och angränsande områden föreslog 

kommissionen 2019 TAC:er i nivå med, eller under FMSY, för alla de 78 TAC:er för vilka det finns 

ett utlåtande om FMSY. Detta var inte möjligt för sex TAC:er för vilka ICES avgivit ett utlåtande om 

en TAC på noll. Det skulle ha lett till situationer där någon art blir begränsande (så kallade choke-

situationer) med allvarliga socioekonomiska effekter. Därför beslutades att TAC:erna för 

bifångster skulle tillåtas på låga nivåer. Rådet fastställde 59 TAC:er i nivå med FMSY för 

Nordostatlanten och för Östersjön, därmed uppnås inte målsättning enligt GFP om att TAC:er 

måste vara i nivå med FMSY för alla kommersiella bestånd. 

  

                                                   
38 Påverkansanalys SLU – publiceras november 2020 
39 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Towards more 

sustainable fishing in the EU: state of play and orientations for 2021. 
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Figur 4. Förhållandet mellan totala tillåtna fångstmängder (TAC) och ICES rådgivning 2010-2020. För de år ICES gett ett 
intervall av F värden så har FMSY värdet använts.  

 

Figur 5. Förhållandet mellan totala tillåtna fångstmängder (TAC) och ICES rådgivning 2010-2020. ICES gav ingen rådgivning 
2012 för nordhavsräkan. 
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Tabell 14. Sammanfattning av påverkan på ekosystemkomponent fisk för Nordsjön och Östersjön , uppdelad i utsjön och 
kustområden. Kust inkluderar även icke-kommersiellt nyttjade bestånd40. 

Påverkan Nordsjön, utsjö Nordsjön, kust Östersjön, utsjö Östersjön, kust 

Fiske Betydande. Incitament 
för selektivt fiske och 
efterlevnad av 
landningsskyldighet 
kritiskt. 

Sannolikt betydande.  
Få studier på 
”kustarter”. 

Betydande. 
Bifångster och 
efterlevnad av 
landningsskyldighet 
viktig. 

Betydande. 
Både fritids- och 
yrkesfiske. Få studier 

Klimat Betydande 
(utbredning). 
Kunskapsbrist 
(beståndsstatus).  

Sannolikt betydande.  
Relativt få studier. 

Betydande. 
Framförallt interaktion 
temperatur – salthalt. 

Betydande. 
För vissa arter positiv 
påverkan. 

Övergödning Minskande betydelse. 
Relativt god kunskap. 

Betydande.  
Negativ påverkan, 
relativt god kunskap. 

Betydande.  
Negativ påverkan, 
relativt god kunskap. 

Betydande. 
För vissa arter positiv 
påverkan. 

Habitatförlust Relativt liten 
betydelse.  
Men många arter växer 
upp i kusthabitat. 

Betydande.  
Relativt god kunskap. 

Betydande. 
Reduktion av 
bottenmiljöer genom 
syrebrist. 

Betydande.  
Relativt god kunskap. 

Födovävs-
interaktioner 

Delvis kunskapsbrist. Delvis kunskapsbrist. 
Betydelse av ökande 
populationer av säl inte 
fastställt. 

Betydande. 
Mer kunskap om 
rumslig fördelning av 
interagerande arter 
behövs. Betydelse av 
ökande populationer av 
säl inte fastställd. 

Betydande. 
Relativt god kunskap 
om interaktioner 
mellan rovfisk och 
spigg. Mer kunskap 
om betydelse av 
skarv och säl behövs. 

Övriga 
faktorer 
(miljögifter, 
buller, osv.) 

Kunskapsbrist Kunskapsbrist Kunskapsbrist Kunskapsbrist 

 

4.3.4 Åtgärdsbehov för fiskar och skaldjur som påverkas av fiske 

Möjligheten att initiera åtgärder för kommersiellt nyttjade fiskbestånd i Nordsjön och Östersjön 

med nationell reglering är alltså begränsad. Detta eftersom många nödvändiga åtgärder omfattas 

av EU:s gemensamma fiskeripolitik (GFP) där EU har exklusiv kompetens. Åtgärder inom GFP:n 

ska emellertid bidra till att uppnå god miljöstatus enligt havsmiljödirektivet. Medlemsländerna har 

befogenhet att vidta åtgärder som skärper och kompletterar EU:s regelverk för fiskefartyg som för 

deras flagg, eller personer som är etablerade på deras territorium. EU reglerar i huvudsak 

yrkesmässigt fiske och hittills endast i ett fåtal fall fritidsfiske.  

I följande avsnitt redogörs för Sveriges arbete och ambition inom ramen för den gemensamma 

fiskeripolitiken. Detta beskrivs utifrån ett flertal viktiga verktyg inom GFP:n samt 

förbättringspotentialen inom dessa områden för att i större utsträckning bidra till att 

miljökvalitetsnorm C.3 följs. Detta är områden med stor inverkan på kommersiellt nyttjade fiskar 

och skaldjur men som kräver beslut där Sverige inte har ensamt mandat. Därefter beskrivs också 

existerande regelverk och pågående åtgärdsarbete kopplat till nationella bestånd samt de förslag 

på nya som bidrar till att följa miljökvalitetsnormerna för fiskar och skaldjur som påverkas av fiske.  

                                                   
40 Påverkansanalys SLU – publiceras november 2020 
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4.3.4.1 Existerande regelverk och pågående åtgärder 

Den gemensamma fiskeripolitiken – ett EU-gemensamt regelverk  

Förbättringsbehov fiskemöjligheter 

När det gäller fiskemöjligheter i svenska vatten är Sveriges ståndpunkt i den diskussion som förs 

med andra EU-medlemsländer inom den gemensamma fiskeripolitiken följande:  

• att nyttjandetakten, i syfte att nå målen om beståndsstorlek över den nivå som kan ge 

maximal hållbar avkastning (MSY), senast 2020 ska fastställas och sedan behållas i linje med 

MSY,  

• att den gemensamma fiskeripolitikens mål om landningsskyldighet möjliggörs,  

• att den vetenskapliga rådgivningen och försiktighetsansatsen utgör grunden för besluten, 

• att fleråriga planer är viktiga verktyg. Här framgår regler för att fastställa TAC i förhållande till 

MSY. 

Sverige strävar efter att de totala tillåtna fångstmängderna (TAC:er) ska fastställas i linje med 

uppsatta mål (MSY-mål, utifrån fleråriga planer och på nivåer för att understödja 

landningsskyldighet). När det gäller blandfisken innebär det bland annat att TAC:er fastställs på 

basis av den mest begränsade arten. På svenskt initiativ, med stöd från Danmark, har kvot för 

havskräfta i Västerhavet satts lägre än ICES rekommendation (ICES 2019). Dessutom har man 

på svenskt initiativ infört stödjande redskapsregler för torsk i Kattegatt och bifångstkvoten sänktes 

med 77 % inför 202041.  

När det gäller fiskemöjligheter och fiskekvoter finns förbättringsbehov vad gäller att alla beslut ska 

fattas i linje med MSY-mål och försiktighetsansatsen utifrån vetenskaplig rådgivning. En del 

beslut avviker dock och Sverige kan kommande år bidra genom att fortsätta argumentera och 

bidra med underlag för att fiskekvoter och associerade åtgärder ska fastställas i linje med MSY-

mål och försiktighetsnivåer utifrån ICES rådgivning.  

 

Förbättringsbehov landningsskyldighet 

År 2013 infördes skyldighet att landa all fångst av fisk- och skaldjursbestånd med fiskekvoter för 

att minska resursslöseri och stimulera utveckling av ett mer selektivt och skonsamt fiske. Sverige 

jobbar kontinuerligt för att skyldigheten att föra i land all fångst ska genomföras. Detta innebär 

bland annat att de undantag som fortsatt är tillåtna ska dras av från fiskekvoter för att inte öka 

fiskeridödligheten, samt att arbeta för att användning av selektiva och skonsamma redskap 

stimuleras genom reglering och incitament så att faktiska fångster ska överensstämma med 

tillgängliga fiskemöjligheter. I det regionala arbetet (Nordsjön: Scheveningen och Östersjön: 

Baltfish) arbetar Sverige för att de rekommendationer som lämnas av medlemsländerna ska vara 

vetenskapligt underbyggda och väl motiverade. Ambitionen är också att undantag från 

landningsskyldighet ska vara få, hållas på en låg nivå och om möjligt fasas ut över tid. Sverige 

har tagit initiativ till några undantag där angreppssättet har varit att stimulera selektiva och 

skonsamma fiskemetoder och att ha väl underbyggda underlag som också har kunnat användas 

som standard av andra medlemsländer, som till exempel: 

• Överlevnadsundantag för havskräfta i burfiske, användning av rist i kräfttrål samt i trålar som 

använder Seltrapanel - Västerhavet 

                                                   
41 TAC-förordning för Västerhavet för 2020; Förordning (EU) nr 2020/123. 
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• Undantag av mindre betydelse för oundvikliga bifångster i kräft- och räkfiske med rist – 

Västerhavet 

Det finns utrymme att ytterligare anpassa redskap och fiskemönster för att de faktiska fångsterna 

ska överensstämma med tillgängliga fiskemöjligheter och vad som landas. Detta bidrar till att 

reglera fiskeridödlighet och lekbiomassa och har bäring på miljökvalitetsnorm C.3. I detta 

avseende bör Sverige fortsätta att bidra till utveckling av selektiva och skonsamma redskap, samt 

föreslå reglering och incitament som bidrar till ökad användning av sådana redskap. Sverige bör 

även fortsätta att arbeta för utveckling och nyttjande av kontrollmetoder i syfte att ytterligare öka 

efterlevnad av landningsskyldighet.  

Förbättringsbehov reglering av fiske i marina skyddade områden 

GFP:n ska säkerställa att fiskets miljöpåverkan på andra ekosystemkomponenter än fisk minskar. 

Arbetet med reglering av fiske i marina skyddade områden kommer att bidra till att uppnå god 

miljöstatus för havsbottnens integritet (deskriptor 6) samt biologisk mångfald (deskriptor 1) för 

känsliga arter och livsmiljöer när dessa regleringar införs i de områden där fiske påverkar 

bevarandevärdena negativt42. Regleringar som kan vara aktuella omfattar bland annat beslut om 

zoner eller perioder inom vilka fiskeaktiviteter är förbjudna eller begränsade, tekniska regleringar 

som t.ex. kan innebära förbud mot eller användningsbegränsningar av vissa redskap för att 

minska fiskeverksamhetens inverkan på de marina ekosystemen i marina skyddade områden. 

Sverige har arbetat kontinuerligt med fiskereglerande åtgärder i marina skyddade områden i 

enlighet med regionaliseringsprocessen i GFP:n. Sverige avslutade förhandlingar med Danmark 

och Tyskland om bevarandeåtgärder för det marina skyddade området Bratten under 2016, vilket 

resulterade i en förordning som är direkt tillämpbar i EU43. Detta arbete pågår kontinuerligt och 

myndigheten har ett uppdrag att till utgången av 2020 införa nödvändiga bevarandeåtgärder i 

marina skyddade områden. Det innebär att det finns ytterligare ett antal områden där en GFP-

process planeras att starta upp under 2020. En konkret lista över områden och planerade 

åtgärder kommer att finnas tillgänglig under 2020. 

Sverige har initierat nya processer i syfte att införa fiskereglering på EU-nivå som fortfarande 

pågår. Det rör områden i Kattegatt (Fladen, Lilla Middelgrund, Stora Middelgrund och Röde bank 

samt Morups bank) där fiskefria zoner kombinerat med zoner med begränsat fiske föreslås. 

Dessa processer är samrådstunga och har visat sig vara tidskrävande. Sverige har även 

medverkat i flera processer bland annat rörande danska, tyska, nederländska och brittiska 

förslag, där fokus för svensk del har legat på de danska processerna.  

Förbättringsbehov fleråriga planer och tekniska bevarandeåtgärder 

För att den gemensamma fiskeripolitiken ska bidra till att uppnå god miljöstatus enligt 

havsmiljödirektivet är det viktigt att tillhörande förordningar refererar till, beaktar och skapar 

utrymme för sådana åtgärder som kan bidra till att uppnå god miljöstatus. Sverige har arbetat 

aktivt för att den fleråriga förvaltningsplanen för torsk, sill, strömming och skarpsill i Östersjön, 

som antogs i juli 2016, har som uttalad målsättning att genomföra ekosystemansatsen i 

fiskeriförvaltningen och vara förenlig med målet att senast 2020 uppnå god miljöstatus i enlighet 

med havsmiljödirektivet44. Planen ska framför allt syfta till att säkerställa uppfyllande av de 

                                                   
42 M2017/02522/Nm och N2020/00130/FJR 
43 KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/118 av den 5 september 2016 om fastställande av 

bevarandeåtgärder för fisket i syfte att skydda Nordsjöns marina miljö. har under 2017 inte initierat några processer inom 
ramen för GFPn. 

44 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1139 av den 6 juli 2016 om upprättande av en flerårig plan för 
bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som nyttjar dessa bestånd, om ändring av rådets 
förordning (EG) nr 2187/2005 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1098/2007 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.191.01.0001.01.SWE&toc=OJ:L:2016:191:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.191.01.0001.01.SWE&toc=OJ:L:2016:191:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.191.01.0001.01.SWE&toc=OJ:L:2016:191:TOC
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kriterier som anges i deskriptor 3 och även bidra till uppfyllandet av andra relevanta deskriptorer i 

proportion till den roll som fisket spelar för att uppfylla dem (art 3.3). Planen anger deskriptor 1, 4 

och 6 som relevanta för fiskeriförvaltningen men utelämnar eventuella effekter på deskriptor 5 

och 10 (övergödning och marint skräp). Även i förhandlingarna om bl.a. förslag till förordning om 

tekniska bevarandeåtgärder och till flerårig plan för Nordsjön, har Sverige arbetat för att 

målformuleringar och möjlighet att vidta åtgärder för att god miljöstatus i enlighet med 

havsmiljödirektivet ska införlivas.  

I framtagande av fleråriga planer för Östersjön45 och Nordsjön46 samt i den tekniska förordningen 

har Sverige bidragit till att det nu finns instrument för att vidta åtgärder till stöd för 

havsmiljödirektivet. I det fortsatta arbetet gäller det att identifiera konkreta åtgärder som kan 

stötta havsmiljödirektivet, att motivera dessa, ta fram underlag och sedan att söka nå 

överenskommelse med övriga medlemsländer (och andra eventuella berörda parter) samt få dem 

införda i EU:s lagstiftning.  

Enligt de fleråriga planerna ska fiskemöjligheter fastställas i linje med MSY-nivåer och 

försiktighetsansatsen. Om ett bestånd befinner sig under MSY Btrigger ska skyddsåtgärder antas i 

syfte att snabbt återuppbygga beståndsstorleken till nivåer som kan ge MSY. Sådana 

skyddsåtgärder kan innebära begränsningar av fiske i vissa områden, samt åtgärder för 

fiskeredskapens egenskaper och användning.  

Åtgärder kan även införas för att bidra till att följa C.3 bland annat genom art- och 

storlekselektivitet hos fiskeredskap; stängda områden eller områden med begränsningar för att 

skydda ungfisk och lekansamlingar.  

Fiskerikontroll 

När det gäller fiskerikontroll anser Sverige att regelefterlevnad och kontroll är viktiga element för 

att säkerställa ett hållbart fiske. Kontrollåtgärderna är viktigt för att säkerställa att reglerna följs 

och att åtgärdseffekt kan bedömas. Sverige anser vidare att kontrollåtgärderna ska vara 

ändamålsenliga, kostnadseffektiva, proportionerliga, leda till förbättrad och effektiv fiskerikontroll, 

men utan att öka den administrativa bördan för företagen. Samtidigt är det viktigt att det ges lika 

villkor för fiskets aktörer.  

Ett långsiktigt och uthålligt nyttjande av våra marina resurser går hand i hand med efterlevnaden 

av reglerna för den gemensamma fiskeripolitiken. Biologiska råd och förvaltningsregler kan inte 

ensamt leda till att vi når målen för biologisk återhämtning, utan förutsätter en väl utvecklad och 

genomförd fiskerikontroll. Fiskerikontrollen är därför en viktig del av den gemensamma 

fiskeripolitiken och syftar till att garantera att denna verkligen följs, bland annat genom att:  

• I möjligaste mån säkerställa att fartygen endast fångar och landar tillåten mängd fisk samt 

rapporterar dessa aktiviteter korrekt. 

• Samla in de uppgifter som behövs för att bedöma fiskemöjligheterna. 

• Se till att reglerna tillämpas på samma sätt för alla fiskare och att samma påföljder gäller i 

hela EU – level playing field. 

• Se till att fiskeriprodukter kan spåras genom hela leveranskedjan, från båt till bord. 

 

                                                   
45 Europaparlamenetets och rådets förordning (EU) 2016/1139 av den 6 juli 2016 om upprättande av en flerårig plan för 

bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som nyttjar dessa bestånd, om ändring av rådets 
förordning (EG) nr 2187/2005 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1098/2007 

46 Europaparlamentets och rådet förordning (EU) 2018/973 av den 4 juli 2018 om upprättande av en flerårig plan för demersala 
bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd, med fastställande av närmare bestämmelser för genomförandet 
av landningsskyldigheten i Nordsjön, och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 676/2007 och (EG) nr 1342/2008 
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Förvaltning av nationella bestånd och pågående nationella åtgärder  

I tillägg till åtgärder inom GFP:n finns möjlighet att vidta nationella åtgärder. Många arter som 

nationellt är viktiga för såväl det yrkesmässiga kust- som fritidsfisket, till exempel hummer, sik, 

siklöja, gädda, abborre och gös, regleras för närvarande inte av EU-gemensamma regler. Dessa 

arters biologi och nyttjande gör att de är lämpliga att förvalta nationellt. I Sverige regleras detta 

genom fiskelagen (1993:787), förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och 

fiskerinäringen och Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter. 

För de bestånd och arter som inte regleras genom den gemensamma fiskeripolitiken jobbar 

Havs- och vattenmyndigheten aktivt med att utveckla nationella förvaltningsmål. Dessutom har 

det per kustområde47 inrättats beredningsgrupper som samlar länsstyrelser och forskare som 

arbetar för att förbättra statusen hos nationellt förvaltade bestånd samt koordinerar åtgärdsarbete 

i svenska kustnära områden. Det första åtgärdsprogrammet för havsmiljön som beslutades 2015 

inkluderar flera åtgärder (ÅPH 4-9) som bidrar till att förbättra statusen för fiskar och skaldjur som 

påverkas av fiske. Dessa syftar till att inrätta nya fredningstider och –områden, införa nya 

fiskebestämmelser för att freda särskilt hotade kustlekande bestånd, samt för att fisket bedrivs 

mer art- och storleksselektivt. Arbetet med dessa är pågående och kommer fortgå även efter 

2021, då de är av löpande karaktär.  

Utöver detta pågår flera projekt och regeringsuppdrag som är av relevans för att förbättra 

fisksamhällenas  tillstånd. Till exempel redovisades nyligen regeringsuppdraget om förbud mot 

bottentrålning i marina skyddade områden (Havs- och vattenmyndigheten 2020a). I tillägg har en 

utvärdering om systemet med individuella fiskemöjligheter och tillfälliga överlåtelser inom 

demersalt fiske gjorts för att underlätta fiskets bedrivande och efterlevnaden av 

landningsskyldigheten (Havs- och vattenmyndigheten 2020b), och tillsammans med 

Jordbruksverket tas en strategi fram för framtidens fiske och vattenbruk48. Dessutom kommer 

regeringsuppdraget som undersöker orsaker och möjliga åtgärder för att förbättra tillståndet för 

torsken i Östersjön att resultera i åtgärdsförslag som på sikt kan bidra till att torskens tillstånd 

förbättras och som i förlängning kan ge positiva kaskadeffekter för hela fisksamhället och 

ekosystemet49. 

4.3.4.2 Behov av nya åtgärder 

Havs- och vattenmyndigheten bedömer att befintliga nationella åtgärder behöver kompletteras för 

att öka förutsättningarna för att följa miljökvalitetsnormerna. För detta ändamål föreslås tre nya 

åtgärder med syfte att förbättra storleksfördelning i fisksamhället, minska effekten från fritidsfiske 

samt att minska arealen trålsvept yta och öka användningen av selektiva redskap: 

• att främja en storleksfördelning hos det kustnära fisksamhället, som möjliggör att viktiga 

funktioner i näringsväven upprätthålls (ÅPH 48, beskrivs även i temaavsnitt Marina 

näringsvävar), 

• att stärka tillsyn och förbättra hantering av redskap inom fritidsfisket (ÅPH 47) så att påverkan 

från fritidsfiske kan förvaltas mer effektiv, samt  

                                                   
47 Överlag följer områdena havsplaneområden, förutom för Egentligen Östersjön där man inrättade två grupper.  
48 Regeringsuppdrag till Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket att ta fram en gemensam strategi för yrkesfisket, 

vattenbruket, fritidsfisket och fisketurismen samt nya sektorsspecifika handlingsplaner (2020) 
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/regeringsuppdrag/regeringsuppdrag/gemensam-strategi-for-
fiskets-framtid-2020.html  

49 Regeringsuppdrag till Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket att revidera förvaltningsplanen för gråsäl samt 
föreslå åtgärder för att skydda bestånden av torsk (2019) https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-
uppdrag/regeringsuppdrag/regeringsuppdrag/revidera-forvaltningsplanen-for-grasal-samt-foresla-atgarder-for-att-skydda-
bestanden-av-torsk-2019.html 

https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/regeringsuppdrag/regeringsuppdrag/gemensam-strategi-for-fiskets-framtid-2020.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/regeringsuppdrag/regeringsuppdrag/gemensam-strategi-for-fiskets-framtid-2020.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/regeringsuppdrag/regeringsuppdrag/revidera-forvaltningsplanen-for-grasal-samt-foresla-atgarder-for-att-skydda-bestanden-av-torsk-2019.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/regeringsuppdrag/regeringsuppdrag/revidera-forvaltningsplanen-for-grasal-samt-foresla-atgarder-for-att-skydda-bestanden-av-torsk-2019.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/regeringsuppdrag/regeringsuppdrag/revidera-forvaltningsplanen-for-grasal-samt-foresla-atgarder-for-att-skydda-bestanden-av-torsk-2019.html
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• att minska arealen trålsvept yta och öka användningen av selektiva och skonsamma redskap 

samt genomföra en sammanställning av trålningens inverkan på kustnära fiskbestånd (ÅPH 

49).  

De föreslagna åtgärderna begränsas till ramen som GFP:n ger den nationella förvaltningen. 

Dessa åtgärder, i kombination med redan existerande nationella åtgärder, bedöms därför inte att 

vara tillräckliga om inte också åtgärdsarbetet inom GFP förstärks. De nationella åtgärderna måste 

därmed kompletteras med unionsåtgärder inom GFP:n för att god miljöstatus ska kunna nås i 

framtiden.  

Som tidigare nämnts påverkas fisk och skaldjur även av belastningar såsom påverkan från farliga 

ämnen, övergödningseffekter, buller och marint skräp. Pågående och nya åtgärder som beskrivs 

inom dessa temaområden är därför också av betydelse för förbättrad status av kommersiellt 

nyttjade fiskar och skaldjur. Tabell 15 beskriver också redan beslutade åtgärder kopplat till fiskar 

och skaldjur som påverkas av fiske. 

 
Tabell 15. Sammanställning (urval) av befintliga regelverk, specifika förordningar och pågående åtgärdsarbete för att förbättra 
status hos kommersiellt nyttjade fiskbestånd.  

Titel existerande åtgärd Belastning  Omfattning Status 

Grundförordningen50  Uttag av arter Östersjön, 
Nordsjön 

Pågående 

Kontrollförordningen51  Uttag av arter Östersjön, 
Nordsjön 

Pågående 

Genomförandeförordningen52  Uttag av arter Östersjön, 
Nordsjön 

Pågående 

IUU-förordningen53  Uttag av arter Östersjön, 
Nordsjön 

Pågående 

Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken Kumulativt Östersjön, 
Nordsjön 

Pågående 

Fiskelagen (1993:787) Uttag av arter Östersjön, 
Nordsjön 

Pågående 

Förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och 
fiskerinäringen 

Uttag av arter Östersjön, 
Nordsjön 

Pågående 

Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, 
Kattegatt och Östersjön. 

Uttag av arter Östersjön, 
Nordsjön 

Pågående 

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:19) om 
licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet  

Uttag av arter Östersjön, 
Nordsjön 

Pågående 

Åtgärder från det första åtgärdsprogrammet 2015 (Havs- och vattenmyndighet 2015a) 

ÅPH 4, Fiskebestämmelser för att freda särskilt hotade 
kustlekande bestånd innanför trålgränsen 

Uttag av arter Östersjön, 
Nordsjön 

Pågående 

                                                   
50 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma 

fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets 
förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG 

51 Rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att 
säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs 

52 Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 av den 8 april 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets 
förordning (EG) nr 1224/2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den 
gemensamma fiskeripolitiken efterlevs 

53 Rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, 
motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske 
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ÅPH 5, Fiskebestämmelser som syftar till att fisket innanför 
trålgränsen bedrivs mer artselektivt 

Uttag av arter Östersjön, 
Nordsjön 

Pågående 

ÅPH 6, Fiskebestämmelser som syftar till att minska fisketrycket 
på kustlevande bestånd innanför trålgränsen som behöver stärkt 
skydd, men som kan fiskas till viss del 

Uttag av arter Östersjön, 
Nordsjön 

Pågående 

ÅPH 7, Utreda var ytterligare fredningsområden bör inrättas i 
kustområdena, samt inrätta sådana områden 

Uttag av arter Östersjön, 
Nordsjön 

Pågående 

ÅPH 8, Utreda för vilka arter och under vilken tid på året som 
generella fredningstider bör införas för kustlevande fisk, samt 
inrätta sådana 

Uttag av arter Östersjön, 
Nordsjön 

Pågående 

ÅPH 9, Anpassa fiskeflottans kapacitet till tillgängliga 
fiskemöjligheter i vissa flottsegment 

Uttag av arter Östersjön, 
Nordsjön 

Pågående 

 

4.3.5 Undantag från att uppnå god miljöstatus avseende kommersiellt nyttjade fiskar och 

skaldjur (deskriptor 3) samt fisk inom biologisk mångfald (deskriptor 1) 

4.3.5.1 Undantag och grund enligt havsmiljöförordningen 

För grundläggande information om hantering av undantag i Sverige se kapitel 3. Undantag från 

att nå god miljöstatus 2020 föreslås för kommersiellt nyttjade bestånd i såväl Nordsjön som 

Östersjön och i relation till biologisk mångfald för de pelagiska och demersala grupperna av 

fiskarter i båda områdena. Genom att fisk ingår i både deskriptorn Biologisk mångfald och 

Kommersiellt nyttjade fiskar och skaldjur omfattas många fiskarter av båda undantagen. 

Undantaget motiveras främst av att Sverige inte själv ansvarar för alla de åtgärder som skulle 

behöva vidtas (29 § 1 havsmiljöförordningen), men det är även relevant att beakta att naturliga 

förhållanden inte tillåter en snar förbättring (29 § 4 havsmiljöförordningen). 

4.3.5.2 Motivering 

God miljöstatus för kommersiellt nyttjade fiskar och skaldjur är starkt beroende av genomförandet 

av EU:s gemensamma fiskeripolitik och att den tar hänsyn till målen i havsmiljödirektivet. Detta 

innebär att Sverige inte på egen hand kan påverka om olika fiskarter klarar sina tröskelvärden, 

vilket inte är fallet idag. Detta motiverar undantag enligt 29 § 1 havsmiljöförordningen, d.v.s. 

åtgärder som Sverige inte är ansvarigt för.  

Fiskpopulationer påverkas av många olika faktorer men främst av olika typer av fiske, både 

genom direkt uttag av arter och genom bifångst. Även övergödningseffekter och olika effekter av 

exploatering kan bidra till att god miljöstatus inte nås. En annan viktig aspekt är den långa 

återhämtningstiden som krävs för vissa broskfiskar (t.ex. hajar och rockor) då de är långlivade, 

har en sen mognadstid, reproduceras mindre frekvent och har låg fekunditet. Detta leder till att 

det kan ta lång tid innan effekter visar sig av åtgärder som genomförts, vilket motiverar undantag 

enligt punkt 4. Det är svårt att beräkna när god miljöstatus för fisk kan uppnås. 

4.3.5.3 Åtgärder för att sträva mot god miljöstatus 

Åtgärder för att förbättra statusen för fisk är pågående sedan det första åtgärdsprogrammet och 

ytterligare åtgärder föreslås i detta åtgärdsprogram. Det finns också ytterligare initiativ som kan 

leda till förbättringar av kommersiellt nyttjade fisk- och skaldjursarters status.  
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4.3.5.4 När undantag inte föreslås 

Trots att gruppen kustfisk inte uppnår god miljöstatus föreslås inga undantag för närvarande. 

Nödvändiga åtgärder inom den nationella förvaltningen av kustfiskarter ligger inom Sveriges 

mandat och det pågår en rad olika åtgärder för att förbättra kustfiskarnas status. Innan de 

åtgärder som inkluderades i det första och nu i det andra åtgärdsprogrammet är fullt genomförda 

föreslås inte undantag för kustfisk. 

4.4 Marina näringsvävar 

Näringsväven är summan av interaktioner mellan och inom arter, samt arters interaktion med 

omgivande miljöfaktorer. Näringsvävar kan beskrivas i trofiska nivåer, d.v.s. arter eller artgrupper 

som definieras av att de har en gemensam strategi för att tillgodogöra sig energi. Exempelvis 

tillgodoser producenter sitt näringsbehov med hjälp av fotosyntes och upptag av näringsämnen, 

medan top-predatorer livnär sig på andra djur. Det är svårt att definiera om en näringsväv är i 

balans eller inte, men med hjälp av artsammansättning eller artsamhällenas egenskaper, samt 

hur produktiv ett visst artsamhälle är, så kan näringsvävens tillstånd beskrivas. 

4.4.1 Nya åtgärder för att gynna marina näringsvävar 

Åtgärder som påverkar strukturen i näringsväven eller minskar de största belastningarna som 

påverkar näringsväven behövs för att återställa balansen i marina näringsvävar. Det är därför 

viktigt att notera att många av de åtgärder, existerande eller nya, som presenteras inom andra 

temaområden även gynnar marina näringsvävar. I tabell 17 finns en sammanställning (urval) av 

befintliga regelverk och åtgärdsarbete som direkt syftar till att gynna marina näringsvävar. I 

tabellen 16 presenteras de nya åtgärder som föreslås, utöver redan beslutade åtgärder, som ska 

medverka till att miljökvalitetsnormen följs. Nya åtgärder som presenterats i tidigare temaavsnitt 

Fiskar och skaldjur som påverkas av fiske syftar framförallt till att minska fiskets påverkan på 

näringsväven medan den nya åtgärd som presenteras här avser att minska naturlig predation av 

fisk.  

Tabell 16. Förslag på nya åtgärder till uppdatering 2021 för marina näringsvävar. 

Åtgärdsnamn Aktivitet eller 
mänsklig 
verksamhet som 
åtgärden riktas mot54 

Relevant 
miljökvalitetsnorm 
(MKN) samt 
kriterium för god 
miljöstatus55 

Hänvisning till 
faktablad 

Omfattning 
 

Behovsstyrd 
områdesspecifik 
begränsning av 
predatorer; gråsäl och 
skarv, för att stödja 
åtgärder med syfte att 
återuppbygga lokala 
kustfisksamhällen 
(ÅPH 60) 

Jakt och skörd för 
andra ändamål 

MKN C.3 och C.4 

Kriterium för god 
miljöstatus D1C2, 
D1C3; D4C1, D4C2, 
D4C3 

Åtgärdsfaktablad 60 Nordsjön och 
Östersjön 

Nya åtgärder som främst motiverats av andra miljökvalitetsnormer men också bidrar till detta temaområde 

                                                   
54 Havsmiljödirektivet (2008/56/EG), bilaga III, tabell 2b 
55 Havs- och vattenmyndighets föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt 

miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön. 
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Stärkt tillsyn och 
förbättrad hantering 
av redskap inom 
fritidsfisket (ÅPH 47) 

Fångst av fisk och 
skaldjur 
(yrkesmässigt, på 
fritiden 

MKN C.3, C.4 och E.1 

Kriterium för god 
miljöstatus D1C1, 
D3C1, D10C1 

Åtgärdsfaktablad 47 Nordsjön och 
Östersjön 

Främja en 
storleksfördelning 
hos det kustnära 
fisksamhället som 
möjliggör att viktiga 
funktioner i 
näringsväven 
upprätthålls (ÅPH 48) 

Fångst av fisk och 
skaldjur 
(yrkesmässigt, på 
fritiden) 

 

MKN C.3 och C.4 

Kriterium för god 
miljöstatus D3C3, 
D1C3, D4C3 

 

Åtgärdsfaktablad 48 Nordsjön och 
Östersjön 

Minska arealen 
trålsvept yta och öka 
användningen av 
selektiva och 
skonsamma redskap 
samt genomföra en 
sammanställning av 
trålningens inverkan 
på kustnära 
fiskbestånd (ÅPH 49) 

Fångst av fisk och 
skaldjur 
(yrkesmässigt, på 
fritiden) 

 

MKN C.3 och C.4 

Kriterium för god 
miljöstatus D1C1, 
D1C2 D3C1, D3C2, 
D3C3, D4C1, D4C2, 
D4C3 

Åtgärdsfaktablad 49 Skagerrak, Kattegatt 
och Östersjön 

 

Genomförande av 
pilotprojekt som ska 
ge underlag till 
vägledning för 
ekosystembaserad 
havsförvaltning på 
havsområdesnivå 
(ÅPH 58) 

Kopplar till samtliga 
belastningar 

Åtgärden syftar till att 
alla MKN ska kunna 
följas. 

Deskriptorer för god 
miljöstatus D1, D3, 
D4, D6 

Åtgärdsfaktablad 58 Nordsjön och 
Östersjön 

 

4.4.2 Nuvarande status gällande miljökvalitetsnormen för marina näringsvävar 

MKN C.4 Förekomst, artsammansättning och storleksfördelning hos fisksamhället ska 
möjliggöra att viktiga funktioner i näringsväven upprätthålls (HVMFS 2012:18). 

Miljökvalitetsnorm C.4 bedöms inte följas.  

Indikatorer för MKN C.4:  

C.4.1 Storleksstruktur i fisksamhället i utsjövatten 
Målvärde: Uppåtgående trend under bedömningsperioden av andelen stor fisk (LFI) jämfört 
med föregående sexårsperiod. 

C.4.2 Storleksstruktur hos nyckelart av fisk i kustvatten – torsk 
Målvärde: Uppåtgående trend i storleksfördelning och andel fiskar som är >50 cm 

C.4.3 Storleksstruktur hos nyckelart av fisk i kustvatten – abborre 
Målvärde: Ingen nedåtgående trend i 90-percentilen för fiskens längd 

Faktablad med mer information och utförlig beskrivning av bedömning av indikatorerna finns 
på: Indikatorer för miljökvalitetsnormer (HVMFS 2012:18 bilaga 3 del B)  

 

Enligt bedömning av indikatorerna (C.4.1, C.4.2, C.4.3) klarar ingen av dessa sina målvärden för 

närvarande. Då ingen av indikatorerna klaras bedöms inte heller att miljökvalitetsnormen C.4 

följs. 

Miljökvalitetsnorm C.4 med indikatorer beskriver storleksförhållanden i fisksamhället i både kust- 

och utsjövatten. En avvikelse från den förväntade naturliga storleksvariationen i en artgrupp kan 

http://www.havochvatten.se/faktablad-for-indikatorer
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ge en indikation på att näringsväven inte är i balans och att energiflödena i ekosystemen är 

störda (Ospar 2017).  

För kustvatten bedömdes endast en art i Västerhavet och en art i Östersjön, torsk respektive 

abborre (indikatorerna C.4.2 och C.4.3). Storleksfördelningen för kustfisksamhället varierar i 

Östersjön men är på kritiskt låga nivåer för torsk i Västerhavet. Torskindivider i kustvatten i 

Kattegatt är fortfarande väldigt små, jämfört med historiska nivåer (se faktablad för indikator 

C.4.2). Det finns ingen tydlig trend för storleksfördelning av torsk i kustvatten i Västerhavet under 

bedömningsperioden. I Östersjöns kustvatten visar bedömningen att storleksstrukturen hos 

nyckelarten abborre varierar mellan de olika bedömningsområdena (se faktablad för indikator 

C.4.3). Bedömningen kunde inte göras längs hela Östersjöns kust och måste utvecklas i 

framtiden. I Bottenhavets inre kustvattentyper, Södra Bottenhavets inre kustvatten och 

Östergötlands och Stockholms skärgård, mellankustvatten klarades inte målvärdet för 

storleksfördelningen av abborre. Bara i Blekinge skärgård och Kalmarsund klaras målvärdet för 

indikatorn under denna bedömningsperiod (2011-2018).  

I Västerhavets och Östersjöns utsjövatten bedömdes storleksfördelningen av fisksamhället som 

helhet. Storleksammansättning i utsjön i både Östersjön och Västerhavet är fortfarande snedriven 

mot dominans av småindivider, d.v.s. att små individer dominerar fisksamhället. Ingen förbättring 

har kunnat ses under de senaste åren, varken i Västerhavet eller i Östersjön. I Västerhavet ökade 

storleksfördelning av det demersala fisksamhället fram till 2016 men minskade därefter signifikant 

fram till 2019 som är det sista året i bedömningsperioden. Även i Östersjön ses en negativ trend 

vad gäller storleksfördelning och andelen stora individer har inte varit så låg sedan 1979 (se 

faktablad för indikator C.4.1). Till skillnad från Västerhavet sträcker sig bedömningsperioden i 

Östersjön endast till 2015.  

I bedömningen av miljötillståndet 2018 (Havs- och vattenmyndigheten 2018a) så inkluderades 

enbart ett fåtal trofiska nivåer avseende marina näringsvävar. På grund av brist på lämpliga 

indikatorer gjordes en kvalitativ beskrivning av olika delar av näringsväven med hjälp av relevanta 

indikatorer som användes för att bedöma biologisk mångfald (deskriptor 1). Med tanke på de 

storskaliga förändringarna i Östersjön och delvis Västerhavet, t.ex. förändrad artsammansättning 

av växt- och djurplankton, starkt minskade fiskbestånd och dålig status för vissa fågelgrupper och 

sälar, undantaget knubbsäl i Västerhavet, är det högst sannolikt att näringsväven i både 

Västerhavet och Östersjön är fortsatt starkt påverkad av mänskliga aktiviteter. Utvecklingsarbete 

pågår för att bedömningen framgent bättre ska spegla näringsvävens komplexitet.  
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4.4.3 Belastning och aktiviteter som påverkar näringsväven 

 

Figur 6. Diagrammet illustrerar relativ påverkan mellan olika belastningar på miljökvalitetsnorm C.4 uppdelat på 
förvaltningsområdena Östersjön och Nordsjön. Detta är ett resultat av gap-analysen för miljökvalitetsnorm C.4, och baseras på 
expertbedömning (för mer information om gap-analysen, se bilaga 1 samt Farnelid m.fl. 2020). Expertbedömningen kunde bara 
göras för belastningar som påverkar näringsväven direkt. Analysen är därmed inte fullständig men ger en indikation om inom 
vilka områden åtgärder kan behövas, samt skillnader mellan förvaltningsområden. Staplarnas längd är en relativ uppskattning 
av belastningarnas betydelse för miljökvalitetsnorm C.4. 

 

Mänskliga aktiviteter och verksamheter som påverkar och har effekt på genetisk diversitet, 

artsammansättning, tillväxt och reproduktion i en population eller tillgång till näring och 

näringsämnen påverkar marina näringsvävar. Dessutom kan en negativ påverkan på en trofisk 

nivå, t.ex. producenter, påverka andra delar i näringsväven genom så kallade kaskadeffekter 

(Lynam m.fl. 2017). Storskaliga belastningar som övergödning, klimatförändring eller effekter av 

farliga ämnen påverkar produktion i en näringsväv, exempelvis genom att ökad primärproduktion 

till följd av ökad tillgång till näringsämnen, höjd havstemperatur som kan förlänga växtsäsongen 

eller miljögifter som kan medföra minskad tillväxt och reproduktion för vissa arter (Halpern m.fl. 

2008). Även direkta belastningar som habitatförlust genom fysisk störning eller fysisk förlust 

påverkar artsammansättning och reproduktion. Detta påverkar i sin tur andra trofiska nivåer i 

näringsväven. Uttag av arter inklusive bifångst genom fiske påverkar också näringsväven direkt 

genom en selektiv dödlighet av vissa arter och av individer med ett specifikt storleksspektrum 

(Ospar 2017). Fiske är en av de direkta orsaker som bidrar till att miljökvalitetsnorm C.4 inte kan 

följas, framförallt i utsjön. Detta beror på en kombination med ogynnsamma förhållanden för 

tillväxt i vissa populationer, exempelvis på grund av syrebrist i lekområden, habitatförlust och 

effekter från klimatförändring. I kustområdena är fiskets effekt mindre och det är andra 

belastningar såsom övergödning, habitatförlust och klimatförändring som främst påverkar 

storleksstrukturen i kustfisksamhället. Dessutom kan naturlig predation vara en bidragande faktor 

till att storleksstrukturen i det kustnära fisksamhället inte ökar. Exempel på detta är att 

reproduktion och tillväxt i vissa kustnära fiskpopulationer hämmas genom andra fiskarters 

predation på fiskyngel, eller predation på vuxna djur genom topp-predatorer som skarv och gråsäl 

(Hansson m.fl. 2017).  
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4.4.4 Åtgärdsbehov gällande marina näringsvävar 

En genomgång har gjorts av i vilken grad existerande åtgärder bedöms bidra till att minska 

relevanta belastningar som påverkar marina näringsvävar. Detta beskrivs inledningsvis, därefter 

presenteras det åtgärdsbehov som identifierats samt förslag på nya åtgärder.  

4.4.4.1 Existerande regelverk och pågående åtgärder 

I tabell 17 ges en översikt av redan beslutade åtgärder som gynnar marina näringsvävar. Utöver 

detta bidrar även flera åtgärder som riktas mot andra, närliggande miljökvalitetsnormer till att 

förbättra status för de marina näringsvävarna. Då den största belastningen för marina 

näringsvävar, C.4, bedöms vara fiske är det framförallt de åtgärder som beskrivs i temaavsnittet 

Fiskar och skaldjur som påverkas av fiske som också har stor betydelse för näringsvävar. 

Exempelvis de åtgärder som specifikt riktas mot att gynna kustfiskpopulationer, såsom införande 

av fredningstider och –områden samt mini- och maximått. Dessutom kommer även de åtgärder 

som gynnar biologiskt mångfald (restaurering, områdesskydd, åtgärdsprogram för hotade arter 

och habitat) och redan beslutade åtgärder för minskad övergödning att medföra positiva effekter 

på balansen i näringsväven. Eftersom näringsväven beror av interaktioner mellan arter och inom 

arter i ett ekosystem finns svårigheter med att identifiera avgränsade åtgärder med syfte att 

hantera ett specifikt problem och med förhoppning att de ska påverka näringsväven i stort 

positivt. 

Som nämnts tidigare är kunskapsbristen stor gällande näringsväven, både hur god miljöstatus 

kan definieras och bedömas samt vilka åtgärder eller kombination av åtgärder som är mest 

effektiva. Flera projekt och regeringsuppdrag som nämns i andra kapitel är också av relevans för 

att förbättra tillstånd för näringsvävar, främst med koppling till fiskförvaltning i skyddade områden 

(Havs- och vattenmyndigheten 2020a ), fördelning av demersala fiskerättigheter (Havs- och 

vattenmyndigheten 2020b) och tillsammans med Jordbruksverket tas en strategi fram för 

framtidens fiske och vattenbruk56. Även regeringsuppdraget för att undersöka orsaker och möjliga 

åtgärder för att förbättra det katastrofala tillståndet för torsken i Östersjön kommer att resultera i 

relevanta åtgärdsförslag som på sikt kan bidrar till att tillståndet för näringsväven förbättras57. 

Torsk är en central topp-predator i näringsväven, framförallt i Östersjön, och har tidigare haft en 

viktig funktion i de pelagiska och bentiska näringsvävarna i Östersjön. I sammanhanget är det 

även viktigt att peka på behovet av internationellt samarbete, både i samband med den 

gemensamma fiskeripolitiken på EU-nivå (för detaljer se temaavsnitt om Fiskar och skaldjur som 

påverkas av fiske) men även inom de regionala havskonventionerna Helcom samt Ospar, för att 

förbättra status för ekosystemen i stort, inklusive för marina näringsvävar. 

4.4.4.2 Behov av nya åtgärder 

Inom ramen för ekosystembaserad havsförvaltning finns möjlighet att förfina planeringen och 

uppföljningen dels av specifika åtgärder, dels gällande kombination av åtgärder (som t.ex. vidtas 

för att minska övergödning och andra storskaliga belastningar både i kustnära miljön och utsjön) 

och deras påverkan på marina näringsvävar. Baserat på den bedömning som varit möjlig att 

genomföra avseende miljökvalitetsnorm C.4, har en ny åtgärd som mer direkt syftar till att 

                                                   
56 Regeringsuppdrag till Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket att ta fram en gemensam strategi för yrkesfisket, 

vattenbruket, fritidsfisket och fisketurismen samt nya sektorsspecifika handlingsplaner (2020) 
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/regeringsuppdrag/regeringsuppdrag/gemensam-strategi-for-
fiskets-framtid-2020.html 

57 Regeringsuppdrag till Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket att revidera förvaltningsplanen för gråsäl samt 
föreslå åtgärder för att skydda bestånden av torsk (2019) https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-
uppdrag/regeringsuppdrag/regeringsuppdrag/revidera-forvaltningsplanen-for-grasal-samt-foresla-atgarder-for-att-skydda-
bestanden-av-torsk-2019.html 

https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/regeringsuppdrag/regeringsuppdrag/gemensam-strategi-for-fiskets-framtid-2020.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/regeringsuppdrag/regeringsuppdrag/gemensam-strategi-for-fiskets-framtid-2020.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/regeringsuppdrag/regeringsuppdrag/revidera-forvaltningsplanen-for-grasal-samt-foresla-atgarder-for-att-skydda-bestanden-av-torsk-2019.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/regeringsuppdrag/regeringsuppdrag/revidera-forvaltningsplanen-for-grasal-samt-foresla-atgarder-for-att-skydda-bestanden-av-torsk-2019.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/regeringsuppdrag/regeringsuppdrag/revidera-forvaltningsplanen-for-grasal-samt-foresla-atgarder-for-att-skydda-bestanden-av-torsk-2019.html
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förbättra status för marina näringsvävar (ÅPH 60)identifierats.  Därutöver finns även nära 

koppling till ÅPH 47-49 som föreslås i temaavsnittet Fiskar och skaldjur som påverkas av fiske, 

samt ÅPH 58 som beskrivs närmare i temaavsnitt Biologisk mångfald. Dessa åtgärder bidrar 

sammantaget till att förbättra statusen för vissa trofiska nivåer som, i kombination med åtgärder 

mot övergödning och andra relevanta belastningar, bedöms gynna balansen i näringsväven i 

stort: 

• Behovsstyrd områdesspecifik begränsning av predatorer; gråsäl och skarv, för att stödja 

åtgärder med syfte att återuppbygga lokala kustfisksamhällen (ÅPH 60) 

• Stärkt tillsyn och förbättrad hantering av redskap inom fritidsfisket (ÅPH 47) 

• Främja en storleksfördelning hos det kustnära fisksamhället som möjliggör att viktiga 

funktioner i näringsväven upprätthålls (ÅPH 48) 

• Minska arealen trålsvept yta och öka användningen av selektiva och skonsamma redskap 

samt genomföra en sammanställning av trålningens inverkan på kustnära fiskbestånd (ÅPH 

49) 

• Genomförande av pilotprojekt som ska ge underlag till vägledning för ekosystembaserad 

havsförvaltning på havsområdesnivå (ÅPH 58) 

Dessa åtgärder bedöms inte vara tillräckliga för att klara målvärdet för indikatorerna till 

miljökvalitetsnorm C.4 men kommer bidra till förbättrad status för fisksamhällen i specifika 

områden vilket gynnar ekosystemet och näringsväven. 

Tabell 17. Sammanställning (urval) av befintliga regelverk och pågående åtgärdsarbete för marina näringsvävar. 

Titel existerande åtgärd Belastning  Omfattning Status 

Grundförordningen58  Uttag/störning av 
arter  

Nordsjön/Östersjön Pågående 

EU-rådets årliga kvotförordningen för Östersjön 
(senaste versionen 2018/1628/EU) 

Uttag/störning av 
arter  

Östersjön Pågående 

EU-rådets årliga kvotförordningen för Västerhavet 
(senaste versionen 2018/120/EU) 

Uttag/störning av 
arter  

Nordsjön Pågående 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
2016/1139 av den 6 juli 2016 om upprättande av en 
flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming 
och skarpsill i Östersjön och det fiske som nyttjar 
dessa bestånd59,  

Uttag/störning av 
arter  

Nordsjön/Östersjön Pågående 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
2018/973 av den 4 juli 2018 om upprättande av en 
flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de 
fisken som nyttjar dessa bestånd, med fastställande 
av närmare bestämmelser för genomförandet av 
landningsskyldigheten i Nordsjön60 

Uttag/störning av 
arter  

Nordsjön/Östersjön Pågående 

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 
nr 1395/2014 av den 20 oktober 2014 om upprättande 

Uttag/störning av 
arter  

Nordsjön/Östersjön Pågående 

                                                   
58 Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma 

fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets 
förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG 

59 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1139 av den 6 juli 2016 om upprättande av en flerårig plan för 
bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som nyttjar dessa bestånd, om ändring av rådets 
förordning (EG) nr 2187/2005 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1098/2007 

60 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/973 av den 4 juli 2018 om upprättande av en flerårig plan för demersala 
bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd, med fastställande av närmare bestämmelser för genomförandet 
av landningsskyldigheten i Nordsjön, och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 676/2007 och (EG) nr 1342/2008 
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av en utkastplan för vissa fisken efter små pelagiska 
arter och industriellt fiske i Nordsjön  

Fiskelagen (1993:787) Uttag/störning av 
arter  

Nordsjön/Östersjön Pågående 

Förordningen om fisket, vattenbruket och 
fiskenäringen (1994:1716) 

Uttag/störning av 
arter  

Nordsjön/Östersjön Pågående 

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 
2014:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt 
fiske i havet 

Uttag/störning av 
arter  

Nordsjön/Östersjön Pågående 

Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i 
Skagerrak, Kattegatt och Östersjön 

Uttag/störning av 
arter  

Nordsjön/Östersjön Pågående 

Fiskeriverkets föreskrifter (2000:1) om svenskt 
trålfiske efter nordhavsräka i Kattegatt, Skagerrak 
och Nordsjön  

Uttag/störning av 
arter  

Nordsjön/Östersjön Pågående 

Vägledning - reglering av fiske i marina skyddade 
områden 

Uttag/störning av 
arter  

Nordsjön/Östersjön Pågående 

Åtgärder från det första åtgärdsprogrammet 2015 (Havs- och vattenmyndighet 2015a) 

ÅPH 1, Havs- och vattenmyndigheten: att ta fram ett 
pilotprojekt för att utveckla metoder för kontroll och 
lokal bekämpning av invasiva främmande arter  

Främmande arter Nordsjön/Östersjön Pågående 

ÅPH 4, Havs- och vattenmyndigheten: att införa nya 
fiskebestämmelser för att freda särskilt hotade 
kustlekande bestånd innanför trålgränsen i 
Skagerrak, Kattegatt och Östersjön. 

Uttag/Störning av 
arter 

Nordsjön/Östersjön Pågående 

ÅPH 5, Havs- och vattenmyndigheten: att införa nya 
fiskebestämmelser som syftar till att fisket innanför 
trålgränsen bedrivs mer artselektivt i Skagerrak, 
Kattegatt och Östersjön  

Uttag/Störning av 
arter 

Nordsjön/Östersjön Pågående 

ÅPH 6, Havs- och vattenmyndigheten: att införa 
fiskebestämmelser som syftar till att minska 
fisketrycket på kustlevande bestånd innanför 
trålgränsen i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön som 
behöver stärkt skydd men som kan fiskas till viss del  

Uttag/Störning av 
arter 

Nordsjön/Östersjön Pågående 

ÅPH 7 Havs- och vattenmyndigheten: att utreda var 
ytterligare fredningsområden bör inrättas i 
kustområdena, samt inrätta sådana områden  

Uttag/Störning av 
arter 

Nordsjön/Östersjön Pågående 

ÅPH 7, Länsstyrelserna: att bistå Havs- och 
vattenmyndigheten i att utreda var ytterligare 
fredningsområden bör införas i kustområdena 

Uttag/störning av 
arter 

Nordsjön/Östersjön Pågående 

ÅPH 8, Havs- och vattenmyndigheten: att utreda för 
vilka arter och under vilken tid på året som generella 
fredningstider bör införas för kustfisk, samt inrätta 
sådana  

Uttag/störning av 
arter 

Nordsjön/Östersjön Pågående 

Även befintliga regelverk och åtgärder som bidrar till att begränsa övergödning, farliga ämne, fysisk störning och att 
stärka områdesskydd och beskrivs inom relevant temaområden, bidrar till gynnande av marina näringsvävar.  

 

I uppdateringen av åtgärdsprogrammet har vissa brister identifierats avseende marina 

näringsvävar. Detta rör bl.a. att kunskapen för att definiera ett åtgärdsbehov för näringsvävens 

struktur är bristfällig. Så länge det inte finns konkreta åtgärder för att återställa näringsväven 

måste processer utvecklas för att genomföra försiktighetsprincipen i ekosystembaserad 

havsförvaltning. Dessutom behövs riktad forskning för att identifiera kopplingar mellan belastning 
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och status inom kumulativ påverkan. Därutöver är påverkan från klimatförändringen betydande 

med avseende på energiflöden i näringsväven, detta kan förmodligen minska effekter av 

befintliga åtgärder. Mer kunskap behövs om hur klimatförändringar påverkar framtida effekter av 

åtgärder. När det finns bättre kunskap om hur specifika belastningar påverkar näringsväven kan 

åtgärder genomföras som minskar respektive belastning. Däremot finns redan idag kunskap om 

att selektivt uttag av fisk påverkar näringsväven direkt. Det behövs därmed mer forskning för att 

identifiera åtgärder som minskar effekten från fiske samt hur olika fiskar påverkar näringsväven 

och ekosystemen.  

4.5 Tillförsel av näringsämnen och organiskt material 

Näringsämnen i form av kväve och fosfor finns naturligt i miljön och en viss tillförsel uppstår på 

grund av naturliga processer, så som vittring av berg, kvävefixering i mark, sjöar och vattendrag 

samt andra processer kopplade till ekosystemen. Till följd av mänskliga aktiviteter sker dock en 

ökad tillförsel av näringsämnen till vattnet, en ökning som gör att övergödning kan uppstå. 

Övergödningens effekter är betydligt bredare än ”bara” algblomning. De påverkar hela 

ekosystemet och därmed möjligheten att följa flera andra miljökvalitetsnormer än den som 

beskrivs i detta temaavsnitt. Alltför hög tillförsel av näringsämnen och organiskt material över 

naturliga nivåer leder till ökad algproduktion, vilket minskar hur djupt solljuset når och därmed 

djuputbredningen av tångbältet och annan vegetation. Detta bidrar till en betydande förlust av 

livsmiljöer. Ändringar i kvoten mellan kväve och fosfor gynnar vissa arter framför andra. I 

Östersjön gynnas cyanobakterier, som kan fixera eget kväve från luften, av ökade fosforhalter 

och blommar i stora mängder varje sommar, framförallt i Egentliga Östersjön. Förändringarna i 

artsammansättning påverkar också andra delar i näringsväven eftersom vissa grupper gynnas 

och andra missgynnas beroende på vad de klarar att äta. Nedbrytning av den ökade 

algproduktionen förbrukar mera syre, vilket drabbar till exempel torskägg som behöver syrerikt 

vatten, dock främst bottendjuren samt även de som äter bottenlevande djur. Om 

torskrekryteringen misslyckas kan det leda till ekosystemförändringar, då balansen rubbas mellan 

torsk, storspigg, skarpsill och sill, eller i kustvatten mellan abborre, gädda och storspigg som i sin 

tur kan förvärra symptomen av övergödnings (Bergström m.fl. 2018). 

Ett innanhav som Östersjön är särskilt sårbart för syrebrist med sina djupa bassänger och starka 

skiktning i vattenmassan. I dagsläget är syrebristen långvarig och utbredd i Östersjöns 

djupvatten. Därför binds inte fosfor från nedbrytning av organiskt material i bottensedimentet utan 

återcirkulerar istället i vattenmassan och bidrar till än mer ökande primärproduktion. Detta kallas 

för internbelastning och är en viktig anledning till att Östersjöns övergödningsproblem återstår 

trots de stora minskningar i tillförseln av näringsämnen som skett de senaste årtiondena. 

Genom samarbete inom Helcom har Östersjöländerna kommit överens om att minska 

näringsbelastningen så att den understiger en ”högsta tillåtna belastning” per havsbassäng och 

land. Denna har beräknats så att Östersjön ska kunna återfå en god status. Att minska 

belastningen för att understiga dessa högsta tillåtna belastningar innebär ett åtgärdsbeting för 

Sverige.  

4.5.1 Nya åtgärder mot tillförsel av näringsämnen och organiskt material  

Det finns redan idag ett omfattande existerande åtgärdsarbete som bidrar till att minska tillförsel 

av näringsämnen, ett urval av dessa presenteras i tabell 21 Betydande i detta sammanhang är 

främst vattenmyndigheternas åtgärdsprogram som adresserar tillförsel av näring från 

landbaserade källor.  
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Vattenmyndigheterna planerar och genomför åtgärdsprogram för att uppnå och säkerställa ”god 

ekologisk status” i söt- och kustvatten. Dessa går utöver de krav som ställs i t.ex. EU:s 

nitratdirektiv och avloppsdirektiv, då de inte är tillräckliga för att nå god ekologisk status. Totalt 

sett har vattenmyndigheterna identifierat att 1179 sötvattensförekomster samt 312 

kustvattenförekomster riskerar att inte följa normen ”god ekologisk status”. För att följa normen 

finns ett åtgärdsbehov som beräknas minska belastningen till havet med 5600 ton kväve samt 

290 ton fosfor, fördelat över hela landet. Vattenmyndigheterna har vidare identifierat var det finns 

potential för ytterligare åtgärder samt vilka åtgärder som behövs inom exempelvis jordbruk, 

avlopp- och dagvattenhantering samt industri - utöver redan genomförda åtgärder. Det finns 

potential att genomföra tillräckliga åtgärder för fosfor, men inte för hela kvävebetinget. Dessutom 

finns för närvarande problem med finansiering, som gör att jordbruksåtgärderna behöver 

genomföras under två vattenförvaltningscykler. Då vattenmyndigheterna avser att prioritera de 

effektivaste åtgärder först kommer dock huvuddelen av åtgärdseffekten att genomföras i den 

kommande cykeln 2022 - 2027. Detta kommer att ta hand av omkring 75 % av fosforbetinget till 

havet. För att följa miljökvalitetsnorm A.1 samt uppnå god miljöstatus i havet med avseende på 

övergödning är det nödvändigt att de åtgärder som ingår i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 

genomförs fullt ut och i tid. 

I det första åtgärdsprogrammet för havsmiljön från 2015 finns ett antal nya åtgärder mot 

övergödning. Arbetet med att genomföra dessa åtgärder kommer fortsätta även efter 2021. I 

detta uppdaterade åtgärdsprogram föreslås ytterligare en ny åtgärd som bidrar till att minska 

näringsbelastningen, det är ÅPH 51 som vid ett genomförande också bidrar till minskad tillförsel 

av övergödande ämnen från sjöfart. Dessutom föreslås ÅPH 10 som rör internbelastning att 

modifieras. Se tabell 18.  

Tabell 18. Förslag på nya och modifierade åtgärder till uppdatering 2021 som bidrar till att minska tillförsel av näringsämnen och 
organiskt material. 

Åtgärdsnamn Aktivitet eller 
mänsklig 
verksamhet som 
åtgärden riktas mot61 

Relevant 
miljökvalitetsnorm 
(MKN) samt 
kriterium för god 
miljöstatus62 

Hänvisning till 
faktablad 

Omfattning 
 

Minimera 
miljöpåverkan från 
sjöfart i den marina 
miljön (ÅPH 51) 

Transport – sjöfart MKN B.1 och A.1 

Kriterium för god 
miljöstatus D8C1,  
D5C1 

Åtgärdsfaktablad 51 Nordsjön och 
Östersjön 

Modifierade åtgärder från det första åtgärdsprogrammet 

Åtgärder mot 
internbelastning av 
fosfor i Östersjön 
(ÅPH 10- Modifieras) 

 

Tillförsel av 
näringsämnen och 
organiska 
föroreningar via 
internbelastning 

Kriterium för god 
miljöstatus D5C1 

Åtgärdsfaktablad 1063 Östersjön 

 

 

                                                   
61 Havsmiljödirektivet (2008/56/EG), bilaga III, tabell 2b 
62 Havs- och vattenmyndighets föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt 

miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön. 
63 Uppdaterat faktablad för modifiering av ÅPH 10 finns i bilaga 3. För ursprungligt faktablad, se Havs- och vattenmyndigheten 

2015a. 
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4.5.2 Nuvarande status gällande miljökvalitetsnormen för tillförsel av näringsämnen 

MKN A.1 Tillförsel av näringsämnen från mänsklig verksamhet ska minska tills den inte orsakar 
koncentrationer av kväve och fosfor i havsmiljön som förhindrar att god miljöstatus uppnås. 

Miljökvalitetsnorm A.1 bedöms inte följas.  

Indikatorn för MKN A.1:  

A.1.1. Tillförsel av kväve och fosfor 
Målvärde: nedåtgående trend i mängden tillförd kväve och fosfor per förvaltningsområde eller 
att mängden kväve och fosfor understiger den maximala belastning som fastställs inom ramen 
för internationella överenskommelser.  

Faktablad med mer information och utförlig beskrivning av bedömning av indikatorn finns på: 
Indikatorer för miljökvalitetsnormer (HVMFS 2012:18 bilaga 3 del B)    

 

Baserat på analys av näringsbelastning bedöms miljökvalitetsnorm A.1 inte följas. Tabell 19 visar 

bedömningen per havsbassäng för miljökvalitetsnormens indikator A 1.1. 

 

Tabell 19. Bedömning av om indikatorn A.1.1, klaras. Bedömning för den senaste 6-årsperioden. Flödesnormaliserade 
beräkningar. N=kväve, P=fosfor.  

 Bedömning 
A1.1 

Kommentar Förbättringsbehov (Svendsen 
m.fl. 2018) 

Bottenviken N och P 
minskar  

Under Helcom-beting. Belastningen av 
både N och P minskar, dock inte med 95% 
konfidens. 

 

Bottenhavet N och P 
minskar  

Under Helcom-beting. Belastningen av 
både N och P minskar 

 

Egentliga Östersjön* N och/eller P 
ökar  

Över Helcom-beting. Belastningen av 
både N och P ökar; för N med 95% 
konfidens. 

Minskning krävs med 7337 ton N 
(19 %) och 199 ton P (28 %) 
jämfört med 2017, efter 
medräkning av 
belastningsunderskott till 
Bottenhavet. 

Danska sunden  
(inklusive Öresund)** 

N och P 
minskar 

Under Helcom-beting. Detta trots att 
belastningen av N ökar, dock inte med 
95% konfidens.  

 

Kattegatt N och/eller P 
ökar  

Över Helcom-beting för fosfor. 
Belastningen av P ligger inte under 
Helcoms överenskomna nivå med 95% 
konfidens  

Minskning krävs med 8 ton P (1 
%) jämfört med 2017. 

Skagerrak N och/eller P 
ökar  

Belastning av både kväve och fosfor ökar 
– även om trender inte kan säkerställas 
med 95% konfidens. För Skagerrak finns 
inget beräknat beting på samma sätt som 
för de övriga bassängerna 

Vattenmyndigheten för 
Västerhavet planerar åtgärder för 
att minska N-belastning med 65 
ton och P-belastning med 4 ton. 

 

* Egentliga Östersjön innefattar havsbassängerna Arkona och S. Öresund, Bornholmshavet och Hanöbukten, Östra, Västra 
samt Norra Gotlandshavet. 

**Danska sunden är en sammanslagning av Öresund, som är recipient för vatten- och luftburen förorening från Sverige, med 
resterande Bälthavet (Stora och Lilla Bält) som påverkas enbart av luftburen förorening från Sverige. 

 

http://www.havochvatten.se/faktablad-for-indikatorer
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Miljökvalitetsnormen följs inte på grund av för höga utsläpp av näringsämnen till både vatten och 

luft. Det finns även tecken på att belastningen ökar till vissa havsbassänger (se tabell 19).  

I väntan på internationellt överenskomna belastningsmål till Skagerrak beräknas den 

flödesnormaliserade belastningen av både kväve och fosfor behöva minska med omkring 300 ton 

kväve (~11%) respektive 12 ton fosfor (~10%) för att återställa belastningen till 2012 års nivåer. 

I bedömningen av miljötillståndet 2018 (Havs- och vattenmyndigheten 2018a) uppnådde inga av 

Sveriges havsområden, förutom Skagerraks utsjövatten, god miljöstatus för övergödning 

(deskriptor 5). Dessutom gör rådande trender i belastning fram till 2018 att det är högst osannolikt 

att havsmiljöns tillstånd har förbättrats sedan dess (se faktablad för indikator A.1.1). Med rådande 

belastning av kväve och fosfor, samt med de hydrografiska förhållanden som gör Östersjön 

särskilt sårbar, är bedömningen att god miljöstatus avseende övergödning (deskriptor 5) inte nås 

2020 utan vid en senare tidpunkt. Se också avsnitt om undantag. 

Det kan dock noteras att Sverige lyckats med att minska belastningen kraftigt jämfört med 

perioden 1997 – 2003. Belastningsunderskottet jämfört med Helcoms beting till Bottenhavet och 

de danska sunden har en positiv inverkan på andra bassänger, då t.ex. Bottenhavet tar emot 

näringsämnen från Egentliga Östersjön och Bottenviken, samt bidrar med ”renare” vatten till 

dessa intilliggande havsområden. Detta gör att belastningsmålen även för Bottenviken kan anses 

uppfyllda och att betinget i Egentliga Östersjön är mycket lägre än den annars skulle vara. 

Resterande beting som syns i tabell 19 tar också hänsyn till detta. 

Svensk näringsbelastning påverkar även andra länder via atmosfären. Belastningen av 

atmosfäriskt kväve från Sverige till Finska viken ligger över Helcoms överenskomna nivå medan 

motsvarande belastning till Rigabukten ligger under. Dessa havsbassänger är dock inte relevanta 

för uppföljningen av miljökvalitetsnormen. 

4.5.3 Belastning och aktiviteter som bidrar till tillförsel av näringsämnen 

Befolkningen har ökat kraftigt under de senaste 150 åren och har dessutom urbaniserats. Länge 

fördes orenat avloppsvatten från städer ut i sjöar och till kusten. Effektiv avloppsrening har nu 

minskat belastningen från denna källa, men istället har näringsförluster från jordbruksmark och 

matproduktion kommit att bli de största källorna. Jordbruk och industri bidrar också med 

näringsämnen via utsläpp till luften. Ammoniakavgången från djurhållning och stallgödsel är 

betydande, och förbränning för uppvärmning och transport producerar stora mängder oxiderat 

kväve. Vissa avgasreningssystem – särskilt inom sjöfarten – ersätter utsläpp till luft med direkt 

utsläpp till havet istället. Detta förbättrar luftkvaliteten men bidrar fortfarande till bl.a. 

övergödningen. Denna typ av tillförsel av näringsämnen från land, atmosfär eller från mänskliga 

aktiviteter på sjön kallas för extern belastning. 

Källorna till extern vattenburen belastning, som tas fram tillsammans med övriga Östersjöländer 

inom Helcom, presenteras i figur 7. Av mänskliga aktiviteter är det jordbruk som ger upphov till 

den största tillförseln av både kväve och fosfor. Renat avloppsvatten via avloppsreningsverk är 

också fortfarande en signifikant källa i södra Sverige. Utöver jordbruk, är även dagvatten och små 

avlopp viktiga källor till fosfor. Detta gemensamma arbete med att definiera källor och deras 

fördelning av utsläpp utgör också ett viktigt bidrag till den nationella åtgärdsplaneringen under 

vattenförvaltningsförordningen. 
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Figur 7. Exempel från några havsbassänger på källfördelning av vattenburna utsläpp av kväve (ovan) och fosfor (under) år 
2017 från olika aktiviteter och naturmiljöer (bakgrund) (Hansson m.fl. 2019). 
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Atmosfäriskt utsläpp av oxiderat och reducerat kväve blir, när det deponeras, en signifikant källa 

till kvävebelastning till svenska hav och bidrar också till belastning i andra länder. Figur 8 visar 

var utsläpp till luften sker och var dessa utsläpp deponeras, medan Figur  9 visar aktiviteterna 

som orsakar utsläppen. Utsläpp av oxiderat kväve är kopplat till urbana områden och 

transportnätverk medan reducerat kväve (ammoniak) är mer jämnt fördelat över södra Sverige 

och Norrlandskusten. Detta syns även i källfördelningen (figur 7) där inrikes transport utgör 

största källan till kväveoxider (NOx), medan jordbruket står för nästan 90% av 

ammoniakutsläppen till luft (Naturvårdsverket 2020a, Naturvårdsverket 2020b). 

Adderar man oxiderat och reducerat kväveutsläpp till luft, är jordbruk den största källan (59 000 

ton under 2018) medan inrikes transporter och industri kommer på andra och tredjeplats med 55 

respektive 31 000 ton. 

De hav som omger Sverige påverkas också av belastning från sjöfart. Vad gäller utsläpp till luft 

från sjöfart i Östersjön så uppgick denna till 87 300 ton kväve 2017 (Gauss m.fl. 2020b). Av detta 

landar omkring 15 %, eller 13 000 ton, tillbaka på Östersjön. Dessutom transporteras 

kväveutsläpp från sjöfarten i Nordsjön även till Östersjön. Enligt uppskattningar från 2017 är det 

omkring 10%, eller 20 000 ton kväve, som deponeras i Östersjön till följd av utsläpp i Nordsjön 

(Bartnicki m.fl. 2017a, Bartnicki m.fl. 2017b). Utsläpp till luft från sjöfarten har minskat kraftigt 

under senare år, från omkring 400 000 ton kväve/år i 2000, till 270 000 ton 2017 (Gausss m.fl. 

2020b). Detta beror till stor del på nya miljökrav på sektorn att minska utsläppen till luft. Skrubbrar 

är ett system som används för att rena fartygens rökgaser. Om rökgasskrubber av modell öppet 

system används (open-loop), innebär det däremot att havsvatten som används för att rena 

fartygets rökgaser sedan släpps orenat tillbaka ut i havet.  
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Figur 8. Geografisk fördelning av utsläpp till luft (ovan) och resulterande deposition (under) för kväveoxider (NOx, t.v.) och 
ammoniak (NHx, t.h.) år 2017 (Klein m.fl. 2017). 
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Figur 9. Över: utsläpp av kväveoxider (t.v.) och ammoniak (t.h.) till luft inklusive fördelning mellan sektorer; Under: utsläpp av 
totalkväve till luften från alla sektorer (tusen ton kväve per år) (Naturvårdsverket 2020c).  

 

Figur 10. Utsläpp av kväve till luft från sjöfarten i Östersjön samt Nordsjön (Gauss m.fl. 2020b).  

 

4.5.4 Åtgärdsbehov för tillförsel av näringsämnen 

Trots fyrtio år av aktivt åtgärdsarbete, kvarstår övergödning som ett av Sveriges mest betydande 

miljöproblem. Som konstaterats finns fortsatt behov av att minska tillförsel av näringsämnen för 

att miljökvalitetsnormen ska kunna följas och för att god miljöstatus avseende övergödning på sikt 

ska kunna nås. 

Att övergödningsproblemen finns kvar kan till stor del förklaras av den påverkan som centrala 

delar av Östersjön har på andra bassänger, men också av långsam respons i förhållande till 

lokala belastningsminskningar. Även storskaliga ekosystemförändringar i form av försämrade 

livsmiljöer (så som brist på ålgräsängar) och obalanser i marina näringsvävar (brist på 

rovfiskkontroll av mesopredatorer samt djurplankton/betares kontroll av algblomningar) som 

orsakats av övergödning bidrar till långsam återhämtning. 

4.5.4.1 Existerande regelverk och pågående åtgärder 

Åtgärder och förslag till åtgärder för att minska både extern och intern belastning har tagits fram 

inom olika ramverk (ett urval presenteras i tabell 21). Den externa belastningen som härrör från 

landbaserade källor hanteras främst genom åtgärder inom vattendirektivet, nitratdirektivet, 

avloppsvattendirektivet samt dricksvattendirektivet. Utsläpp till vatten och luft kontrolleras även 

genom EU:s industriutsläppsdirektiv samt utsläppstakdirektiv och det nationella genomförandet 

av dessa. Till exempel kan Sveriges bidrag till belastningen på Finska viken endast åtgärdas 

genom minskade utsläpp till luft. 

I Sverige är det främst inom ramen för vattenförvaltningens åtgärdsprogram som ytterligare 

åtgärder vidtas för att minska näringsbelastningen, se tabell 20. Dessa åtgärder är i princip 

tillräckliga även för att nå målen för havsmiljöförvaltningen eftersom åtgärdsbehovet för att nå god 
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ekologisk status i Sveriges kust- och inlandsvatten är större än betinget till havet. Med alla 

planerade åtgärder inom vattenmyndigheternas åtgärdsprogram bedömer Havs- och 

vattenmyndigheten att fosforbelastningen till Östersjön kommer att minskas tillräckligt för att 

miljökvalitetsnormen för havsmiljön (A.1) ska kunna följas. Nuvarande finansiering av 

jordbruksåtgärder är dock inte tillräcklig. För att kunna genomföra åtgärderna behöver budgeten 

öka och genomförandet fördelas över två vattenförvaltningscykler, det vill säga över tolv år. Enligt 

vattenmyndigheternas preliminära beräkning64 behöver budgeten öka med 50 respektive 220 

miljoner kronor per år för perioderna 2022-2027 och 2027-2033. Kvävebelastningen kommer att 

minskas signifikant (med omkring 700 ton) genom planerade åtgärder inom vattenförvaltningen 

samt ytterligare 2200 ton från genomförandet av utsläppstakdirektivet (2016/2284/EU) (Gauss 

m.fl. 2020a). Det finns ingen marginal mellan åtgärdsbehovet inom vattenförvaltningen och 

havsmiljöförvaltningen. Därför behöver alla åtgärder genomföras och uppnå sin förväntade effekt. 

Tabell 20. Effektuppskattning av planerat åtgärdsarbete för minskad näringsbelastning till kustvattnet under 
vattenförvaltningsförordningen65. Dessa baseras på antagandet att åtgärdsprogrammen genomförs fullt ut.  

Bassäng Kvävereduktion [ton / år] Fosforreduktion [ton / år] 

Bottenviken N/A66 0,1 

Bottenhavet.  350 60 

Egentliga Östersjön 700 170 

Öresund 1400 30 

Kattegatt 1800 25 

Skagerrak 65 4 

 

Åtgärder mot övergödning som ingår i åtgärdsprogrammet för havsmiljön ska alltså ses som 

komplement till det betydande åtgärdsarbete som redan pågår inom andra ramverk. Det 

adresserar därför främst belastning från havsbaserade aktiviteter, internbelastning samt indirekta 

effekter av övergödningen på olika delar av ekosystemet. 

Reglering av sjöfarten sker främst genom FN:s internationella sjöfartsorganisation (IMO). Sverige 

är aktiv i organisationen och har tillsammans med grannländerna i både Helcom- och Ospar-

samarbetet bidragit till att IMO pekat ut både Nordsjön samt Östersjön som 

utsläppskontrollområden för svavel och kväve (s.k. SECA- och NECA-områden). För kväve 

förväntas detta bidra till att minska den årliga belastningen med 7 000 ton. Risken finns dock att 

vissa fartyg använder öppna skrubberssystem för att efterleva kraven för svavelhalt i marina 

bränslen (0,1%). En rökgasskrubber av modell öppet system (s.k. open-loop skrubbers), där 

rökgaserna tvättas med havsvatten och detta förenade tvättvatten sedan släpps ut i havet, 

skickar belastningsproblemet till havet istället för ut i luften. En komponent i detta tvättvatten är 

kväveoxider, som verkar övergödande. Mot denna källa finns nu förslag på ny åtgärd (se vidare 

under Behov av nya åtgärder).  

Då det uppskattas att det tar 70 - 100 år innan Östersjön når god miljöstatus med avseende på 

övergödning behövs fortsatt arbete med åtgärder som syftar till att öka havets förmåga till 

                                                   
64 Per. kom. Petersson, J., 20200930.  
65 Pers. kom. Pettersson, J. och Lampa Erlandsson, M. 20200601. 
66 Inga siffror framtagna då åtgärdsbehovet anses vara minimalt.  
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återhämtning, minska övergödningseffekter och hantera internbelastningen. Detta är också 

inriktningen för flera av åtgärderna i det första åtgärdsprogrammet för havsmiljön som beslutades 

2015.  

ÅPH 10 från det första åtgärdsprogrammet föreslås modifieras för uppdateringen av 

åtgärdsprogrammet. Detta för att konkretisera det kunskapsbyggande arbete som hittills 

genomförts inom ramen för åtgärden. Aktiviteter inom åtgärden har bl.a. innefattat att Havs- och 

vattenmyndigheten under 2018-2020 fördelat medel till projekt som ökar kunskapen om 

internbelastningens omfattning och åtgärdsmöjligheter, i insjöar och kustvatten, fosforflöden i kust 

och hav, och återcirkulering av näringsämnen från sjöbottnar och våtmarker. Resultat och 

erfarenheter från projekten visar att det fortsatt finns behov av att samla kunskap om hur 

internbelastning kan åtgärdas storskaligt eller i utsjön. Den modifierade åtgärden har som syfte 

att genom pilotprojekt ge nödvändig erfarenhet och kunskap.  

Havs- och vattenmyndigheten har även, tillsammans med SGU, kartlagt fosforhalterna och deras 

kemiska bindning i Östersjöns djupvatten. Tillsammans med SMHI och Göteborgs universitet har 

även riskerna med olika åtgärdstekniker undersökts. Detta arbete resulterar i en vägledning till 

berörda myndigheter för hur man ska utvärdera förslag till internbelastningsåtgärder. Inom ramen 

för det regionala samarbetet i Helcom delas erfarenheter kring arbetet så att information om 

potential men också risker sprids inom Östersjöregionen. Som resultat av detta arbete kommer 

en Helcom-rekommendation, som beskriver hur länder bör hantera förslag till 

internbelastningsåtgärder i Östersjön, att levereras och förhoppningsvis antas till Helcoms 

ministermöte 2021. För genomförande av den modifierade åtgärden kommer dessa erfarenheter 

att vägas in för att välförankrade pilotprojekt ska kunna genomföras. 

Ytterligare två av åtgärderna från det första åtgärdsprogrammet (ÅPH 11 och ÅPH 12) syftar till 

att minska mängden näringsämnen i havet. Arbetet med dessa åtgärder fortsätter, både i 

Västerhavet där tångodling börjar etablera sig samt med vidareutveckling av musselodlingsteknik 

i Östersjön. Även åtgärder (ÅPH 29-31) som innebär att förlorade livsmiljöer (t.ex. ålgräsängar) 

återskapas bedöms ha en positiv effekt på övergödning. 

Havs- och vattenmyndigheten startar under 2020 upp arbetet inom ett särskilt programområde 

kring övergödning, vilket syftar till att ytterligare stärka och samordna allt arbete (från drivkrafter 

till uppföljning av effekter av åtgärder) inom myndigheten som rör övergödning. Under 2020 

arbetar myndigheten också med ett särskilt regeringsuppdrag för att stärka arbetet mot 

övergödning genom att öka kunskapen om åtgärders effekter men också hur uppföljning av olika 

åtgärders effekter kan förbättras. Dessutom sker arbete med att stärka det internationella 

samarbetet mot övergödning exempelvis inom Helcom och Ospar, där resurser avsätts i form av 

expertstöd och även genom bidrag till åtgärdsarbete, bl.a. i Baltic Sea Action Plan Fund (BSAP-

fonden). I samarbete med Jordbruksverket och andra berörda myndigheter utreds 

förutsättningarna för ett ökat samarbete mellan Östersjöländerna för att minska övergödningen i 

Östersjön. Havs- och vattenmyndigheten tilldelar även medel nationellt för att utveckla 

åtgärdsarbetet mot övergödning. Årligen fördelas betydande summor från havs- och 

vattenmiljöanslaget till åtgärdsmyndigheter och andra aktörer nationellt för åtgärdssamordning, 

kunskapsuppbyggnad, analyser och konkret åtgärdsarbete. Bland annat pågår 20 olika 

pilotprojekt mot övergödning, där lokala koordinatorer på kommuner och länsstyrelser använder 

sin lokalkunskap för att optimera åtgärdsarbetet i områden som har identifierats som påverkade 

av övergödning.  
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4.5.4.2 Behov av nya åtgärder 

Gällande atmosfärisk kvävebelastning bedöms åtgärder under utsläppstakdirektivet 

/Göteborgsprotokollet kunna bidra till att minska svensk kvävebelastning till Egentliga Östersjön 

med 3670 ton till 2030 jämfört med 2005 års utsläpp (Gauss m.fl. 2020c). Av dessa minskningar 

har omkring 25 % redan implementerats år 2017 (Gauss 2019) vilket lämnar omkring 2750 ton 

som ska införas och genomföras fram till 2030. Utöver denna planerade minskning kommer 

vattenförvaltningens åtgärdsprogram att minska kvävebelastningen med ytterligare 700 ton. 

Enligt beräkningarna i det första åtgärdsprogrammet skulle dessa 3450 ton varit tillräckliga för att 

nå belastningsmålet som det beräknades då. Den kraftiga minskningen i avrinning som skett 

sedan 2012 utan att belastningen minskat har istället medfört att betinget har ökat (Figur 11). 

Därför behöver kvävetillförseln till Egentliga Östersjön minska med ytterligare 3850 ton, utöver de 

redan planerade åtgärderna inom luftvård och vattenförvaltning, för att nå målet. Detta kommer 

åtminstone delvis att nås genom föreslagna åtgärder inom sjöfart i detta åtgärdsprogram. 

 

Figur 11. Kväve (t.v.) och fosforbelastning till Egentliga Östersjön. Tillrinningen (vattenflödet) visas på den högra axeln. Senaste 
år har sett en kraftig minskning i tillrinning, som gör att den stabila uppmätta kvävebelastningen omräknas till en ökning. Samma 
sker för fosfor, dock mindre extrem, då faktiska belastningen har minskat från över 800 ton år 2012 till omkring 600 ton 2017.  

 

I Västerhavet är vattenförvaltningens förslag på åtgärdsprogram tillräckligt att nå BSAP-målen för 

både kväve och fosfor i Kattegatt och på så sätt klara målvärdena i Kattegatt och Öresund så att 

normen A.1 följs. I Skagerrak ökar den flödesnormaliserade belastningen och ligger nu över 

nivåerna som rådde 2012, med 295 ton kväve respektive 11 ton fosfor. Vattenmyndigheterna 

beräknar att det endast behövs åtgärder för att minska kväve med 65 ton och fosfor med 4 ton för 

att uppnå god ekologisk status med avseende på övergödning i Skagerraks kustvatten. 

Skagerraks utsjövatten har redan god miljöstatus och om god ekologisk status uppnås i 

kustvatten är det sannolikt att tillståndet kommer att förbättras ytterligare i utsjön. Därför kan 

vattenmyndigheternas förslag till åtgärder för Västerhavet anses vara tillräckligt även för 

Skagerrak.  

ÅPH 51, som förslås i detta åtgärdsprogram, syftar till att minimera miljöpåverkan från sjöfart i 

den marina miljön. Detta inkluderar tillförseln av övergödande ämnen bl.a. från tvättvatten från de 

fartyg som använder öppet system för rökgasskrubber, vilket medför att mängderna av nitrater 

från denna källa minskar. Åtgärden syftar också till att begränsa utsläpp av lastrester, vilket kan 

vara ytterligare en källa till näringsbelastning genom näringstillförsel från fartyg som transporterat 

konstgödsel eller komponenter i konstgödsel (tabell 18). Åtgärden beskrivs även närmare i 

temaavsnittet Koncentration och effekter av farliga ämnen.  

ÅPH 10 från det första åtgärdsprogrammet modifieras för att, utifrån tillgängligt underlag 

avseende möjligheten att påverkan den interna näringsbelastningen genomföra projekt för att 

motverka detta.  
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Tabell 21. Sammanställning (urval) av befintliga regelverk och pågående åtgärdsarbete mot övergödning. 

Titel existerande åtgärd Belastning  Omfattning Status 

De åtgärdsprogram som tagits fram av 
de regionala vattenmyndigheterna med 
stöd av vattenförvaltningsförordningen 
(2004:660)  

Tillförsel av 
näringsämnen 

Nordsjön och 
Östersjön 

Pågående 

Vattendirektivet 2000/60/EG samt 
dotterdirektiv införlivade genom 
vattenförvaltningsförordningen 
(2004:660) med tillhörande föreskrifter 
och vägledningar samt relaterade 
direktiv, ex nitrat-, badvatten-, 
översvämnings-, avloppsvattendirektivet 
med flera.  

Pågående 

Industriutsläppsdirektiv 2010/75/EU samt 
de 7 direktiv som den ersätter, 
tillsammans med Konventionen om 
gränsöverskridande luft förorening och 
Göteborg protokollet  

Pågående 

Ospars rekommendationer PARCOM 
88/2, 89/4 och 92/7 

Ospars 
belastningsmål och 
åtgärder 

Nordsjön Pågående 

Helcoms rekommendationer och 
Aktionsplanen för Östersjön (BSAP) 

Helcoms 
belastningsmål och 
åtgärder 

Östersjön Pågående 

Åtgärder från det första åtgärdsprogrammet 2015 (Havs- och vattenmyndighet 2015a) 

ÅPH 10   Se tabell 18 

ÅPH 11, Utreda möjligheten att finansiellt 
ersätta nettoupptag av kväve och fosfor 
ur vattenmiljön genom odling och skörd 
av blå fånggrödor, samt stimulera 
tekniker för odling och förädling av så 
kallade blå fånggrödor 

Tillförsel av 
näringsämnen och 
organiska 
föroreningar via 
vattenbruk 

 

Nordsjön, Östersjön 

 

Pågående 

ÅPH 12, Stimulera vattenbrukstekniker 
som inte innebär nettobelastning  

Pågående 

 

I uppdateringen av åtgärdsprogrammet har vissa brister identifierats avseende bedömningar 

kopplat till tillförsel av näringsämnen. Miljökvalitetsnormen avser ”Tillförsel av näringsämnen och 

organiskt material”. I många svenska vattendrag ökar nu även belastningen av organiskt material, 

så som humus och andra organiskt kol. Dessa ämnen har också en påverkan på den marina 

miljön eftersom de ändrar siktdjupet i vattnet samt att bakterier förbrukar syre när de bryter ner 

dessa ämnen. Det tros att ökningen i belastning delvis är en klimatsignal, delvis en respons till 

mindre surt nedfall i Europa. Då humusbelastning i nuläget inte kan kopplas direkt till mänskliga 

aktiviteter kommer inga åtgärder utvecklas mot denna belastning. Även kisel är ett viktigt 

näringsämne som tillförs havet via vattendrag. Flera experter har påpekat att dämning av stora 

floder i norra Sverige har minskat kiseltillförseln till Östersjön sedan 1950-talet. Kiselmätningar i 

havet visar inte på någon säsongsmässig brist på kisel i Östersjön, till skillnad från det naturliga 

läget i Nordsjön. Därför föreslås inga åtgärder när det gäller kisel, men Havs- och 

vattenmyndigheten kommer att fortsätta bevaka den vetenskapliga litteraturen och se om det 

behövs status- eller belastningsmål för kisel framöver. 
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4.5.5 Undantag från att uppnå god miljöstatus avseende övergödning (deskriptor 5) 

4.5.5.1 Undantag och grund enligt havsmiljöförordningen 

För grundläggande information om hantering av undantag i Sverige se avsnitt kapitel 3. Undantag 

från att nå god miljöstatus 2020 för näringsämnen och deras effekter föreslås för Östersjön och 

för Västerhavet med undantag för Skagerrak. Undantag gjordes redan i det första 

åtgärdsprogrammet 2015 och motiveras främst av att naturliga förhållanden inte tillåter en snar 

förbättring (29 § 4 havsmiljöförordningen), men det är även relevant att ta hänsyn till att Sverige 

inte själv ansvarar för de åtgärder som skulle behöva vidtas (29 § 1 havsmiljöförordningen).  

4.5.5.2 Motivering 

Det finns fortfarande en brist i genomförandet av belastningsminskningar som överenskommits 

inom Helcom både inom de länder som gränsar till Östersjön och länder längre bort i 

avrinningsområdet. Dessutom finns en tillförsel via atmosfären från länder utanför 

avrinningsområdet. Utöver detta så förhindrar Östersjöns naturliga förhållanden, med lång 

omsättningstid för vattnet, en snabb återhämtning även om belastningsmålen skulle nås. Det 

beräknas ta 70-100 år innan koncentrationerna av kväve och fosfor klarar tröskelvärdena och 

därmed god miljöstatus. Det finns också en risk att effekterna av övergödning förvärras som en 

konsekvens av klimatförändringar. På grund av dessa faktorer bedöms undantag tillämpligt. 

4.5.5.3 Åtgärder för att sträva mot god miljöstatus 

Även om tillförseln av näringsämnen minskar kommer det att ta lång tid innan halterna minskar 

och effekterna upphör. De största problemen finns i de bassänger som ingår i Egentliga 

Östersjön men eftersom dessa påverkar andra bassänger finns behov av undantag även där. 

Åtgärder för att minska tillförseln av näringsämnen har pågått under lång tid och genomförandet 

av alla åtgärder, både existerande och nya, i det första åtgärdsprogrammet innebär minskande 

halter på sikt. Genomförandet av åtgärderna i vattenförvaltningens tidigare åtgärdsprogram och 

det som beslutas 2021 är också centrala när det gäller att minska den landbaserade tillförseln av 

näringsämnen. Det föreslås också nya åtgärder i detta åtgärdsprogram som delvis kan bidra även 

till viss minskning av tillförsel av näringsämnen. 

4.6 Havsbottnens integritet 

Temaområdet rör påverkan på de livsmiljöer som finns på havsbottnar. Många marina djur och 

växter är beroende av specifika egenskaper i bentiska livsmiljöer, till exempel är sedimentets 

kornstorlek och dess mängd av organiskt material av betydelse för organismer som lever i dessa. 

Därför kan mänskliga aktiviteter som påverkar havsbottnens egenskaper även påverka den 

biologiska mångfalden och bentiska processer.  

Fysisk belastning på havsbottnen delas upp i två kategorier – fysisk störning och fysisk förlust. 

Dessa skiljer sig genom att effekten av fysisk störning är tillfällig, medan fysisk förlust leder till att 

havsbottnens fysiska egenskaper förändras för gott. Effekter av fysisk störning är flerfaldiga och 

varierar mellan olika livsmiljöer, men ses framförallt på mjukbottnar. I kustmiljön sker många 

aktiviteter som leder till belastning i form av störning och förlust av havsbotten. Då åtgärdsarbete 

kring hydromorfologi i kustvatten inom vattenförvaltningen delvis rör samma belastningar 

tillämpas inte miljökvalitetsnormerna för havsmiljön rörande havsbottnens integritet i kustvatten. 

Åtgärder som adresserar de relevanta belastningarna i kustmiljö – till exempel restaurering av 
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bentiska livsmiljöer – sker därför främst inom vattenmyndigheternas åtgärdsprogram men bidrar 

även där till att nå havsmiljödirektivets övergripande mål, god miljöstatus.  

4.6.1 Nya åtgärder för havsbottnens integritet 

Det finns en mängd existerande åtgärder som bidrar till att skydda havsbottnen från fysisk 

påverkan och skydda dess integritet, ett urval av dessa listas i tabell 23. I uppdateringen av 

åtgärdsprogrammet föreslås främst en ny åtgärd som medverkar till att miljökvalitetsnormerna för 

havsbottnens integritet (D.1 och D.2) följs, se tabell 22.  

Tabell 22. Förslag på nya åtgärder till uppdatering 2021 som bidrar till att stärka havsbottnens integritet.  

Åtgärdsnamn Aktivitet eller 
mänsklig 
verksamhet som 
åtgärden riktas mot67 

Relevant 
miljökvalitetsnorm 
(MKN) samt 
kriterium för god 
miljöstatus68 

Hänvisning till 
faktablad 

Omfattning 
 

Minska arealen 
trålsvept yta och öka 
användningen av 
selektiva och 
skonsamma redskap 
samt genomföra en 
sammanställning av 
trålningens inverkan 
på kustnära 
fiskbestånd (ÅPH 49) 

Fångst av fisk och 
skaldjur 
(yrkesmässigt, på 
fritiden) 

 

MKN C.3, C.4, D.1, 
D.2 

Kriterium för god 
miljöstatus D6C3 och 
D6C5 

 

Åtgärdsfaktablad 49 Nordsjön och 
Östersjön 

 

 

4.6.2 Nuvarande status gällande miljökvalitetsnormerna för havsbottnens integritet 

 

MKN D.1 - Den av mänsklig verksamhet opåverkade havsbottenarealen ska ha en omfattning 
som ger förutsättningar för att upprätthålla bottnarnas struktur och funktion för respektive 
livsmiljötyp (HVMFS 2012:18) 

Miljökvalitetsnorm D.1 bedömning ej gjord. 

Indikator D.1.1 Trend för fysisk störning på havsbotten från bottentrålning 
Målvärde: Arealen trålsvepta områden under bedömningsperioden ska minska jämfört med 
närmast föregående sexårsperiod.  

Indikator D.1.2 Fysisk förlust av sandbankar och rev 
Målvärde: Arealen av undertyper till naturtyperna sandbankar och rev (N2000) (”biogena rev 
inklusive maerl", ”ålgräsängar och annan långskottsvegetation” samt ”musselbankar med 
täckningsgrad mindre än 10 %”) ska bibehållas eller öka  

MKN D.2 - Arealen av biogena substrat ska bibehållas eller öka 

Indikatorer till miljökvalitetsnormen D.2 saknas; bedömning är inte möjlig.  

 

En fullständig bedömning av indikatorerna D.1.1 och D.1.2 har inte kunnat göras ännu, vilket gör 

att inte heller miljökvalitetsnormen D.1 kunnat bedömas. Däremot förs resonemang om 

belastningarna i kommande delar av temaavsnittet. 

                                                   
67 Havsmiljödirektivet (2008/56/EG), bilaga III, tabell 2b 
68 Havs- och vattenmyndighets föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt 

miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön. 
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Vad gäller bedömning av biogena substrat (miljökvalitetsnorm D.2) kan konstateras att dess 

utbredning historiskt sett har minskat, men det saknas underlag för att bedöma om detta även 

gäller för aktuell 6-års cykel. I avsaknad av indikatorer eller regelbunden kartering av förändringar 

har det inte varit möjligt att bedöma om miljökvalitetsnormen D.2 följs. Dessa biogena substrat 

påverkas inte enbart av fysisk störning och förlust, utan även av en rad andra belastningar.  

Bedömningen av miljötillståndet 2018 för havsbottnens integritet (deskriptor 6) visar att god 

miljöstatus avseende havsbottnens integritet inte nås i svenska vatten, varken i Västerhavet eller 

i Östersjön (Havs- och vattenmyndigheten 2018 a). 

4.6.3 Belastning och aktiviteter som påverkar havsbottnens integritet 

Fysisk störning sker bland annat vid fiske med trål. Biogena rev påverkas direkt eller hindras från 

att återskapas om havsbotten med lämpliga hydrografiska förhållanden trålas regelbundet. 

Effekten av trålning på bentiska organismer varierar. Kortlivade, robusta organismer som inte 

dödas eller skadas av trålen påverkas inte på samma sätt som djur som är beroende av att 

sedimentet är stabilt.  

Vid fysisk störning sätts små partiklar i rörelse och hindras från att sedimentera. I extrema fall kan 

strukturen av sedimenten ändras så att det innebär en fysisk förlust av en viss typ av botten.  

I Västerhavet (inte Öresund) utgörs den största fysiska störningen av fiske med bottentrål. I 

svenska delen av Östersjön är fiske med bottentrål mindre vanligt förekommande och belastning 

som leder till fysisk störning är mindre utbredd. Uttag av sand förekommer däremot i begränsad 

utsträckning i svensk ekonomisk zon (endast i Arkonabassängen).  

I utsjön bedöms havsbaserad energi och rörläggning vara de aktiviteter som ger upphov till fysisk 

förlust, framförallt av sandbankar. Fysisk förlust i utsjön sker lokalt men i ytterst liten omfattning, 

huvudsakligen under fotavtrycket av vindkraftverkens betongfundament.  

I kustmiljön är förlust av havsbotten ofta betydande där infrastruktur relaterad till fritidsbåtar leder 

till exploatering av grunda, skyddade vikar, och muddring för att förbättra framkomligheten leder 

till fysisk störning. Även farleder för sjöfart muddras för att skapa och bibehålla tillräckligt 

farledsdjup. Att notera, och som redan nämnts, är att havsmiljöns miljökvalitetsnormer för 

havsbottnens integritet inte tillämpas i kustvatten.  

4.6.4 Åtgärdsbehov gällande havsbottnens integritet 

En analys har utförts av i vilken grad existerande åtgärder bidrar till att minska relevanta 

belastningar som påverkar havsbottnens integritet (fysisk störning resp. fysisk förlust). Detta 

beskrivs inledningsvis, därefter presenteras det åtgärdsbehov som identifierats samt förslag på 

nya åtgärder.  

4.6.4.1 Existerande regelverk och pågående åtgärder: fysisk störning 

Områdesskydd är en typ av åtgärd som kan innebära begränsning av aktiviteter som ger upphov 

till fysisk störning av havsbottnen. Det första åtgärdsprogrammet för havsmiljön från 2015 

inkluderar två åtgärder (ÅPH 27 och ÅPH 28) som rör marint områdesskydd. För uppdateringen 

av åtgärdsprogrammet föreslås ÅPH 27 modifieras, så att bestående nätverk av skyddade 

områden kan förbättras och att andra kompletterande skyddsformer kan bidra till att stärka 

områdesskyddet ytterligare. Skyddsvärda bentiska livsmiljöer och områdesspecifika 

skyddsåtgärder ingår i detta arbete (beskrivs i temaavsnitt Biologisk mångfald).  
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Utöver detta har regeringen antagit ett mål om att införa relevanta och ändamålsenliga 

bevarandeåtgärder avseende fiske, vilket inkluderar åtgärder för att minska fysisk påverkan från 

trålning. Syfte är att nå bevarandemålen i samtliga skyddade områden senast år 2020. 

Målsättningen är ambitiös och även om den kommer vara svår att nå, har detta lett till att arbetet 

med bevarandeåtgärder kopplade till fiskets miljöpåverkan har intensifierats ytterligare. Havs- och 

vattenmyndigheten har föreslagit åtta områden där begränsning av fisket kan bli aktuellt (sex i 

Östersjön och två i Västerhavet). Förhandlingar pågår med Danmark om att införa fiskereglering 

som innefattar begränsningar för trålfiske i skyddade områden i Kattegatt (Fladen, Lilla 

Middelgrund, Stora Middelgrund och Röde bank samt Morups bank) (Havs- och 

vattenmyndigheten 2018b). Idag är målvärdet för indikator D.1.1 att arealen trålsvepta områden 

under bedömningsperioden ska minska jämfört med närmast föregående sexårsperiod. En analys 

av effekt av redan existerande åtgärder indikerar att det är sannolikt att anta att detta målvärde 

redan klaras givet existerande åtgärder som avser minska fysisk påverkan från trålning. Det är 

däremot osäkert om detta är tillräckligt för att nå god miljöstatus avseende havsbottnens integritet 

(deskriptor 6) och därför föreslås en åtgärd (ÅPH 49) för att andelen trålsvept area fortsatt ska 

minska (se vidare under Behov av nya åtgärder). 

En styrmedelsanalys av områdesskydd (enligt 7 kap. miljöbalken) visar att efterlevnaden av de 

fiskeföreskrifter som råder i marina skyddade områden generellt sett är god, men att 

överträdelser förekommer (Anthesis 2019). De överträdelser som sker leder sällan till sanktioner 

eller anmälan av brott. Överträdelserna är ofta kopplade till trålning i skyddade områden där fiske 

med redskap som vidrör havsbottnen inte är tillåtet. Det finns en potential till förbättrad 

övervakning med syfte att öka efterlevnaden av förvaltningsåtgärder i marina skyddade områden, 

vilket visar att det troligen är möjligt att minska belastningen genom att stärka genomförandet av 

existerande åtgärder, se figur 12. 

 

Figur 12. Diagrammet illustrerar resultat av gap-analysen för indikator D.1.1, baserat på expertbedömning (för mer information 
om gap-analysen, se bilaga 1 samt Farnelid m.fl. 2020). Diagrammet illustrerar de belastningar som bedöms vara mest 
relevanta för indikatorn. Stapelns färg illustrerar Grönt: hur väl existerande åtgärder bedöms täcka belastningarna och en 
uppskattning av existerande åtgärders effekt på dessa, Gult: genomförande-gap d.v.s. uppskattning av potential att minska 
belastningar genom att stärka genomförandet av existerande åtgärder samt Rött: uppskattning av behov av nya åtgärder för att 
minska belastningen.  

4.6.4.2 Regelverk och pågående åtgärder: fysisk förlust 

Viktiga åtgärder för att begränsa fysisk förlust av sandbankar och rev utgörs av miljöbalken, dels 

genom 7 kap. (skydd av havsområde) men också genom styrning av enskilda 

vattenverksamheter genom prövning och tillsyn. Sandbankar och rev är både skyddsvärda 

naturtyper enligt art- och habitatdirektivet och ska pekas ut inom Natura 2000-områden. Det finns 

idag flera Natura 2000-områden där sandbankar och/eller rev har pekats ut som skyddsvärda. 

Vid tillståndsprövning i ett Natura 2000-område krävs en specifik miljökonsekvensbeskrivning 

enligt miljöbalken som redovisar projektets/planens påverkan på miljökvalitetsnormer samt 

åtgärder som vidtas för att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön inte påverkas.  

Yrkesfiske - fysisk
störning

Effekt existerande åtgärder Genomförande-gap Behov av nya åtgärder■ ■ ■ 
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Planeringen av havsområde med stöd av havsplaneringsförordningen (2015:400) pekar ut en 

strategisk plan av de mest lämpliga områdena för havsbaserad energi. Havs- och 

vattenmyndighetens förslag till havsplaner innebär att naturvärden såsom sandbankar har getts 

företräde gentemot energiutvinning (havsbaserad vindkraft) i delar av havsområdena, medan 

energiutvinning getts företrädde i andra delar (för att ge förutsättningar för ökad förnybar 

energiutvinning) Havs- och vattenmyndigheten 2019). Planerna i sig innebär inte tillstånd till att 

etablera havsbaserad vindkraft i dessa områden utan tillstånd krävs för varje enskilt projekt enligt 

miljöbalken, kapitel 11. Halvplanerna ska beslutas av regeringen under 2021. 

 

Figur 13. Diagrammet illustrerar resultat av gap-analysen för indikator D.1.2, baserat på expertbedömning (för mer information 
om gap-analysen, se bilaga 1 samt Farnelid m.fl. 2020). Diagrammet illustrerar de belastningar som bedöms vara mest 
relevanta för indikatorn. Stapelns färg illustrerar Grönt: hur väl existerande åtgärder bedöms täcka belastningarna och en 
uppskattning av existerande åtgärders effekt på dessa, Gult: genomförande-gap d.v.s. uppskattning av potential att minska 
belastningar genom att stärka genomförandet av existerande åtgärder samt Rött: uppskattning av behov av nya åtgärder för att 
minska belastningen. 

4.6.4.3 Behov av nya åtgärder 

Sammantaget bedöms nuvarande lagstiftning och befintliga åtgärder hantera de mest betydande 

belastningarna kopplat till fysisk störning och fysisk förlust i utsjön.  

I samband med att tröskelvärden definieras för indikatorer för bedömning av god miljöstatus 

avseende havsbottnens integritet (deskriptor 6), kan även indikator D.1.1 för miljökvalitetsnorm 

D.1 behöva uppdateras..  

Utifrån försiktighetsprincipen föreslås en ny åtgärd (ÅPH 49) med syfte att minska den rumsliga 

utbredningen av trålfiske och därmed begränsa dess påverkan på havsbottnens integritet.  

Tabell 23. Sammanställning (urval) av befintliga regelverk och pågående åtgärdsarbete avseende havsbottnens integritet.  

Titel existerande åtgärd Belastning  Omfattning Status 

Åtgärder för att minska påverkan av trålning på 
bottnarna inom Kosterfjorden–Väderfjordens Natura 
2000-område (SE 0520170) Föreskrift (FIFS 2004:36) 
om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön  

Fysisk påverkan av 
bottentrålning 

Nordsjön Pågående 

Havsplaneringsförordning (2015:400) 

 

Fysisk påverkan Östersjön & Nordsjön Pågående 

Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken  

Fysisk påverkan Östersjön & Nordsjön Pågående 

Miljöbalken (1998:808) (kap. 4, 6, 7) Fysisk påverkan Östersjön & Nordsjön Pågående 

Förordning (1998:1388) om vattenverksamheter Fysisk påverkan Östersjön & Nordsjön Pågående 

Miljöprövningsförordning (2013:251) Fysisk påverkan Östersjön & Nordsjön Pågående 

Havsbaserad vindkraft -
fysisk förlust

Effekt existerande åtgärder Genomförande-gap Behov av nya åtgärder■ ■ ■ 
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Åtgärder för att minska påverkan av trålning på 
bottnar inom Gullmarsfjordens naturreservat och 
Natura2000-område (SE 0520171) 

Fysisk påverkan av 
bottentrålning 

Nordsjön Pågående 

Möjlighet till inrättande av biotopskyddsområden 
enligt 7 kap. 11 § miljöbalken (inkl. biogena rev) 

Verksamheter 
inklusive 
fiskemetoder som 
direkt fysiskt eller på 
annat sätt kan skada 
naturvärden, till 
exempel 
bottentrålning 

Östersjön & Nordsjön Pågående 

Fiskelagen (1993:787), Förordningen (1994:1716) om 
fisket, vattenbruket och fiskerinäringen 

Fysisk påverkan av 
bottentrålning 

Östersjön & Nordsjön Pågående 

 

I uppdateringen av åtgärdsprogrammet har vissa brister identifierats avseende havsbottnens 

integritet. Eftersom de åtgärdsprogram som tas fram inom vattenförvaltningen utifrån 

vattendirektivet inte utformas specifikt för att begränsa fysisk störning och förlust och 

miljökvalitetsnormerna D.1 och D.2 inte tillämpas i kust riskerar god miljöstatus att inte nås. Hur 

detta ska hanteras behöver analyseras vidare. Effekten av aktiviteter som leder till fysisk störning 

och förlust skiljer sig mellan olika bottenförhållanden, och är kopplade till den rumsliga 

utbredningen av påverkan relativ till livsmiljöns naturliga utbredning. Därför är bedömning av 

huruvida miljökvalitetsnormen följs beroende på tillgång till högupplösta kartor av havsbottnen. I 

takt med att kunskapsunderlaget om de marina habitatens tillstånd och utbredning förbättras 

behöver en bedömning göras av eventuella ytterligare livsmiljöer för vilka fysisk störning kan 

behöva begränsas.  

4.7 Bestående förändringar av hydrografiska villkor 

Bestående förändringar av hydrografiska villkor, t.ex. temperatur, skiktning eller strömmar, har 

potential att förändra flera av de grundläggande förutsättningarna för det marina ekosystemet. 

Marina organismer lever på, eller rör sig genom platser och vatten där de omgivande fysiska 

parametrarna gynnar deras förekomst. Om förhållanden ändras, medför det nya förutsättningar 

som med tiden kan leda till en förändring i artsammansättningen i området.  

Östersjön är troligen känsligare för hydrografisk störning än Västerhavet. Dess skiktning och 

gradienten i ytvattensalthalten är beroende av att balansen mellan sötvattentillförsel och 

saltvattensinflöden bevaras. 

4.7.1 Nuvarande status gällande miljökvalitetsnormen för hydrografiska villkor 

MKN D.3 Permanenta förändringar av hydrografiska förhållanden som beror på storskaliga 

verksamheter, enskilda eller samverkande, får inte påverka biologisk mångfald och ekosystem 

negativt.  

Miljökvalitetsnorm D.3 bedöms följas. 

Indikatorer till miljökvalitetsnormen D.3 saknas. 

 

Indikatorer till miljökvalitetsnormen D.3 saknas, däremot har en expertbedömning av 

miljökvalitetsnormen genomförts med hjälp av experter internt på Havs- och vattenmyndigheten. 

Där konstateras att det saknas större fysiska ingrepp i havsmiljön med potential att leda till 
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förändring av hydrografiska förhållanden. Likaså förekommer under bedömningsperioden inte 

verksamheter med potential att påverka hydrografiska förhållanden i utsjön. Därför är 

expertbedömningen att miljökvalitetsnormen följs, och att åtgärder främst ska syfta till att normen 

ska fortsätta följas. 

I dagsläget finns inga indikatorer för bedömning av miljöstatus avseende hydrografiska 

förhållanden (deskriptor 7), därför var det inte heller möjligt att göra en bedömning vid 

miljötillståndet 2018 (Havs- och vattenmyndigheten 2018a).  

4.7.2 Belastning och aktiviteter som påverkar hydrografiska villkor 

De olika effekter som följer av klimatförändringen medför belastningar med betydande risk att 

påverka miljökvalitetsnorm D.3, såsom ändrat nederbördsmönster, ändrad utbredning och 

förekomst av havsis, förändrade vind- och strömförhållanden, förändrade vattennivåer och ökad 

bakgrundstemperatur. Samtliga belastningar har potential att påverka hydrografiska förhållanden 

på lång sikt men hanteras inte i detta åtgärdsprogram då effekter av klimatförändringen inte i 

första hand hanteras inom havsmiljöförordningen. Även storskalig infrastruktur och verksamheter 

kan påverka hydrografiska förhållanden. 

I kustvatten förekommer påverkan från fysiska ingrepp exempelvis broar, vägbankar, bryggor, 

marinor. Miljökvalitetsnorm D.3 tillämpas dock inte i kusten. Detta då kvalitetsfaktorn 

hydromorfologi inom vattenförvaltningen i hög grad beaktar belastning som medför hydrografiska 

förändringar. 

4.7.3 Åtgärdsbehov för hydrografiska villkor 

4.7.3.1 Existerande regelverk och pågående åtgärder, samt behov av nya åtgärder 

Inga ytterligare åtgärder bedöms krävas eftersom nuvarande regelverk, inklusive förslag till 

havsplaner, anses tillräckligt för att förhindra att hydrografiska förhållanden påverkas.  

Vad gäller storskalig infrastruktur och verksamheter som kan påverka hydrografiska förhållanden 

krävs prövning och tillstånd enligt miljöbalken. Prövningsprocessen, med krav på 

miljökonsekvensbeskrivning, anses vara tillräcklig för att beakta miljökvalitetsnorm D.3, då denna 

ska beskriva i vilken grad planen/projektet påverkar möjligheten att följa miljökvalitetsnormen. 

Även gränsöverskridande effekter av t.ex. infrastruktur från angränsande stater hanteras, genom 

konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang 

(Esbokonventionen). Se tabell 24 för översikt av befintliga regelverk och pågående 

åtgärdsarbete.  

Nuvarande åtgärdsprogram för havsmiljön omfattar två åtgärder (ÅPH 13 och ÅPH 14) som syftar 

till att stärka möjligheten att bibehålla statusen för hydrografiska villkor.  

I de förslag till havsplaner som har utarbetats (Havs- och vattenmyndigheten 2019) bedöms den 

omfattning av havsbaserad vindkraft som möjliggörs inte medföra påverkan på hydrografiska 

förhållanden, i nuvarande planerad utbredning.  
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Tabell 24. Sammanställning (urval) av befintliga regelverk och pågående åtgärdsarbete för hydrografiska villkor  

Titel existerande åtgärd  Belastning  Omfattning Status 

Miljöbalken (1998:808):4 kap. Nationell 
havsplanering 

Risk för förändring av 
hydrologiska förhållanden 
(utsjön) 

Nationell Pågående, Regelverk 

Miljöbalken (1998:808):6 kap. 
Miljöbedömning verksamheter samt 
miljöbedömning av planer och program 

Risk för förändring av 
hydrologiska förhållanden 
(utsjön) 

Nationell Pågående, Regelverk 

Förordning (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar 

Risk för förändring av 
hydrologiska förhållanden 
(utsjön) 

Nationell Pågående, Regelverk 

Plan- och bygglagen (2010:900):3 kap. 
Översiktsplan 

Aktiviteter i kustzonen som kan 
påverka möjligheten att följa 
miljö-kvalitetsnormen i utsjön 

Nationell Pågående, Regelverk 

Åtgärder från det första åtgärdsprogrammet 2015 (Havs- och vattenmyndighet 2015a) 

ÅPH 13, Vägledning kring hur förändrade 
hydrografiska förhållanden påverkar 
biologisk mångfald och ekosystem. 

Konstruktion Nationell Pågående 

ÅPH 14, Vägledning för kommunal havs-och 
kustplanering enligt PBL. 

 Nationell Pågående 

 

4.8 Koncentration och effekter av farliga ämnen 

Farliga ämnen som avsiktligt eller oavsiktligt skapas som en följd av mänskliga aktiviteter hamnar 

i havsmiljön via en rad olika källor och spridningsvägar. Det gäller både syntetiska ämnen 

skapade av människan och naturligt förekommande ämnen som metaller vars halter i havsmiljön 

förhöjts p.g.a. mänskliga aktiviteter. Särskilda högriskämnen är så kallade PBT69-ämnen som på 

grund av sina kemiska och fysikaliska egenskaper är långlivade i miljön, bioackumulerande 

(ackumuleras i levande organismer) och giftiga, d.v.s. kan påverka organismers hälsa och 

funktion negativt redan vid relativt låga koncentrationer. Effekterna av farliga ämnen på en individ 

kan vara så väl akut förgiftning och död, som påverkan på organismers förmåga att växa eller 

fortplanta sig. Vissa effekter kan yttra sig direkt medan andra manifesteras först efter en längre 

tids exponering. Effekter på individer kan i sin tur leda till en utarmning av den biologiska 

mångfalden och påverka ekologiska funktioner negativt. 

4.8.1 Nya åtgärder mot farliga ämnen  

I tabell 25 presenteras ett antal nya åtgärder som, utöver existerande åtgärdsarbete, ska 

medverka till att följa miljökvalitetsnormerna avseende tillförsel och effekter av farliga ämnen. 

Dessa åtgärder riktas mot havsbaserade källor som sjöfart och fritidsbåtar och syftar till att 

minska tillförseln av ett antal farliga ämnen. Två av åtgärderna från det första åtgärdsprogrammet 

(ÅPH 15 och 17) föreslås också modifieras så att aktiviteter riktade mot fartyg respektive 

fritidsbåtar samlas i separata åtgärder.  

 

                                                   
69 PBT är förkortning för Persistent, Bioaccumulative and Toxic. 
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Tabell 25. Förslag på nya och modifierade åtgärder till uppdatering 2021 mot koncentration och effekter av farliga ämnen. 

Åtgärdsnamn Aktivitet eller 
mänsklig 
verksamhet som 
åtgärden riktas mot70 

Relevant 
miljökvalitets-norm 
(MKN) samt 
kriterium för god 
miljöstatus71 

Hänvisning till 
faktablad 

Geografisk 
omfattning 
 

Minimera 
miljöpåverkan från 
sjöfart i den marina 
miljön (ÅPH 51) 

Transport – sjöfart 

 

MKN B.1 och A.1 

Kriterium för god 
miljöstatus D8C1 

Åtgärdsfaktablad 51 Nordsjön och 
Östersjön 

Expertstöd för ett 
samordnat 
oljeskadeskydd (ÅPH 
52) 

Transport – sjöfart 

 

MKN B.1 och B.2  

Kriterium för god 
miljöstatus D8C1, 
D8C3 

Åtgärdsfaktablad 52 Nordsjön och 
Östersjön 

Utökat 
brottsförebyggande 
arbete för att 
motverka olagliga 
utsläpp av mineralolja 
och andra farliga 
ämnen (ÅPH 53) 

Transport – sjöfart 

 

MKN B.1 och B.2  

Kriterium för god 
miljöstatus D8C1, 
D8C3 

Åtgärdsfaktablad 53 Nordsjön och 
Östersjön 

Minska användningen 
av biocidinnehållande 
båtbottenfärger på 
fritidsbåtar (ÅPH 54) 

Turism- och 
fritidsverksamhet 

Transport – sjöfart 

 

MKN B.1  

Kriterium för god 
miljöstatus D8C1 

 

Åtgärdsfaktablad 54 Nordsjön och 
Östersjön 

Aktiv utfasning av 
tvåtaktsmotorer med 
förgasare på 
fritidsbåtar (ÅPH 55) 

Turism- och 
fritidsverksamhet 

Transport – sjöfart 

 

MKN B.1 

Kriterium för god 
miljöstatus D8C1  

Åtgärdsfaktablad 55 Nordsjön och 
Östersjön 

Förbud mot 
bottentrålning i 
marina områden med 
dumpad ammunition 
och kemiska 
stridsmedel (ÅPH 50) 

Fångst av fisk och 
skaldjur 
(yrkesmässigt, på 
fritiden) 

 

MKN B.1 och D.1 

Kriterium för god 
miljöstatus D8C1 

 

Åtgärdsfaktablad 50 Havsbassängerna 
Skagerrak och 
Östra 
Gotlandshavet 

Modifierade åtgärder från det första åtgärdsprogrammet  

Vägledning för 
omhändertagande av 
farliga ämnen och 
påväxt på 
fartygsskrov (ÅPH 15 
– Modifieras) 

Transport – sjöfart 

 

MKN B.1, B.2 och 
C.1 

Kriterium för god 
miljöstatus D8C1, 
D8C2, D2C1 

Åtgärdsfaktablad 1572 Nordsjön och 
Östersjön 

Att utreda orsak och 
behov av ytterligare 
reglering för att 
förhindra spridning av 
TBT till havsmiljön 
från mark och 
sediment  

Turism- och 
fritidsverksamhet 

Transport – sjöfart 

 

MKN B.1 och B.2  
MKN C.1 

Kriterium för god 
miljöstatus D8C1, 
D8C2, D2C1 

Åtgärdsfaktablad 1773 Nordsjön och 
Östersjön 

                                                   
70 Havsmiljödirektivet (2008/56/EG), bilaga III, tabell 2b 
71 Havs- och vattenmyndighets föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt 

miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön. 
72 Uppdaterat faktablad för modifiering av ÅPH 15 finns i bilaga 3. För ursprungligt faktablad, se Havs- och vattenmyndigheten 

2015a. 
73 Uppdaterat faktablad för modifiering av ÅPH 17 finns i bilaga 3. För ursprungligt faktablad, se Havs- och vattenmyndigheten 

2015a. 
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Att ta fram vägledning 
eller riktlinjer med 
avseende på 
skrovrengöring av 
fritidsbåtar för att 
förhindra spridning av 
TBT, övriga biocider 
och främmande arter 
till havsmiljön (ÅPH 
17-Modifieras) 

 

 

4.8.2 Nuvarande status gällande miljökvalitetsnormen för farliga ämnen  

MKN B.1: Tillförsel av farliga ämnen från mänsklig verksamhet ska minska tills den inte orsakar 
halter av farliga ämnen som förhindrar att god miljöstatus uppnås (HVMFS 2012:18). 

MKN B.1 bedöms inte följas.  

Indikatorer för MKN B.1: 

B.1.1. Farliga ämnen i biota  
Målvärde: Minskande halter i biota av sådana farliga ämnen som inte klarar tröskelvärden för 
god miljöstatus enligt bedömningen 2018 (indikator 8.1A) d.v.s. TBT, dioxiner- och dioxinlika 
PCB:er, PBDE, kadmium och kvicksilver. Halter av övriga farliga ämnen får dessutom inte öka. 
De övriga ämnen som undersökts i indikatorn är: DDE, bly, icke dioxinlika PCB:er, perfluorerade 
ämnen (PFOS och PFOA), HBCDD, HCB, HCH (lindan) och koppar. 

B.1.2 Tillförsel av farliga ämnen via atmosfärisk deposition 
Målvärde: Nedåtgående trend i tillförsel av kvicksilver, kadmium, PBDE och dioxiner. 

B.1.3 Tillförsel av farliga ämnen från inlandsvatten 
Målvärde: Nedåtgående trender i tillförsel av kvicksilver och kadmium. 

MKN B.2: Farliga ämnen i havsmiljön som tillförs genom mänsklig verksamhet får inte orsaka 
negativa effekter på biologisk mångfald och ekosystem (HVMFS 2012:18). 

MKN B.2 bedöms inte följas.  

Indikatorer för MKN B.2: 

B.2.1. Skaltjocklek hos ägg från havsörn 
Målvärde: Skaltjocklek hos ägg från havsörn från Östersjön >0.59 mm 

B.2.2. Antal och volymer av upptäckta olagliga eller olycksrelaterade utsläpp av olja och 
oljeliknande produkter 
Målvärde: Nedåtgående trender i antal och volymer av upptäckta olagliga eller olycksrelaterade 
utsläpp. 

B.2.3. Effekter av organiska tennföreningar på snäckor (imposex) 
Målvärde: Uppåtgående trend i antal provtagningslokaler per bedömningsområde som klarar 
tröskelvärdena för indikator 8.2A 

Faktablad med mer information och utförlig beskrivning av bedömning av indikatorerna finns på: 
Indikatorer för miljökvalitetsnormer (HVMFS 2012:18 bilaga 3 del B)  

 

Bedömning av indikatorerna för miljökvalitetsnorm B.1 och B.2 sammanfattas i tabell 26. Som 

framgår av tabellen är det inget av målvärdena för B.1-indikatorerna som klaras och endast en av 

B.2-indikatorerna klarar målvärdet. Detta innebär att varken miljökvalitetsnorm B.1 eller B.2 

bedöms följas. 

 

http://www.havochvatten.se/faktablad-for-indikatorer
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Tabell 26. Översiktlig bedömning av indikatorerna för miljökvalitetsnormerna B.1 och B.2. Gråa fält indikerar att indikatorn nås, 
röda fält indikerar att indikatorn inte nås. Se faktablad för utförlig beskrivning av bedömning av indikatorerna.  

 Målvärde klaras inte 
med avseende på 

Målvärde klaras 
med avseende på 

Kommentar 

MKN B.1. Tillförsel och koncentrationer av farliga ämnen  

Indikator B.1.1. Farliga 
ämnen i biota 

Kadmium, HCB, bly Kvicksilver, dioxiner 
och dioxinlika 
PCB:er, PBDE, 
icke-dioxinlika 
PCB:er, DDE, 
PFOS, PFOA, 
HBCDD, HCH, 
koppar 

Bedömning saknas för TBT.  

Uppåtgående trend av icke-dioxinlika PCB:er 
och DDE vid Väderöarna. 

Uppåtgående trend av koppar i norra Eg. 
Östersjön. 

Indikator B.1.2. Tillförsel 
av farliga ämen via 
atmosfärsdeposition 

Dioxiner, kadmium Kvicksilver Bedömningen avser hela Helcom-området 
(Östersjön + Kattegatt). Bedömning saknas för 
PBDE. 

Indikator B.1.3. Tillförsel 
av farliga ämnen via 
inlandsvatten 

Kvicksilver, Kadmium  Bedömning saknas för dioxiner, PBDE 

MKN B.2. Effekter på biologisk mångfald och ekosystem  

Indikator B.2.1. 
Skaltjocklek hos ägg 
från havsörn  

 Prognos: hela 
bedömningsområdet 
(Östersjön) 2022 

Prognosen är baserad på extrapoleringar av 
trender från befintlig data under perioden 
1965-2014. 

Slutsatser stöds av nedgång av DDE i biota. 

Indikator B.2.2. Antal 
och volymer av 
upptäckta olagliga eller 
olycksrelaterade utsläpp 
av olja och oljeliknande 
produkter  

Volymer Antal Bedömningen avser hela Helcom-området 
(Östersjön + Kattegatt). 

Indikator B.2.3. Effekter 
av organiska 
tennföreningar på 
snäckor (imposex) 

Hela 
bedömningsområdet 
(Västerhavet och 
Egentliga Östersjön) 

 Bedömningen görs i påverkade och kustnära 
områden, d.v.s. ger begränsad 
representativitet för utsjön.  

 

I bedömningen av miljötillståndet 2018 konstateras att god miljöstatus avseende farliga ämnen 

inte nås i svenska vatten, varken i Nordsjön eller i Östersjön (Havs- och vattenmyndigheten 

2018a). Dessutom konstateras att det krävs att tillförseln av dessa farliga ämnen till havsmiljön 

minskar ytterligare för att god miljöstatus ska nås74. Trots minskande halter i miljön för flera av 

ämnena som överskrider tröskelvärden för god miljöstatus, så bedöms minskningen enligt 

nuvarande trender vara otillräcklig för att nå god miljöstatus inom överskådlig tid. 

4.8.3 Aktiviteter som bidrar till utsläpp eller spridning av farliga ämnen 

De flesta av dagens källor till farliga ämnen som återfinns i havsmiljön bedöms vara 

landbaserade (både inom och utanför Sveriges gränser), men utsläpp från havsbaserade 

aktiviteter och verksamheter förekommer också, t.ex. i samband med båtliv och sjöfart. Sekundär 

spridning av farliga ämnen från förorenade områden både på land och i havet är troligen också 

en betydelsefull källa till dagens belastning på havsmiljön. Exempelvis utgör hamnar och farleder, 

vrak, dumpat industriavfall, och dumpade konventionella och kemiska stridsmedel sådana källor i 

havsmiljön. Källor till utsläpp av ämnena kvicksilver, kadmium, PBDE, TBT och dioxiner beskrivs 

utförligt bedömningen av havsmiljön från 2018 (Havs- och vattenmyndigheten 2018a). För flera 

av ämnena är källorna för tillförseln i huvudsak landbaserade. I följande avsnitt beskrivs 

utsläppen av andra farliga ämnen från sjöfart och fritidsbåtar samt sekundär spridning av farliga 

                                                   
74 Detaljerad information om bedömning av god miljöstatus avseende farliga ämnen finns i faktablad 8.1A, 8.2A-D samt 8.3.A, 

samt Havs- och vattenmyndigheten 2018a.  

https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/miljomal--direktiv/havsmiljodirektivet/inledande-bedomningen-i-havsmiljoforvaltningen/faktablad-for-indikatorer.html
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ämnen från platser med dumpade stridsmedel. Påverkan i havsmiljön beskrivs också översiktligt i 

en faktaruta.  

Utsläpp från sjöfart och fritidsbåtar  

Utsläpp av farliga ämnen från fartyg kan ske via en rad olika vägar (Andersson m.fl. 2016a) (se 

figur 14). En av dessa är spill av olja och oljeliknande produkter, både från olyckor och från 

mindre men kontinuerliga utsläpp. Olja innehåller många farliga ämnen, t.ex. metaller och 

polycykliska aromatiska kolväten (PAH:er) (Moksnes m.fl. 2019).  

 

Figur 14. Tillförselvägar av farliga ämnen från sjöfart till havsmiljön75. 

 

Det finns fler än hundra olika typer av PAH:er, vilka har låg löslighet i vatten (Cerniglia 1992; Sims 

m.fl. 1983). På Västkusten förekommer ofta tankfartyg med oljelaster på uppemot 250 000 ton 

och i Östersjön tankfartyg med oljelaster på ca 150 000 ton (MSB 2016). En enda tank i en större 

oljetanker kan innehålla 10 000–20 000 ton olja eller oljeprodukter. Även övriga fartyg har idag 

betydande mängder olja lagrade ombord för drift. Skador på fartygsskrov, t.ex. till följd av 

kollisioner eller grundstötning kan därför leda till oljespill. Det förekommer regelbundet olyckor 

och tillbud, men lyckligtvis har endast ett fåtal resulterat i oljespill genom åren. Antalet bekräftade 

oljeutsläpp har minskat över tid, men det finns fortfarande ett mörkertal (Larsson 2019). Läckage 

av mineralolja (smörjmedel) från skadade propellerhylsor är exempel på ett mindre men 

kontinuerligt utsläpp, som uppskattas vara en betydande källa till oljespill (Ahlbom m.fl. 2003; 

MEPC 2008; Sengouttuvel m.fl. 20017; Larsson 2019). En annan typ av olja som tillförs 

havsmiljön är vegetabiliska oljor. Dessa släpps ut då fartyg som transporterat oljan i bulk, efter att 

ha lossat godset, tvättar sina lastutrymmen med havsvatten och släpper ut resterna i havet 

(Larsson 2019).  

För att uppfylla nuvarande krav på svavelinnehåll i marina bränslen renas rökgaserna på fartyg 

med s.k. skrubbrar. Vid rening med öppna skrubbrar tvättas rökgaserna med havsvatten, som 

sedan släpps ut i havet igen (Ytreberg m.fl. 2019). För ett medelstort fartyg (12 MW) innebär det 

                                                   
75 Hassellöv, I-M. 2019. Bilden används med upphovspersonens tillåtelse. 
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ca 13 000 m3 skrubbervatten per dag. Detta tvättvatten innehåller flera farliga ämnen t.ex. 

PAH:er, koppar och zink.  

Vid brandövningar till sjöss sker läckage av brandskum till den marina miljön (Johansson m.fl. 

2020). Brandskum innehåller ofta per- och polyfluorerade alkylsubstanser, PFAS. I takt med att 

det blivit känt vilka effekter vissa av ämnena har på människor och miljö har välkända PFAS, t.ex. 

PFOS, fasats ut. Dock har ämnena ersatts av andra PFAS, som är hittills mindre studerade men 

som befaras ha liknande egenskaper.  

För att förhindra påväxt på skrovet så målas många fartyg och fritidsbåtar med 

biocidinnehållande båtbottenfärg. De vanligaste aktiva ämnena i dagens biocidfärger är koppar 

och zink. Användningen av färgerna är utbredd och leder till ett betydande läckage av metallerna 

direkt till havsmiljön (Moksnes m.fl. 2019).  

Utsläpp av avgaser och oförbränt bränsle sker direkt till vattenmiljön från drift av fritidsbåtar med 

tvåtaktsmotorer (Naturvårdsverket 2009; Transportstyrelsen 2016). Dessa motorer körs oftast på 

bensin, vilket innehåller en rad farliga ämnen, t.ex. PAH:er. I bränslet till tvåtaktsmotorer tillsätter 

man även olja för att smörja motorn, vilket ökar mängden farliga ämnen i utsläppen. Vid 

förbränning av bränsle som används i utombordsmotorer, vilka oftast inte har katalysatorrening, 

bildas också luftutsläpp av t.ex. koldioxid (CO2) och svaveldioxid (SO2). Utsläppen från 

fritidsbåtar av farliga ämnen som petroleumprodukter och biocider sker främst i kustnära, grunda 

områden (Moksnes m.fl. 2019). Dessa områden är viktiga ur ett biologiskt perspektiv, bl.a. som 

lek-, uppväxt-, och födoområden för marina organismer, vilket ökar risken för negativa effekter av 

farliga ämnen som släpps ut där. 

Det finns flera källor till farliga ämnen från sjöfart och fritidsbåtar men där det finns kunskapsbrist 

om hur utsläppen sker, vilka ämnen som släpps ut och hur betydande belastningen på havsmiljön 

är. Några exempel på sådana utsläpp är gråvatten (disk och tvätt) och kylvatten som verkar 

medföra utsläpp av bland annat koppar och zink (Ytreberg m.fl. 2020). 

Spridning av farliga ämnen från områden med dumpade stridsmedel 

På flera platser i Nordsjön och Östersjön finns dumpade konventionella och kemiska stridsmedel 

kvar på havsbottnen. Stridsmedlen kan innehålla olika metaller t.ex. aluminium, bly, zink, och 

kvicksilver (Beck m.fl. 2018). Kemiska stridsmedel som dumpats på havsbottnen är exempelvis 

ämnena trifenylarsin, adamsit, Clark I och senapsgas (yperit), varav flera är arsenikföreningar 

(Sanderson m.fl. 2010).  

Dumpat krigsmaterial är ofta påverkat av korrosion, vilket medför läckage av farliga ämnen. 

Dessa kan sedan spridas till sediment vattenmassa och påverka organismer och marina 

näringsvävar. Yrkesfiske med bottentrål river upp sediment och mätningar har visat att 

sedimentet kan vara suspenderat i vattenmassan i uppemot åtta timmar (Palanques m.fl. 2001). 

Trålfisket leder därför troligen till att farliga ämnen i dumpat krigsmaterial sprids över större 

arealer. Det händer även att kemiska stridsmedel fastnar i eller på fiskeutrustningen och därmed 

riskerar att överföras till människor, vilket kan få allvarliga konsekvenser (CHEMSEA 2014).  
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Effekter av farliga ämnen i havsmiljön  

Olja och oljeliknande produkter: effekter i havsmiljön beror på flertalet faktorer, exempelvis typ av olja, 

geografisk plats för utsläppet, säsong, väder vid tillfället för oljespillet, och typ av livsmiljö på platsen där oljan 
hamnar (Moksnes m.fl. 2019). Marina organismer kan påverkas dels genom att de förgiftas av de farliga ämnena 

i oljan, (t.ex. PAH:er, se detaljer nedan) eller mer indirekt till följd av oljans andra egenskaper. Ett exempel är att 

oljan hindrar syret i luften från att tränga ner i vattnet, vilket minskar tillgången på syre för de vattenlevande 
organismerna. Oljelagret på vattenytan minskar också solinstrålningen ner i vattenmassan, vilket påverkar t.ex. 
alger och ålgräs negativt (Lindgren 2015). Djur med päls och fjädrar är speciellt utsatta för oljeutsläpp, speciellt 
sjöfåglar. Det behöver bara fastna en mindre mängd olja på fjäderdräkten så försvinner fjädrarnas 
värmeisoleringsförmåga och fåglarna fryser ihjäl. Får de större mängder olja på fjäderdräkten så kan de även 
förlora sin flyt- och flygförmåga. Vegetabiliska oljor kan ha samma negativa effekt på fåglar som mineralolja 
(Larsson 2019). 

PAH:er: är långlivade och bioackumulerande och kan orsaka så väl akut förgiftning som nedsatt reproduktion, 

lägre tillväxt, genetisk påverkan, cancer och försämrad motståndskraft mot annan stress (Cerniglia 1992; 
Moksnes m.fl. 2019). Förutom att påverka organismer i den fria vattenmassan, så binder PAH:er till organiska 
partiklar och sjunker till havsbottnen där de ger toxiska effekter även på bottenlevande organismer (Gong m.fl. 
2014; Rawson m.fl. 2010). Exempelvis påverkas samhällen av små och mikroskopiska bottenlevande 
organismer av låga PAH-koncentrationer, vilket i sin tur påverkar kvävets kretslopp (Lindgren m.fl. 2012).  

Koppar och zink: dessa ämnen är i förhöjda halter giftiga för vattenlevande organismer (CHANGE 2018; 

Moksnes m.fl. 2019). Eftersom den s.k. biotillgängligheten hos koppar, d.v.s. hur tillgängligt ämnet är för levande 

organismer, förändras beroende på salthalt kan dock giftigheten hos ämnet variera beroende på var ämnet 
släpps ut. Zink påverkas däremot inte av salthalt i lika stor utsträckning. 

PFAS: mycket långlivade ämnen som anrikas i näringskedjan (t.ex. i uttrar och sälar) och är giftiga för både 

människor och djur (Blom m.fl. 2015; Kemikalieinspektionen 2015; Naturvårdsverket 2020d). För en del PFAS är 
långvariga effekter kända, t.ex. reproduktionsstörningar och cancer (Naturvårdsverket 2020d; Johansson 
m.fl.2020). För många PFAS-ämnen saknas dock kunskap om såväl ämnenas egenskaper som effekterna i 
havsmiljön. 

Farliga ämnen i dumpade stridsmedel: Metaller som bly, kvicksilver, aluminium och zink är giftiga för 

människor och djur i förhöjda koncentrationer och bryts inte ner i miljön eftersom de är grundämnen 
(Naturvårdsverket 2020e). Arsenik i sin oorganiska form är mycket giftigt och även cancerframkallande för 
människor och djur (Beldowski m.fl. 2018; Sanderson m.fl. 2010). Kemiska stridsmedel är uppdelade i olika 
klasser av ämnen, beroende på effekten hos människor t.ex. tårgasämnen och nervgaser (Beldowski m.fl. 2018; 
Medvedeva m.fl 2009; Razavi m.fl 2016; Vaish m.fl. 2013). Effekter på organismer i miljön är däremot mindre 
utrett. Det finns ett fåtal studier som har visat på effekter av senapsgas på ål och djurplankton (Della Torre m.fl. 
2013; Gorlov 1993). Modelleringar tyder på att ämnet trifenylarsin utgör den största risken för marina 
organismer, följt av adamsit, Clark I och senapsgas (yperit). Adamsit verkar vara den substans som har högst 
sannolikhet att anrikas högre upp i näringskedjan (Sanderson m.fl. 2010). 

 

 

4.8.4 Åtgärdsbehov för farliga ämnen 

Inledningsvis ges en övergripande beskrivning av existerande åtgärder och regelverk som bidrar 

till att minska farliga ämnen i havsmiljön (tillförsel från land resp. tillförsel från havsbaserad 

verksamhet. Se även tabell 28). Eftersom det är flera ämnen som inte klarar målvärdena för 

miljökvalitetsnormerna (se tabell 26). och nuvarande minskande halter bedöms vara otillräckliga 

för att nå god miljöstatus inom överskådlig framtid bedöms det finnas ett fortsatt åtgärdsbehov. 

Utifrån detta presenteras förslag på nya och modifierade åtgärder för att minska tillförseln av 

farliga ämnen till havsmiljön.  

4.8.4.1 Existerande regelverk och pågående åtgärder: tillförsel från land  

För flera farliga ämnen (t.ex. PBDE, kvicksilver, kadmium, dioxiner och dioxinlika PCB:er) står 

landbaserade verksamheter nästan uteslutande för tillförseln till havsmiljön, via både 

atmosfärstransport, vattenvägar och direkta utsläpp vid kusten. Landbaserade källor regleras 
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inom annan nationell och internationell lagstiftning samt pågående åtgärdsarbete (inklusive 

vattenmyndigheternas åtgärdsprogram), varför inga nya åtgärder mot dessa föreslås i detta 

åtgärdsprogram. Fortsatt åtgärdsarbete för att minska utsläppen inom dessa regelverk är dock en 

förutsättning för att god miljöstatus ska kunna nås också i havsmiljön. Ett urval av nationella och 

internationella samarbeten och regelverk inom vilka åtgärder mot farliga ämnen pågår 

sammanfattas i tabell 28. 

Den åtgärd från det första åtgärdsprogrammet för havsmiljön som syftade till att identifiera ämnen 

relevanta för havsmiljön i utgående vatten från avloppsreningsverk, ÅPH 18, har delvis 

genomförts. Detta till en följd av det arbete som utförts inom ramen för Naturvårdsverkets 

regeringsuppdrag om behov och teknik för avancerad rening av avloppsvatten (RU LARV) samt 

de löpande mätningar som görs av organiska miljögifter och metaller i slam och utgående vatten 

från nio reningsverk inom ramen för den urbana miljöövervakningen. Därutöver pågår 

överlappande aktiviteter som avser utsläpp av farliga ämnen från avloppsreningsverk inom ramen 

för vattenmyndigheternas åtgärdsprogram, åtgärderna Naturvårdsverket 1 och Naturvårdsverket 

2. Dessutom pågår löpande arbete inom Helcom, Ospar och EU med att identifiera kriterier för 

urval av ämnen som är relevanta för bedömningen av miljöstatus under havsmiljödirektivet. 

Dessa aktiviteter kan anses överlappa med det ursprungliga syftet med åtgärden. ÅPH 18 

föreslås därför fortsättningsvis att utgå ur åtgärdsprogrammet för havsmiljön med hänvisning till 

detta arbete.  

4.8.4.2 Existerande regelverk och pågående åtgärder: tillförsel från havsbaserad verksamhet 

Sjöfartens påverkan på havsmiljön är reglerad i internationella konventioner genom FN:s 

sjöfartsorgan, Internationella sjöfartsorganisationen (IMO)76. Trots dessa utförliga regelverk, 

godkända av ett stort antal länder, så bidrar sjöfarten fortfarande till tillförsel av farliga ämnen i 

havsmiljön. Detta motiverar ytterligare åtgärder mot sjöfartens utsläpp. ÅPH 15 från det första 

åtgärdsprogrammet för havsmiljön fortsätter men i modifierad form. Åtgärden syftade 

ursprungligen till att ta fram vägledning riktad till myndigheter, verksamheter och allmänheten för 

omhändertagande av farliga ämnen och påväxt på fartygsskrov, vilket inkluderade både 

kommersiella fartyg och fritidsbåtar. När åtgärden fortsätter efter 2021 kommer de aktiviteter som 

rör fritidsbåtar att flyttas till ÅPH 17 (se nedan). Detta innebär att ÅPH 15 fortsättningsvis enbart 

berör fartyg som används yrkesmässigt. Inriktningen på ÅPH 15 modifieras också delvis till att 

främst fokusera på vägledning av rengöringsaktiviteter av fartygsskrov samt att vägledningen ska 

omfatta hur spridning av främmande arter kan minimeras.  

ÅPH 17 från det första åtgärdsprogrammet för havsmiljön behöver också fortsätta, men i 

modifierad form. Åtgärden syftade ursprungligen till att kartlägga orsaker till förekomsten av 

fortsatt tillförsel av tributyltenn (TBT) och dess nedbrytningsprodukter i havsmiljön. Åtgärden 

avser både TBT från fritidsbåtar och från andra källor t.ex. mark och sediment. Arbetet med TBT 

från fritidsbåtar har hanterats inom ramen för projektet Skrovmålet som drivs av 

Transportstyrelsen. Då status fortsatt inte bedöms som god med avseende på både halter och 

effekter av TBT i miljön, är fortsatt åtgärdsarbete nödvändigt. Under arbetet med TBT på 

fritidsbåtar har det framkommit ett behov av en vägledning för tillsyn av fritidsbåtar, vilket därför 

läggs till i den modifierade åtgärden. Vad gäller TBT från övriga källor så har visst 

underlagsmaterial tagits fram men i övrigt är den delen av åtgärden inte genomförd och behöver 

därför fortsätta. Utöver detta, kommer aktiviteter relaterade till framtagande av vägledning för 

                                                   
76 Exempel på dessa är MARPOL (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships), AFS konventionen 

(International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships) och barlastvattenkonventionen 
(International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments).  
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skrovrengöring av fritidsbåtar, vilka tidigare omfattades av ÅPH 15, att läggas till i ÅPH 17 samt 

att det förtydligas att vägledningen även ska omfatta hur spridning av främmande arter kan 

minimeras.  

Vidare pågår arbetet med att kartlägga sekundär spridning av farliga ämnen från förorenade 

sediment i vattenmiljöer inom ramen för ÅPH 16 från det första åtgärdsprogrammet för 

havsmiljön. I linje med detta arbete så beslutade regeringen 2017 att satsa 325 miljoner kronor 

under en treårsperiod för att sanera förorenade sedimentområden. Satsningen bidrar till att 

åtgärda ett antal kända och prioriterade sedimentområden och syftar till är att minska 

förekomsten av TBT och andra miljögifter i havsmiljön (Anthesis 2019). Uppdraget redovisas 

2022 och ska innehålla en analys av behovet av ytterligare åtgärder. I nuläget är det troligt att 

ytterligare aktiviteter inom ramen för ÅPH 16 kommer att behövas eftersom problemen med 

förorenade sediment är omfattande. Detta motiverar att ÅPH 16 bör fortsätta även efter 2021. 

4.8.4.3 Behov av nya åtgärder  

De nya åtgärderna (ÅPH 50-55) som nu föreslås för det uppdaterade åtgärdsprogrammet syftar 

till att åtgärda källor till direkta utsläpp och spridning av farliga ämnen i havsmiljön, vilka idag 

bedöms vara otillräckligt adresserade. Några av åtgärderna är huvudsakligen motiverade utifrån 

försiktighetsprincipen d.v.s. att målvärdet klaras idag med avseende på ämnet men ytterligare 

åtgärder bedöms behövas för att miljökvalitetsnormen ska kunna följas. Detta eftersom ämnena 

har dokumenterat negativ påverkan på havsmiljön (se faktarutan). Befintliga indikatorer befaras 

underskatta deras förekomst och effekter i havsmiljön, särskilt på lokal skala. I tabell 27 

sammanfattas åtgärdsbehovet per ämnesgrupp.  

En ny åtgärd (ÅPH 51) adresserar fyra problemområden med syfte att minimera miljöpåverkan i 

den marina miljön från sjöfart. Detta är läckage av mineralolja från propellerhylsor, PFAS i 

brandskum, utsläpp av skrubbervatten, samt utsläpp av lastrester. Genom åtgärdsförslagen ÅPH 

52 och ÅPH 53 så stärks också det brottsförebyggande arbetet för att motverka olagliga utsläpp 

av mineralolja. Dessutom ska oljeskadeskyddet samordnas för att minska effekterna på miljön i 

händelse av oljeutsläpp.  

Även fritidsbåtar bidrar till fortsatta utsläpp av farliga ämnen, vilket motiverar ytterligare åtgärder 

för att minska den tillförseln. De nya åtgärderna för fritidsbåtar som nu föreslås handlar om att 

minska användningen av biocidinnehållande båtbottenfärger (ÅPH 54), samt att fasa ut 

tvåtaktsmotorer (ÅPH 55).  

Spridning av farliga ämnen som härrör från historiska aktiviteter är ett fortsatt problem för 

havsmiljön, vilket motiverar ytterligare åtgärder även på detta område. ÅPH 50 som föreslås för 

åtgärdsprogrammets uppdatering, innebär att verka för ett förbud mot bottentrålning i marina 

områden med dumpad ammunition och kemiska stridsmedel. 
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Tabell 27. Åtgärdsbehov per ämnesgrupp, baserat på bedömningar av miljötillstånd och miljökvalitetsnormer77. 

Ämnesgrupp GES-indikator och 
status 

MKN-indikator och 
status 

Åtgärder Motivering 

Polybromerade 
flamskyddsmedel (PBDE, 
HBCDD) 

D8C1: tröskelvärde 
överskrids för PBDE 
men inte för HBCDD. 

B.1.1 målvärde klaras 
för PBDE och 
HBCDD. 

Inga nya 
åtgärder 
föreslås. 

Huvudsakligen 
landbaserade 
tillförselkällor dvs 
åtgärdas inom andra 
regelverk. 

Bekämpningsmedel 
(DDE, HCB, HCH) 

D8C1: tröskelvärde 
överskrids inte. 

B.1.1 målvärde klaras 
för DDE och HCH 
men inte för HCB. 

B.2.1 målvärde klaras 
(relevant för DDE). 

Inga nya 
åtgärder 
föreslås. 

Huvudsakligen 
landbaserade 
tillförselkällor d.v.s. 
åtgärdas inom andra 
regelverk. 

Dioxiner och dioxinlika 
PCB:er 

D8C1: tröskelvärde 
överskrids inte men 
risk ur 
livsmedelssynpunkt 
(D9). 

B.1.1 målvärde 
klaras. 

B.1.2 målvärde klaras 
inte. 

ÅPH 16 
fortsätter. Inga 
nya åtgärder 
föreslås. 

Huvudsakligen 
landbaserade 
tillförselkällor d.v.s. 
åtgärdas inom andra 
regelverk. 

PCB:er (icke-dioxinlika)  D8C1: tröskelvärde 
överskrids inte. 

B.1.1 målvärde 
klaras. 

Inga nya 
åtgärder 
föreslås. 

Huvudsakligen 
landbaserade 
tillförselkällor d.v.s. 
åtgärdas inom andra 
regelverk. 

Tributyltennföreningar D8C1: tröskelvärde 
överskrids. 

D8C2: tröskelvärde 
överskrids. 

B.1.1 ingen 
bedömning 

B.2.3 målvärdet 
klaras inte. 

ÅPH 15 
(modifieras), 
16 (fortsätter) 
och 17 
(modifieras) 

God miljöstatus nås inte 
och MKN följs inte.  

Kadmium, kvicksilver, bly D8C1: tröskelvärde 
överskrids för 
kadmium och 
kvicksilver men inte 
för bly.  

B.1.1 målvärde klaras 
för kvicksilver men 
inte för kadmium och 
bly. 

B.1.2 målvärde klaras 
för kvicksilver men 
inte för kadmium. Bly 
omfattas inte av 
indikatorn. 

B.1.3 målvärde klaras 
för kvicksilver och 
kadmium. Bly 
omfattas inte av 
indikatorn. 

ÅPH 50 är 
relevant för 
bly och 
kvicksilver i 
dumpade 
stridsmedel. I 
övrigt föreslås 
inga nya 
åtgärder. 

Huvudsakligen 
landbaserade 
tillförselkällor d.v.s. 
åtgärdas inom andra 
regelverk. 

Per- och polyfluorerade 
alkylsubstanser (PFAS) 

D8C1: tröskelvärde 
överskrids inte.  

 

B.1.1 målvärde 
klaras. 

ÅPH 51 Försiktighetsprincipen. 
Ämnena påverkar 
havsmiljön negativt (se 
faktaruta) och befintliga 
indikatorer befaras 
underskatta deras 
förekomst i havsmiljön. 

Olja och oljeliknande 
produkter (antal och 
volymer av utsläpp) 

D8C3: tröskelvärde 
överskrids. 

B.2.2 målvärdet 
klaras inte. 

ÅPH 52 och 
53. 

God miljöstatus nås inte 
och MKN följs inte. 

                                                   
77 Informationen i tabellen baseras på bedömningarna av god miljöstatus och miljökvalitetsnormerna, detaljerad information om 

bedömning av god miljöstatus och miljökvalitetsnormerna sammanfattas i faktabladen för indikatorerna 
www.havochvatten.se/faktablad-for-indikatorer  
Information om tillförselkällor beskrivs i HaV (2018a). 

http://www.havochvatten.se/faktablad-for-indikatorer
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Farliga ämnen i olja och 
oljeliknande produkter 

D8C1: tröskelvärden 
överskrids inte för 
PAH:erna antracen, 
benso(a)pyren och 
fluoranten. Övriga 
ämnen i olja omfattas 
inte av indikatorn.  

B.1.1 ingen 
bedömning (B.1.1 
omfattar PAH:er i 
musslor men de som 
mäts lever i kusten, 
där B.1 inte 
tillämpas). Övriga 
ämnen i olja omfattas 
inte av indikatorn. 

ÅPH 51, och 
55 

Försiktighetsprincipen. 
Ämnena påverkar 
havsmiljön negativt (se 
faktaruta) och befintliga 
indikatorer befaras 
underskatta deras 
förekomst i havsmiljön. 

Koppar och zink D8C1: tröskelvärdet 
överskrids inte för 
koppar. Zink omfattas 
inte av indikatorn. 

B.1.1 Målvärde för 
koppar klaras förutom 
i Norra Eg. Östersjön. 
Zink omfattas inte av 
indikatorn. 

ÅPH 15 
(modifieras), 
17 
(modifieras), 
50, 51, 54 

Försiktighetsprincipen. 
Ämnena påverkar 
havsmiljön negativt (se 
faktaruta) och befintliga 
indikatorer befaras 
underskatta deras 
förekomst i havsmiljön. 

Farliga ämnen i dumpade 
stridsmedel (andra än bly 
kvicksilver och zink) 

Aluminium, arsenik, 
samt verksamma 
ämnen i kemiska 
stridsmedel, omfattas 
inte av indikatorn.  

Aluminium, 
arsenikföreningar, 
samt verksamma 
ämnen i kemiska 
stridsmedel, omfattas 
inte av indikatorn. 

ÅPH 50 Försiktighetsprincipen. 
Ämnena påverkar 
havsmiljön negativt (se 
faktaruta) och omfattas 
inte av befintliga 
indikatorer.  

 

Tabell 28. Sammanställning (urval) av befintliga regelverk och pågående åtgärdsarbete mot farliga ämnen. 

Titel existerande åtgärd Belastning  Omfattning Status Kommentar 

Minamatakonventionen om 
kvicksilver.  

EU:s kvicksilverförordning78  

Tillförsel av 
farliga ämnen 

Nordsjön & 
Östersjön 

Pågående 

 

Begränsar och förbjuder kvicksilver i 
produkter och industriella processer 
från och med 2020. Har ratificerats av 
74 länder, inklusive Sverige (år 2017). 

Stockholmskonventionen. 

POPs-förordningen79  

Straffsatser har införts i 29 
kap. miljöbalken. 

Tillförsel av 
farliga ämnen 

Nordsjön & 
Östersjön 

Pågående 

 

Minimering av utsläpp till luft av 
persistenta organiska föroreningar 
(POPs). Sverige har en 
genomförandeplan som adresserar 
dioxin, PCB, PFOS och PFAS.  

Helsingforskonventionen  

Aktionsplan för Östersjöns 
miljö - Baltic Sea Action Plan 
(BSAP)  

Tillförsel av 
farliga ämnen  

Östersjön Pågående 

 

BSAP Beslutades av ministrarna runt 
Östersjön 2007. Planen ska 
uppdateras till 2021. Svenska åtgärder 
för att implementera aktionsplanen 
avseende farliga ämnen har hittills 
omfattat t.ex. ratificeringarna av 
Stockholms- och 
Minamatakonventionen (se ovan), 
genomförandet av det internationella 
systemet för klassificering och 
märkning av kemikalier (GHS), samt 
införandet av förbud mot produktion, 
försäljning och användning av 
endosulfan, pentaBDE och oktaBDE. 

Strategi mot farliga ämnen 
inom Ospar 

Tillförsel av 
farliga ämnen 

Nordsjön Pågående 

 

Strategin är en del av Ospars 
miljöstrategi (NEAES) som gäller 
t.o.m. 2020. En uppdaterad strategi 
håller på att tas fram för perioden 
2020–2030. Svenska åtgärder för att 
implementera strategin har hittills 
omfattat t.ex. ratificeringarna av 
Stockholms- och 
Minamatakonventionen (se ovan), 
samt skärpta krav på bästa tillgängliga 

                                                   
78 Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/852 av den 17 maj 2017 om kvicksilver och om upphävande av 

förordning (EG) nr 1102/2008. 
79 Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2019/1021 av den 20 juni 2019 om långlivade organiska föroreningar. 
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teknik för att minska utsläpp från 
industrier och föreskrifter om rening 
och kontroll av utsläpp av 
avloppsvatten.  

Bonnavtalet om samarbete vid 
miljöförorening i Nordsjön 

Tillförsel av 
farliga ämnen 

Nordsjön Pågående 

 

Samarbete mellan ett antal 
Nordsjöländer kring händelser som 
leder till olje- och/eller 
kemikalieförorening. 

Åtgärdsprogram enligt 
vattenförvaltningsförord-
ningen (2004:660) 

Tillförsel av 
farliga ämnen 

Nordsjön & 
Östersjön 

Pågående 

 

Åtgärdsprogrammet ska tillse att god 
status avseende prioriterade ämnen 
och SFÄ uppnås i vattenförekomster 
inom insjö, vattendrag och kust. 

Förordningen (1998:944) om 
förbud m.m. i vissa fall i 
samband med hantering, 
införsel och utförsel av 
kemiska produkter.  

Kemikalieinspektionens 
föreskrifter (KIFS 2017:7) om 
kemiska produkter och 
biotekniska organismer. 

Tillförsel av 
farliga ämnen 

Nordsjön & 
Östersjön 

Pågående 

 

Svenska regler som begränsar 
förekomsten av vissa ämnen (t.ex. 
kadmium, kvicksilver och bly) i 
kemiska produkter och i varor. Dessa 
nationella begränsningar eller förbud 
saknar motsvarighet i andra EU-
länder. 

Reach-förordningen80  Tillförsel av 
farliga ämnen 

Nordsjön & 
Östersjön 

Pågående 

 

Registrering, utvärdering, tillstånd och 
begränsningar av kemiska ämnen. 
Reach innehåller också krav på 
användare av kemikalier, vilket inte 
förekommer i tidigare lagstiftning. 

 AFS-förordningen81 Tillförsel av 
farliga ämnen 

Nordsjön & 
Östersjön 

Pågående 

 

Förbjuder TBT på fartyg.  

Biocidförordningen82  Tillförsel av 
farliga ämnen 

Nordsjön & 
Östersjön 

Pågående 

 

Biocidprodukter ska vara godkända för 
att få tillhandahållas på marknaden 
och användas. Ska säkerställa hög 
skyddsnivå både för människors och 
djurs hälsa och för miljön.  

Naturvårdsverkets föreskrifter 
(NFS 2016:6) om rening och 
kontroll av utsläpp av 
avloppsvatten från 
tätbebyggelse.  

Avloppsdirektivet83  

Tillförsel av 
farliga ämnen 

Nordsjön & 
Östersjön 

Pågående 

 

Genomför delvis kraven i EU:s 
avloppsdirektiv. 
Avloppsdirektivet är ett så kallat 
minimidirektiv, vilket innebär att 
Sverige får införa strängare regler men 
däremot inte ha lägre krav. 

Industriutsläppsbestämmelser
na d.v.s. de svenska 
författningar som genomför 
(industriutsläppsdirektivet, 
IED)84. 

Tillförsel av 
farliga ämnen 

Nordsjön & 
Östersjön 

Pågående 

 

Industriutsläppsbestämmelserna 
innebär skärpningar i kraven att 
tillämpa bästa tillgängliga teknik (BAT) 
och att redovisa utsläpp av 
föroreningar jämfört med det gamla 
direktivet, IPPC. Så kallade BAT-
slutsatser med utsläppsvärden blir 
bindande krav som 
industriutsläppsverksamheter ska följa. 
IED är ett så kallat minimidirektiv, 
vilket innebär att Sverige får införa 

                                                   
80 Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, 

godkännande och begränsning av kemikalier (REACH), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 
1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt 
rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG 

81 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 782/2003 av den 14 april 2003 om förbud mot tennorganiska föreningar på 
fartyg 

82 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och 
användning av biocidprodukter 

83 Rådets direktiv av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (91/271/EEG). 
84 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp 
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strängare regler men däremot inte ha 
lägre krav. 

Miljöbalken och relaterade 
förordningar 

Tillförsel av 
farliga ämnen 

Nordsjön & 
Östersjön 

Pågående 

 

Miljöbalken syftar till att främja en 
hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande 
generationer tillförsäkras en hälsosam 
och god miljö. Farliga ämnen berörs 
av flera relaterade förordningar. 

Kustbevakningslag (2019:32). Tillförsel av 
farliga ämnen 

Nordsjön & 
Östersjön 

Pågående 

 

Rör bl.a. brottsbekämpning och 
omfattar brott som rör förorening från 
fartyg och fritidsbåtar. 

Lagen (1980:424) om åtgärder 
mot förorening från fartyg. 

Förordningen (1980:789) om 
åtgärder mot förorening från 
fartyg. 

Tillförsel av 
farliga ämnen 

Nordsjön & 
Östersjön 

Pågående 

 

Bestämmelser om förbud mot 
förorening från fartyg, mottagning av 
skadliga ämnen från fartyg, fartygs 
konstruktion, tillsyn och andra åtgärder 
för att förebygga eller begränsa 
förorening från fartyg. 

Lag (1992:1140) om Sveriges 
ekonomiska zon. 

Förordning (1992:1226) om 
Sveriges ekonomiska zon. 

Tillförsel av 
farliga ämnen 

Nordsjön & 
Östersjön 

Pågående 

 

Lagen avser skydd av den marina 
miljön och omfattar bestämmelser om 
att de som färdas i den ekonomiska 
zonen eller som bedriver verksamhet 
där skall vidta åtgärder för att undvika 
skador på den marina miljön. 

Lag (1996:18) om vissa 
säkerhets- och miljökrav på 
fritidsbåtar. 

Förordning (2016:98) om 
fritidsbåtar och vattenskotrar. 

Tillförsel av 
farliga ämnen 

Nordsjön & 
Östersjön 

Pågående 

 

Lagen omfattar bestämmelser som 
gäller de produkter avsedda för 
fritidsbåtar. Tillverkare och importörer 
av produkterna ansvarar för att 
produkterna uppfyller väsentliga 
säkerhets- och miljökrav när de släpps 
ut på marknaden. 

Åtgärder från det första åtgärdsprogrammet 2015 (Havs- och vattenmyndighet 2015a) 

ÅPH 15, ÅPH 17    Se tabell 25 

ÅPH 16, Tillsynsprojekt 
förorenade sediment  

Tillförsel av 
farliga ämnen 

Nordsjön & 
Östersjön 

Pågår. 
Åtgärden är 
delvis 
genomförd i 
och med 
regeringsuppd
raget om 
förorenade 
sediment85 

Åtgärden kommer fortsätta in i nästa 
förvaltningsperiod. 

ÅPH 18, Identifiera de ämnen 
som kan förekomma i 
utgående vatten från 
avloppsreningsverk i sådana 
halter att de riskerar att 
påverka havsmiljön negativt. 
Vidare, att med avseende på 
de identifierade riskerna, 
utreda behov av och utifrån 
sådana behov ta fram 
generella 
utsläppskrav/vägledande 
riktvärden, tillämpliga 
kontroll-/mätmetoder samt 
vägledning för tillsyn och 
prövning (ÅPH 18 - Utgår) 

Tillförsel av 
farliga ämnen 

Nordsjön & 
Östersjön 

Åtgärden 
utgår. 

Åtgärden påbörjad. Aktiviteter för att 
minska utsläpp av farliga ämnen från 
avloppsreningsverk pågår inom ramen 
för vattenmyndigheternas 
åtgärdsprogram samt Helcom, Ospar 
och EU. Fortsättningsvis föreslås 
därför ÅPH 18 att utgå ur 
åtgärdsprogrammet för havsmiljön.  

                                                   
85 Regeringsuppdrag till Naturvårdsverket, Sveriges geologiska undersökning, Statens geotekniska institut, Havs- och 

vattenmyndigheten och länsstyrelserna att genomföra insatser för att förbättra kunskapen om förorenade sediment i sjöar och 
kustområden (2019) https://www.havochvatten.se/om-oss-kontakt-och-karriar/om-
oss/regeringsuppdrag/regeringsuppdrag/forbattrad-kunskap-for-hantering-av-fororenade-sediment-2019.html 

https://www.havochvatten.se/om-oss-kontakt-och-karriar/om-oss/regeringsuppdrag/regeringsuppdrag/forbattrad-kunskap-for-hantering-av-fororenade-sediment-2019.html
https://www.havochvatten.se/om-oss-kontakt-och-karriar/om-oss/regeringsuppdrag/regeringsuppdrag/forbattrad-kunskap-for-hantering-av-fororenade-sediment-2019.html
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I uppdateringen av åtgärdsprogrammet har vissa brister identifierats. Detta kopplar bl.a. till att det 

fortsatt finns osäkerheter i nuvarande bedömning av åtgärdsbehovet. De ämnen och effekter som 

omfattas av befintliga indikatorer utgör enbart en begränsad del av problemet med farliga ämnen 

från mänskliga aktiviteter i havsmiljön. Kunskapen om förekomst och risker i havsmiljön är 

bristfällig för majoriteten av de ämnen som idag används och släpps ut. Dessutom tillkommer 

risker för kombinationseffekter från samtidigt förekommande ämnen. Sådana effekter är svåra att 

förutse, påvisa och härleda tillbaka till de ämnen som orsakar dem. För att minska osäkerheterna 

i bedömningen av miljöstatus och för att identifiera ytterligare åtgärdsbehov är det därför, utöver 

ovanstående åtgärder, angeläget med fortsatt kunskapsuppbyggnad och utveckling av 

miljöinformation och indikatorer rörande utsläpp, tillförsel, förekomst och effekter av farliga ämnen 

i havsmiljön. 

4.8.5 Undantag från att uppnå god miljöstatus avseende koncentration och effekter av 

farliga ämnen (deskriptor 8) samt farliga ämnen i fisk och andra marina livsmedel 

(deskriptor 9) 

4.8.5.1 Undantag och grund enligt havsmiljöförordningen 

För grundläggande information om hantering av undantag i Sverige se kapitel 3. Undantag från 

att nå god miljöstatus 2020 för farliga ämnen föreslås för både Västerhavet och Östersjön. 

Undantag för farliga ämnen gjordes redan i det första åtgärdsprogrammet 2015, men kan nu 

preciseras ytterligare med avseende på specifika ämnen. Undantaget motiveras främst av att 

naturliga förhållanden inte tillåter en snar förbättring (29 § 4 havsmiljöförordningen).  

Inom vattenförvaltningen förekommer också undantag när det gäller ett antal farliga ämnen dels i 

form av tidsfrist, dels som mindre strängt krav. Då dessa undantag också ses över kan 

bedömningen komma att ändras eftersom kraven behöver vara samordnade mellan 

vattenförvaltningen och havsmiljöförvaltningen. Detta gäller också bedömningen av när god 

miljöstatus kan nås. 

4.8.5.2 Precisering av undantag i Västerhavet  

De ämnen av så kallade PBT-ämnen86 som inte klarade sina tröskelvärden vid bedömningen av 

miljötillståndet 2018 var polybromerade difenyletrar (PBDE) och kvicksilver och tributyltenn (TBT). 

Ytterligare undantag föreslås inte i Västerhavet eftersom övriga ämnen klarade sina 

tröskelvärden förutom cesium-137 i havsvatten som förväntas klara värdena vid nästa bedömning 

2024 utifrån nuvarande trender. Tröskelvärden för utsläpp av olja och oljeliknande föreningar 

klarades inte men trenden är stadigt nedåtgående. 

4.8.5.3 Precisering av undantag i Östersjön  

De PBT-ämnen som inte klarade tröskelvärdena är PBDE och kvicksilver och för Egentliga 

Östersjön även TBT. Av övriga ämnen klarades inte tröskelvärdena för kadmium samt dioxin och 

dioxinlika PCB i Egentliga Östersjön. Ytterligare undantag föreslås inte i Östersjön då cesium-137 

inte klarade tröskelvärdena men förväntas göra det vid nästa bedömning 2024 utifrån nuvarande 

trender. Liksom i Västerhavet klarades inte värdena för utsläpp av olja och oljeliknande 

föreningar, även om trenden är stadigt nedåtgående. På grund av detta finns inte behov för 

undantag. 

                                                   
86 allmänt förekommande, beständiga, bioackumulerande och toxiska ämnen enligt direktiv 2008/105/EG 
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Farliga ämnen i fisk och andra marina livsmedel 

Undantag från att nå god miljöstatus 2020 för farliga ämnen i marina livsmedel föreslås i 

Östersjön. Undantaget motiveras främst av att naturliga förhållanden inte tillåter en snar 

förbättring (29 § 4 havsmiljöförordningen). Även om tillförseln av farliga ämnen minskar kommer 

det att ta lång tid innan halterna i fisk minskar eftersom många av de långlivade ämnena finns 

kvar i ekosystemet. Åtgärder för att minska tillförseln av olika farliga ämnen har pågått under lång 

tid och genomförandet av alla åtgärder i det första åtgärdsprogrammet innebär minskande halter 

på sikt. Det är dioxiner och dioxinlika PCB:er som är grund för undantaget. På grund av höga 

halter av dessa ämnen i fisk har Sverige också begärt och fått ett undantag från saluföringsförbud 

enligt förordning (EG) 1881/2006. Detta motiverar undantag även enligt havsmiljöförordningen. 

För mera information om dioxin och dioxinlika PCB se tidigare beskrivning om undantag ovan om 

koncentrationer och effekter av farliga ämnen. 

Motivering för undantag för de enskilda ämnena 

TBT: Det är förbjudet att använda färg som innehåller TBT på båtskrov och även förbjudet att ha 

gammal färg på skrovet. Trots detta finns det indikationer på att det fortfarande finns TBT på 

skroven och därmed finns det fortfarande en tillförsel av TBT till havsmiljön. Det förekommer 

också rester av TBT i förorenade områden (mark och sediment) som riskerar att spridas till 

vattenmiljön och som kan ha en stor påverkan lokalt och ett arbete pågår inom ramen för åtgärd 

16 i det första åtgärdsprogrammet. Då TBT är en mycket långlivad förening är det svårt att avgöra 

när värdena kommer att ligga stabilt under tröskelvärden. 

PBDE: Ämnena används som flamskyddsmedel och det har beslutats att produktion och 

användning av vissa av ämnena ska upphöra. Främsta källan till utsläpp är idag läckage från 

produkter och otillräcklig sophantering. Det handlar främst om landbaserade källor och åtgärdas 

därför inte inom havsmiljöförvaltningen. Inom vattenförvaltningen har spridningen av PBDE 

bedömts vara sådan att det saknas tekniska förutsättningar för att genomföra åtgärder, vilket 

innebär att även om halterna minskar så bedöms det vara svårt att klara tröskelvärdena inom 

överskådlig framtid. 

Kvicksilver: Kvicksilver är en naturligt förekommande metall som historiskt använts i många 

tillämpningar. Idag är det förbränning av fossila bränslen som är den främsta källan och 

spridningen kan vara mycket långväga genom atmosfären. Kvicksilver kan också lakas ur marken 

beroende på markanvändningen och då även tillföras havet via vattenvägar. Förutom de 

långväga transporterna där källorna måste åtgärdas genom internationellt arbete så kan inte de 

landbaserade källorna åtgärdas inom havsmiljöförvaltningen. Inom vattenförvaltningen har 

spridningen av kvicksilver bedömts vara sådan att det saknas tekniska förutsättningar för att 

genomföra åtgärder, vilket innebär att även om halterna minskar så bedöms det vara svårt att 

klara tröskelvärdena inom överskådlig framtid. 

Kadmium: Kadmium är en naturligt förekommande metall som historiskt haft olika 

användningsområden inom industrin och som fortfarande används i batterier. Spridning sker idag 

via atmosfären bland annat genom förbränning av fossila bränslen och via vattenvägar genom 

användning av konstgödsel som innehåller kadmium. Den största tillförseln sker från 

landbaserade källor och kan inte åtgärdas inom havsmiljöförvaltningen.  

Dioxiner och dioxinlika PCB: Dioxiner bildas oavsiktligt vid förbränning av vissa material och vid 

vissa industriprocesser som inkluderar klor. PCB har producerats som en industrikemikalie för 

olika ändamål. En stor del av dagens tillförsel sker via utsläpp till luft från landbaserade källor och 

kan inte åtgärdas inom ramen för havsmiljöförvaltningen. Förorenade områden med 

fibersediment kan dock ha en stor påverkan lokalt och ett arbete pågår inom ramen för åtgärd 16 
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i det första åtgärdsprogrammet. Även om det sker en långsam minskning av halterna i biologiskt 

material så ses inga minskningar i atmosfäriska tillförseln och det är därför svårt att avgöra när 

värdena kommer att ligga stabilt under tröskelvärden. 

4.8.5.4 Åtgärder för att sträva mot god miljöstatus 

Även om tillförseln av farliga ämnen minskar kommer det att ta lång tid innan halterna minskar 

och innan effekterna upphör. Åtgärder för att minska tillförseln av olika farliga ämnen har pågått 

under lång tid och genomförandet av alla åtgärder i det första åtgärdsprogrammet innebär 

minskande halter på sikt. Det tillkommer också nya åtgärder i detta åtgärdsprogram inom några 

specifika områden. 

4.9 Marint skräp 

Med marint skräp menas fasta föremål och material som har tillverkats eller bearbetats av 

människor och som avsiktligt kastas eller oavsiktligt förlorats i den marina och kustnära miljön. 

Det inkluderar även föremål och material som transporterats till havsmiljön från aktiviteter på 

land. Marint skräp kan bestå av olika material som vanligen kategoriseras enligt: plast, gummi, 

textil, papper, kartong, glas, keramik, metall och behandlat/bearbetat trä. Marint skräp 

förekommer på stränder, i vattenmassan, på havsbotten och i sediment. Det förekommer både 

som stora föremål (makroskräp) och som mindre delar eller partiklar (mikroskräp).  

Miljöövervakningen av marint skräp sker idag på stränder och havsbotten. Mätningar av skräp på 

stränder täcker in hela Sveriges kust. Mätningar på havsbotten sker i samband med 

övervakningen av bottenlevande fisk i Västerhavet och i Egentliga Östersjön d.v.s. inte i Bottniska 

viken där trålning inte förekommer. För mikroskräp sker ingen övervakning då det saknas en 

fastställd metodstandard både nationellt och internationellt.  

Marint skräp kan orsaka skador hos marina organismer på individnivå exempelvis genom 

kvävning och insnärjning. Dessutom finns en problematik kopplad till den kategori av marint skräp 

som utgörs av förlorade fiskeredskap eftersom dessa föremål (t.ex. nät, burar) kan fortsätta att 

fånga fisk och skaldjur utan att någon tar hand om denna fångst, så kallat spökfiske.  

Marint skräp orsakar även skada socialt och ekonomiskt då vissa kustkommuner drabbas av 

stora mängder på grund av sitt geografiska läge (Naturvårdsverket 2013). Också yrkesfiskare 

drabbas ekonomiskt av marint skräp till havs, genom exempelvis förstörda redskap (och 

därigenom förstörd eller förlorad fångst) eller genom att de måste avsätta tid för att rensa 

redskapen från skräp (Hall 2000).  

4.9.1 Nya åtgärder mot marint skräp 

En stor mängd pågående åtgärder bidrar till att minska risken för marint skräp i Sverige, ett urval 

av dessa listas i tabell 33. I tabell 29 presenteras förslag på nya och modifierade åtgärder, utöver 

redan beslutade åtgärder och existerande åtgärdsarbete, som ska medverka till att 

miljökvalitetsnormen följs. 

  



- 100 - 

 

 
Tabell 29. Förslag på nya och modifierade åtgärder till uppdatering 2021 för marint skräp. 

Åtgärdsnamn Aktivitet eller 
mänsklig 
verksamhet som 
åtgärden riktas mot87 

Relevant 
miljökvalitetsnorm 
(MKN) samt 
kriterium för god 
miljöstatus88 

Hänvisning till 
faktablad 

Omfattning 
 

Produkt- och 
materialutveckling 
gällande fiskeredskap 
(ÅPH 56) 

Fångst av fisk och 
skaldjur 
(yrkesmässigt, på 
fritiden) 

Behandling och 
bortskaffande av 
avfall 

MKN E.1  

Kriterium för god 
miljöstatus D10C1 

 

Åtgärdsfaktablad 56 Nordsjön och 
Östersjön 

Modifierade åtgärder från det första åtgärdsprogrammet 

Främja en effektiv 
och hållbar insamling 
och mottagning av 
förlorade 
fiskeredskap samt 
förebygga förlusten 
av nya (ÅPH 19 – 
Modifieras)  

Fångst av fisk och 
skaldjur 
(yrkesmässigt, på 
fritiden) 

Behandling och 
bortskaffande av 
avfall 

MKN E.1 

Kriterium för god 
miljöstatus D10C1 

 

Åtgärdsfaktablad 1989 Nordsjön och 
Östersjön 

Nya åtgärder som främst motiverats av andra miljökvalitetsnormer men också bidrar till detta temaområde 

Stärkt tillsyn och 
förbättrad hantering 
av redskap inom 
fritidsfisket (ÅPH 47) 

 

Fångst av fisk och 
skaldjur 
(yrkesmässigt, på 
fritiden) 

Behandling och 
bortskaffande av 
avfall 

MKN E.1, C.3 och C.4 

Kriterium för god 
miljöstatus D1C1, 
D3C1, D10C1 

 

Åtgärdsfaktablad 47 Nordsjön och 
Östersjön 

 

4.9.2 Nuvarande status gällande miljökvalitetsnormen för marint skräp 

Miljökvalitetsnorm E.1 Havsmiljön ska så långt som möjligt vara fri från skräp  

Miljökvalitetsnorm E.1 bedöms inte följas. 

Indikatorer för MKN E.1: 

E1.1 Mängd skräp på stränder  
Målvärdet för E.1.1 är satt till ökande antal referensständer som uppvisar nedåtgående trend i 
mängden skräp. 

E.1.2 Mängd skräp på botten 
Målvärdet för E.1.2 är satt till ökande antal havsbassänger som uppvisar en nedgående trend i 
mängden skräp.  

Faktablad med mer information och utförlig beskrivning av bedömning av indikatorerna finns 
på: Indikatorer för miljökvalitetsnormer (HVMFS 2012:18 bilaga 3 del B)   

                                                   
87 Havsmiljödirektivet (2008/56/EG), bilaga III, tabell 2b 
88 Havs- och vattenmyndighets föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt 

miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön. 
89 Uppdaterat faktablad för modifiering av ÅPH 19 finns i bilaga 3. För ursprungligt faktablad, se Havs- och vattenmyndigheten 

2015a. 

http://www.havochvatten.se/faktablad-for-indikatorer
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För bedömning av indikator E.1.1, mängden skräp på stränder, är det endast en strand i södra 

Östersjön, Nybrostrand, som klarar målvärdet, se tabell 30. Fyra stränder visar en signifikant 

ökning av antal skräp, samtliga i Skagerrak Det ska dock poängteras att det mesta av skräpet på 

dessa stränder bedöms komma ifrån andra länder/andra delar av Nordsjön. Nationella åtgärder 

för att förhindra skräp att nå havsmiljön får rimligtvis en begränsad effekt på antalet skräp på 

stränder i de här fallen. Övriga stränder uppvisar inte signifikanta resultat vilket gör en framtida 

bedömning om skräpmängder svår. Då målvärdet för E 1.1 är ett ökande antal referensstränder 

som uppvisar nedåtgående trend i mängden skräp blir bedömningen att målvärdet inte klaras 

eftersom den svaga ökningen endast består av en strand.  

Tabell 30. Sammanfattning bedömning av indikator E.1.1. 

Stränder i Skagerrak Bedömningsområde Indikatorbedömning 

Ängklåvebukten Skagerrak Ökande trend 

Edsvik Skagerrak Ökande trend 

Haby Skagerrak Ingen signifikant trend 

Gröderhamnsvik Skagerrak Ingen signifikant trend 

Barrevik Skagerrak Ökande trend 

Grönevik Skagerrak Ingen signifikant trend 

Sudde strand Kattegatt Ingen signifikant trend 

Järavallen/Sjöängarna Öresund Ökande trend 

Stränder I Kattegatt, Öresund och Östersjön Bedömningsområde Indikatorbedömning 

Nybrostrand Arkonahavet o S 
Östersjön 

Minskande trend 

Mälarhusen Bornholmshavet o 
Hanöbukten 

Ingen signifikant trend 

Kårehamn strand/Skanviken V Gotlandshavet Ingen signifikant trend 

Tofta  V Gotlandshavet Ingen signifikant trend 

Sjauster Ö Gotlandshavet Ingen signifikant trend 

Nåtterö N Gotlandshavet  Ingen signifikant trend 

Rullsand Bottenhavet Ingen signifikant trend 

Storsand Bottenviken Ingen signifikant trend 

 

 

För indikator E.1.2., mängden skräp på botten, finns inte samtliga havsbassänger med i 

bedömningen då alla bassänger inte provtas eller provtas väldigt sällan. Bedömningen innefattar 

två havsbassänger från Västerhavet och tre havsbassänger från Östersjön. I Västerhavet visar de 

två områdena en ökande trend och i Östersjön visar ett område minskad trend och två områden 

uppvisar ingen trend (se tabell 31 och 32). Därmed blir bedömningen även här att målvärdet inte 

klaras eftersom det endast är en havsbassäng som uppvisat en nedåtgående trend. 
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Tabell 31. Sammanfattning bedömning av indikator E.1.2 i Östersjön. 

Bedömningsområde/ 
Havsbassäng 

Tröskelvärde Observerat 
värde 

Bedömning Tillförlitlig-het Trend 

Bornholmshavet och Hanöbukten Nedåtgående 
trend 

Minskande 
trend 

Klarar målvärdet Låg Osäker 

Östra Gotlandshavet Nedåtgående 
trend 

Ingen trend Klarar inte 
målvärdet 

Låg Osäker 

Västra Gotlandshavet Nedåtgående 
trend 

Ingen trend Klarar inte 
målvärdet 

Låg Osäker 

 

Tabell 32. Sammanfattning bedömning av indikator E.1.2 i Västerhavet. 

Bedömningsområde/ 
Havsbassäng 

Tröskelvärde Observerat 
värde 

Bedömning Tillförlitlig-het Trend 

Kattegatt Nedåtgående 
trend  

Ökande trend Klarar inte 
målvärdet 

Låg  
"inte god 
miljöstatus” 

Osäker 

Skagerrak Nedåtgående 
trend  

Ökande trend Klarar inte 
målvärdet 

Låg Osäker 

 

Miljökvalitetsnorm E.1 bedöms inte följas varvid fortsatta åtgärder är nödvändiga för att nå god 

miljöstatus. Ökningen av trend är nu liten, minsta möjliga då endast en strand av 16 övervakade 

visar på en minskad trend. Data är mycket variabelt från år till år på vissa stränder och 

tidsserierna är relativt korta. Även för bottenskräpet är det endast en havsbassäng som uppvisar 

en minskad trend av mängden skräp. Flera åtgärder så som information kräver både långsiktighet 

och upprepning och behöver nötas in för att få bestående förändringar av beteenden.  

I bedömningen av miljötillståndet 2018 konstateras att varken Östersjön eller Nordsjön uppnår 

god miljöstatus för marint skräp (Havs- och vattenmyndigheten 2018a).  

4.9.3 Aktiviteter som bidrar till marint skräp 

Källorna till skräpet på stränder och havsbottnen bedöms likartade, men den typ av avfall som 

förekommer på stränder resp. havsbottnen skiljer sig åt på grund av att alla typer av skräp inte 

sjunker ner till bottnen.  

Ca 20 % av det skräp som hamnar i den marina miljön beräknas komma från havsbaserade 

källor och 80 % från landbaserade källor (Marlin 2013). De landbaserade källorna utgörs främst 

av rekreation och turism, av avloppsvatten och dagvatten, bristande avfallshantering samt brister 

i hur avloppsvatten och dagvatten hanteras. Havsbaserade källor till marint skräp utgörs främst 

av kommersiell sjöfart (passagerar- och lastfartyg), fiske- och fritidsbåtar. Men även aktiviteter 

såsom vattenbruk, vindkraft, oljeriggar och gasinstallationer bidrar till det marina skräpet. 

Dessutom kan naturkatastrofer såsom översvämningar och stormar bidra till förekomsten av 

marint skräp. 

  



- 103 - 

 

Figur 15. Den procentuella fördelningen av aktiviteter och källor för alla stränder som ingår i den nationella miljöövervakningen i 
Skagerrak (från faktablad för indikator E.1.1).  

 

 

Figur 16. Den procentuella fördelningen av aktiviteter och källor för alla stränder som ingår i den nationella miljöövervakningen i 
Kattegatt, Öresund och Östersjön (från faktablad för indikator E.1.1).  
 

Plastföremål är det vanligaste förekommande skräpet (60–90% av skräpföremålen) och kan 

bestå av allt från små plastbitar till tunnor, förlorade fiskeredskap och kasserade fritidsbåtar. 

Eftersom plast bryts ner långsamt och haven varje år tillförs stora mängder plastskräp är det 

oundvikligt att mängderna av plastföremål i haven ökar. De plastföremål som är särskilt 

förekommande i nedskräpningssammanhang, med risk för skada vattenlevande organismer och 

djur, utan inbördes rangordning är: 

• Cigarettfimpar 

• Förlorade fiskeredskap 

• Förpackningar för godis, glass och snabbmat 

• Förpackningsplast från industri och handel 
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• Plastbestick och sugrör 

• Plastfragment inklusive från expanderad polystyren 

• Plastkapsyler och lock 

• Plastpåsar 

• Rep, snören och nätdelar 

I jämförelse med andra konsumtionsprodukter bedöms förlorade fiskeredskap men även 

fiskerelaterade föremål så som nätdelar och fiskelinor innebära störst skaderisk i den marina 

miljön på grund av dess risk för insnärjning (SOU 2018:84). 

För stränder i Skagerrak identifieras 70 % av skräpet som fiskerelaterat (rep, snören, nät), medan 

motsvarande siffra för stränder i Östersjön är 3 % (figur 15 och 16) (se även faktablad för 

indikator E.1.1).  

Det saknas idag säkerställda uppgifter gällande mängder av förlorade fiskeredskap som finns i 

den svenska havsmiljön. Redskapen återfinns generellt inte på stränder där mätningar utförs. 

Anledningar till det kan vara att hela redskap är för tunga eller att de har tyngder som gör att de 

inte spolas upp på stränder samt att de trasslar ihop sig och fastnar på botten eller på vrak samt 

att nät- och burfiske inte heller bedrivs i områden där mätningar genomförs. Att det förekommer 

stora mängder förlorade fiskeredskap i den marina miljön bekräftas bland annat utifrån de 

draggnings- och upptagsinsatser som görs i svenska vatten. 

Bland förlorade fiskeredskap återfinns redskap även från fritidsfisket. Då antalet svenska 

fritidsfiskeutövare är 1,3 miljoner (SCB 2019a) så står denna grupp sannolikt för en betydande 

del av de fiskeredskap som går förlorade.  

De geografiska skillnaderna är stora gällande förekomsten av skräp. Mängden är betydligt större i 

Skagerrak jämfört med Kattegatt, Öresund och Östersjön. Skillnaden beror till stor del på den 

stora mängden skräp som kommer med havsströmmar från Nordsjön till Bohuskusten. 

Bohuslän är ett av Europas värst drabbade områden av marin nedskräpning. Det uppskattas att 1 

m3 skräp i timmen spolas upp på stränderna. Samtidigt bedöms att ca 80% av det skräpet 

kommer med strömmar från Nordsjön (figur 17) d.v.s. är skräp som inte har genererats i Sverige 

(Svärd 2013). 

 

Figur 17. Bilden visar strömmar som för med sig skräp från Nordsjön till svenska Bohuskusten (Svärd 2013). 
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4.9.4 Åtgärdsbehov avseende marint skräp 

En analys har utförts av i vilken grad existerande åtgärder bidrar till att minska relevanta 

belastningar och källor till marint skräp. Detta beskrivs inledningsvis. I tabell 33 ges också en 

översikt av redan beslutade åtgärder (urval) kopplat till marint skräp. Då det bedöms finnas ett 

åtgärdsbehov presenteras därefter förslag på nya och modifierade åtgärder som bidrar till att 

minska mängden marint skräp. 

4.9.4.1 Existerande regelverk och pågående åtgärder 

Fiskerelaterat skräp 

Som konstaterats identifieras merparten av skräpet på stränder i Skagerrak som fiskrelaterat. Det 

finns krav på märkning av fiskeredskap enligt Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1994:14) om 

märkning och utmärkning av fiskeredskap, vilket bidrar till att minska uppkomsten av förlorade 

redskap. Inom ramen ÅPH 19 i det första åtgärdsprogrammet för havsmiljön, har arbete med att 

främja en effektiv och hållbar insamling och mottagning av förlorade fiskeredskap genomförts.  

Ett antal draggningsprojekt har genomförts i Östersjön där stora mängder redskap har tagits upp. 

Projektet MARELITT Baltic har kartlagt förlorade fiskeredskap i södra Östersjön och därmed 

bidragit till värdefull kunskap gällande även bästa metod för hur upptaginsatser bör utföras. 

Upptagsåtgärder utefter västkusten har genomförts vilka visar på att det även här finns flera 

områden med stora mängder förlorade fiskeredskap. 

Eftersom fiskeredskap fortsatt bedöms vara en källa till marint skräp som dessutom orsakar stor 

skada, kommer arbetet med ÅPH 19 fortsätta. Det finns där ett mycket stort behov av 

kartläggning av hot-spots områden, upptagsinsatser av förlorade fiskeredskap samt ett fortsatt 

utvecklande arbete gällande omhändertagande av redskapen så som återvinning. Åtgärden 

föreslås dessutom modifieras (se vidare under Behov av nya åtgärder). Inrapportering av förluster 

är viktigt för att få ett helhetsgrepp om problemet och här pågår nu utveckling av ett 

inrapporteringssystem. Gällande insamling och mottagning av redskap har en återvinningscentral 

startats i Sotenäs vilka tar emot och sorterar fiskeredskap. Där har även Fiskereturen startats, en 

insamlingstjänst för mottagning och återvinning av uttjänta fiskeredskap. Fiskereturen är ett 

initiativ av Båtskroten, Sotenäs kommun, Håll Sverige Rent och Fiskareföreningen Norden med 

stöd från Havs- och vattenmyndigheten. 

2019 beslutade EU om ett direktiv för minskning av engångsplatser (2019/904/EU), s.k. 

engångsplastdirektivet90. I direktivet fastställs bland annat att ett producentansvar gällande 

förlorade fiskeredskap skall införas i respektive medlemsstat. Regeringen utreder nu hur Sverige 

ska genomföra direktivets olika delar, inklusive producentansvaret för förlorade fiskeredskap. 

Som led i detta har Havs- och vattenmyndigheten utrett och föreslagit de författningsändringar 

som krävs för att genomföra samtliga krav som rör fiskeredskap. Införandet av utökat 

producentansvar träder i kraft 31 december 2024 och förväntas leda till minskning av 

förekomsten av fiskeredskap i havsmiljön.  

Fiskeredskap är dock inte den enda typen av fiskerelaterat skräp; som redan beskrivits är rep och 

snören den vanligast förekommande typen av fiskerelaterade skräp, och idag saknas det 

åtgärder för att minska spridningen av dessa. Det finns därför ett behov av ytterligare åtgärder för 

att minska det fiskerelaterade skräpet, se figur 18.  

                                                   
90 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 om minskning av vissa plastprodukters inverkan på 

miljön.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32019L0904
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32019L0904
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Skräp från allmänheten 

Utöver fiskerelaterat skräp utgör skräp från allmänheten en stor källa till skräpet på ständer både i 

Västerhavet och i Östersjön. Inom detta område bedöms finnas omfattande lagstiftning för att 

adressera dessa källor. Exempelvis är nedskräpning inte tillåtet, till och med lindrig nedskräpning 

kan vara straffbart och kommunerna ansvarar för att återställa platser som skräpats ned. 

Kommunerna ska även ta fram en avfallsplan för att förebygga och begränsa nedskräpning; ÅPH 

23 i det första åtgärdsprogrammet för havsmiljön innebär att kommunerna vid revidering av sina 

avfallsplaner ska inkludera strategier för att minska tillförseln av marint skräp. Fortsatt 

avfallsförebyggande arbete med fokus på marint skräp, i linje med denna åtgärd är därför 

angeläget.  

Ett specifikt exempel på skräp som fortsatt sprids i marin miljö är plastfragment inklusive fragment 

från expanderad polystyren exempelvis från flytbryggor, bojar och sjömärken. Åtgärder för att 

minska spridning av expanderad polystyren saknas idag. Ett ökat fokus på denna källa i 

genomförandet av ÅPH 22 i åtgärdsprogrammet behövs därmed genom att kommunernas 

avfallsplaner och program även inkluderar denna källa och att kvaliteten på flytbryggor vid 

kommunala badplatser kontrolleras så de inte läcker fragment av expanderad polystyren.  

Sammantaget bedöms de existerande åtgärderna som tillräckliga för att förhindra spridning av 

skräp från allmänheten, men att genomförande av dessa behöver stärkas för att 

miljökvalitetsnormen ska kunna följas, se figur 18 och 19. Vad gäller EU-direktivet om minskning 

av engångsplaster (2019/904/EU) så innefattar detta de vanligaste typerna av skräp som 

förekommer i den marina miljön och innehåller förbud mot plast i vissa typer av engångsprodukter 

(såsom sugrör, tallrikar och bestick), fler typer av åtgärder såsom förbud mot plast i vissa typer av 

engångsprodukter, krav på förbättrad insamling, krav på märkning och design samt åtgärder för 

att höja medvetenheten om plast. Det svenska genomförandet av direktivet kan på sikt leda till 

genomförande av nya åtgärder som leder till en minskning i uppkomst av plastrelaterat skräp. Det 

nya direktivet bör även minska tillförsel av skräp från andra medlemsländer, vilket på sikt kan få 

stor betydelse, framförallt för stränderna i Skagerrak där uppskattningsvis 80 % av skräpet som 

sköljs upp på stränder på Bohuskusten kommer från ett annat land. 

Skräp från sjöfart 

Sjöfart bedöms stå för 4 % av det identifierande skräpet på referensstränder i Västerhavet och för 

1 % i Östersjön. EU-direktivet om mottagningsanordningar i hamn för fartygsgenererat avfall och 

lastrester (2000/59/EG) innebär att fartygsgenererat skräp ska lämnas i land. I Sverige verkar 

detta direktivet tillsammans med Helcom-rekommendationen ”no special fee-system” vilket 

innebär att hamnavgiften är densamma för ett fartyg, oavsett om avfall lämnas eller inte. I analys 

av det svenska genomförandet av det s.k. mottagningsdirektivet bedöms efterlevnaden av 

lagstiftningen som hög (Anthesis 2019). Ett nytt mottagningsdirektiv (EU/2019/883) kommer att 

träda i kraft år 2021 med striktare regler. Sammantaget bedöms såväl lagstiftning som dess 

genomförande vara fullgott med avseende marint skräp från sjöfart.   
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Figur 18. Diagrammet illustrerar resultat av gap-analysen för indikator E.1.1, baserat på expertbedömning (för mer information 
om gap-analysen, se bilaga 1 samt  Farnelid m.fl. 2020). Stränder i Östersjön samt Kattegatt. Diagrammet illustrerar de 
belastningar som bedöms vara mest relevanta för indikatorn. Staplarnas längd är en relativ uppskattning av belastningarnas 
betydelse för indikator E.1.1. Staplarnas färger illustrerar Grönt: hur väl existerande åtgärder bedöms täcka belastningarna och en 
uppskattning av existerande åtgärders effekt på dessa, Gult: genomförande-gap d.v.s. uppskattning av potential att minska 
belastningar genom att stärka genomförandet av existerande åtgärder samt Rött: uppskattning av behov av nya åtgärder för att 
minska belastningen.  

 

Figur 19. Diagrammet illustrerar resultat av gap-analysen för indikator E.1.1, baserat på expertbedömning (för mer information 
om gap-analysen, se bilaga 1 samt Farnelid m.fl. 2020). Stränder i Skagerrak. Diagrammet illustrerar de belastningar som 
bedöms vara mest relevanta för indikatorn. Staplarnas längd är en relativ uppskattning av belastningarnas betydelse för indikator 
E.1.1. Staplarnas färger illustrerar Grönt: hur väl existerande åtgärder bedöms täcka belastningarna och en uppskattning av 
existerande åtgärders effekt på dessa, Gult: genomförande-gap d.v.s. uppskattning av potential att minska belastningar genom att 
stärka genomförandet av existerande åtgärder samt Rött: uppskattning av behov av nya åtgärder för att minska belastningen.  

 

Arbete inom havsmiljökonventionerna 

Inom arbetet med de regionala havsmiljökonventionerna Ospar (Nordostatlanten) och Helcom 

(Östersjön) har regionala aktionsplaner tagits fram för att förebygga och minska marint skräp. 

Planerna ska utvärderas och uppdateras under 2020-2021. En ny rekommendation har beslutats 

inom Ospar (rekommendation 2019/01) om minskning av marint skräp genom att införa 

hållbarhetsutbildning för fiskare. Inom Helcoms aktionsplan står att gällande rekommendation 

28E/10, tillämpning av no special fee system, behöver denna utvärderas. Det internationella 
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arbetet är mycket viktigt då det marina skräpet inte stannar inom nationsgränserna. De regionala 

aktionsplanerna har en pådrivande funktion även i det nationella arbete med marint skräp då det 

gör tydliggör att detta är en fråga av stor vikt. Samtidigt föder det nationella arbetet in kunskap 

och erfarenhet i de regionala aktionsplanerna. 

4.9.4.2 Behov av nya åtgärder 

Sammantaget finns visst förbättringsbehov fortsatt vad gäller förlorade fiskeredskap och 

fiskerelaterade föremål.  

En betydande del av de fiskeredskap som förloras härrör från fritidsfisket, ett problem som i 

dagsläget inte adresseras. För denna grupp av utövare bedöms information och 

medvetandehöjande insatser behövas, liksom bättre märkning av redskap och stärkt rapportering 

av förluster av redskap.  

För att minska förluster av redskap behövs ett stort fokus läggas på preventiva åtgärder. Detta 

inkluderar förbättrade märkningslösningar för bättre lokalisering av redskap samt 

redskapsutveckling. Även en högre grad av utveckling av alternativa redskap material behövs för 

att minimera utsläpp av mikroplaster. Därför föreslås nu två nya åtgärder för uppdateringen av 

åtgärdsprogrammet: en som relaterar till produkt- och materialutveckling av fiskeredskap (ÅPH 

56) och en åtgärd som syftar till att stärka tillsyn och förbättra hantering av redskap inom 

fritidsfisket (ÅPH 47).  

Dessutom föreslås ÅPH 19 från det första åtgärdsprogrammet modifieras så att den också 

inkluderar att en vägledning tas fram för handläggning av stöd för upptagsinsatser såsom inom 

EHFF och LOVA. Detta för att få till stånd så effektiva upptagsinsatser som möjligt med avseende 

på bl.a. var åtgärderna bör genomföras, bästa upptagsmetoder och nödvändig inrapportering. 

Åtgärden modifieras också för att inkludera preventiva medvetandehöjande aktiviteter gällande 

information och upplysning riktade till både fritidsfisket och yrkesfisket för att få till stånd en 

minskning av det fiskerelaterade skräpet (snören, rep och nätdelar). Då detta utgör vanligt 

förekommande plastföremål i nedskräpningssammanhang är det en viktig belastning/källa att 

adressera för att miljökvalitetsnormen ska kunna följas. 

Tabell 33. Sammanställning (urval) av befintliga regelverk och pågående åtgärdsarbete mot marint skräp. 

Titel existerande åtgärd Belastning  Omfattning Status 

Miljöbalken (1998:808) 15 kap. förbjuder 
nedskräpning och dumpning av avfall 

Miljöbalken och relaterade förordningar 

Mot nedskräpning och 
dumpning av avfall 

Nationell pågående 

Avfallsförordning (2011:927) Mot nedskräpning och 
dumpning av avfall 

Nationell pågående 

Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser 
om gaturenhållning och skyltning 
(ansvarsfördelning, städning) 

Mot nedskräpning allmänt Nationell pågående 

Förordning (2014:1073) om producentansvar 
för förpackningar  

Mot nedskräpning allmänt Nationell pågående 

Förordning (2001:512) om deponering av 
avfall, ställer krav på lokalisering och 
utformning  

Mot nedskräpning allmänt Nationell pågående 

Förordning (2005:220) om retursystem för 
plastflaskor och metallburkar 

Mot nedskräpning allmänt Nationell pågående 



- 109 - 

Vägledning till kommuner om strategiskt 
arbete mot nedskräpning91 

Mot nedskräpning allmänt Nationell pågående 

Engångsplastdirektivet92  Mot nedskräpning från 
engångsplast-produkter 
samt fiskeredskap av plast 

Hela EU pågående 

Förordningen (2018:58) om bidrag till 
strandstädning 

Kustkommuner, enskilt 
eller tillsammans, kan 
söka bidrag för 
strandstädning 

Nationell pågående 

Förordningen (1994:1236) om 
producentansvar för däck 

Mot nedskräpning och 
dumpning av avfall 

Nationell pågående 

Förordning (2016:1041) om plastbärkassar 

Skatt på plastbärkassar 

Motnedskräpning i 
allmänhet 

Nationell pågående 

Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening 
från fartyg (fast avfall), samt Förordning 
(1980:789) om åtgärder mot förorening från 
fartyg 

Mot förorening från fartyg Nationell pågående 

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot 
förorening från fartyg Sjöfartsverkets 
föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2001:12) 
om mottagning av avfall från fartyg; Gäller 
kommersiella sjöfarten och fisket; fast avfall 

Mot förorening från fartyg Nationell pågående 

Förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket 
och fiskerinäringen  

Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1994:14) om 
märkning och utmärkning av fiskeredskap Om 
rapporteringsskyldigheten förlorade 
fiskeredskap:  

Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om 
resurstillträde och kontroll på fiskets område, 
samt:  

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot 
förorening från fartyg  

Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd 
(SJÖFS 2001:12) om mottagning av avfall från 
fartyg  

Mot förlorade och uttjänta 
fiskeredskap.  

 

Nationell pågående 

Jordbruksverkets Havs- och fiskeriprogram 
2014–2020 Stöd för åtgärder mot förlorade 
fiskeredskap ex: insamling, mottagande och 
återvinning av förlorade fiskeredskap samt 
kommunikationsinsatser 

Mot förlorade och uttjänta 
fiskeredskap 

Nationell pågående 

Ospar: regional aktionsplan för att minska 
marint skräp i Nordostatlanten (Ospar 
Agreement 2014-1) åtgärder mot marint skräp 
sker genom regional samverkan och frivilliga 
nationella åtgärder  

Mot gränsöverskridande 
påverkan av marint skräp 

Nordostatlanten pågående 

Ospar rekommendation 2019/19 minskning av 
marint skräp genom att implementera Fishing 
for Litter projekt 

Mot marint skräp från 
fiskesektorn samt skapa 
förutsättningar inom fisket 
för att omhänderta skräp 
från andra sektorer 

Nordostatlanten pågående 

                                                   
91 https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6551-5.pdf?pid=7406 
92 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 om minskning av vissa plastprodukters inverkan på 

miljön 
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Ospar rekommendation 2010/01 minskning av 
marint skräp genom att implementera 
hållbarhetsutbildning för fisket 

Mot marint skräp från 
fiskesektorn 

Nordostatlanten pågående 

Helcom: regional aktionsplan mot marint skräp 
i Östersjön (Helcom rekommendation 36/1) 
åtgärder mot marint skräp sker genom 
regional samverkan och genom frivilliga 
nationella åtgärder 

 Östersjön pågående 

Helcom rekommendation 28E/10 Tillämpning 
no special fee system för att skapa incitament 
att lämna avfall i hamn 

Avfall från kommersiell 
sjöfart och fisket samt 
skräp som fastnar i 
redskap vid ordinarie fiske 

Östersjön pågående 

Regeringsuppdrag till Naturvårdsverket om 
mikroplaster (2015-2017), ska identifiera 
viktigare källor och spridningsvägar i Sverige 
och föreslå åtgärder 

Mot utsläpp av 
mikroplaster i havet 

Nationellt Avslutat 

Projekt, inklusive medvetandegörande och 
opinionsbildande insatser, mot nedskräpning. 
Fishing for Litter (Simrishamns kommun)  

Insamling och återvinning av oljebaserat 
marint skräp  

2015 (Smögens fiskeauktion)  

Städa Sverige/vatten (Idrottens 
miljöorganisation) Städa Sverige/strand (se 
ovan) Städa Sverige/älv (se ovan)  

Clean Up Kust (Håll Sverige Rent) Ren och 
Attraktiv Kust i Bohuslän  

Mot skräp som redan finns 
i den marina och kustnära 
miljön 

Vissa projekt är 
nationella andra 
fokuserar på 
västkusten eller 
ostkusten 

pågående 

 Åtgärder från det första åtgärdsprogrammet 2015 (Havs- och vattenmyndighet 2015a) 

ÅPH 19   Se tabell 29 

ÅPH 20, Att i samverkan med Naturvårdsverket 
ta fram en riktad nationell 
informationskampanj till allmänhet och 
konsumenter 

Konsument- och 
beteenderelaterat skräp 
marin miljö 

Nordsjön och 
Östersjön 

Genomförd 

ÅPH 21, Att stödja initiativ som främjar, 
organiserar och genomför strandstädning i 
särskilt drabbade områden 

Ilandflutet skräp Främst Skagerrak Pågående 

ÅPH 22, Att bedriva strategiskt arbetet genom 
inkludering av marint skräp i relevanta 
avfallsplaner och program inklusive de 
kommunala avfallsplanerna där 
avfallshanteringens betydelse för uppkomst av 
marint skräp belyses. Materialströmmar av 
plast behöver prioriteras och styrmedel 
utredas i syfte att minska förekomsten av 
plastföremål so skräp i den marina miljön 

Skräp ifrån landbaserade 
källor i Sverige 

Nordsjön och 
Östersjön 

Pågående men 
där problemet 
med förekomst av 
expanderad 
polystyren till den 
marina miljön 
behöver belysas. 

ÅPH 23, Att vid revidering av de kommunala 
avfallsplanerna identifiera och belysa hur 
avfallshanteringen kan bidra till att minska 
uppkomsten av marint skräp samt sätta upp 
målsättningen för ett sådant arbete  

Skräp ifrån landbaserade 
källor i Sverige 

Nordsjön och 
Östersjön 

Pågående 

 

 

 

http://www.simrishamn.se/sv/marint-centrum/genomforda-projekt-och-aktiviteter/Fishing-for-litter/
http://www.simrishamn.se/sv/marint-centrum/genomforda-projekt-och-aktiviteter/Fishing-for-litter/
https://www.havochvatten.se/download/18.679f98fc1507dbb8f694fa8f/1445870822043/beslut-bidrag-smogens-fiskauktion.pdf
https://www.havochvatten.se/download/18.679f98fc1507dbb8f694fa8f/1445870822043/beslut-bidrag-smogens-fiskauktion.pdf
https://www.havochvatten.se/download/18.679f98fc1507dbb8f694fa8f/1445870822043/beslut-bidrag-smogens-fiskauktion.pdf
https://www.havochvatten.se/download/18.679f98fc1507dbb8f694fa8f/1445870822043/beslut-bidrag-smogens-fiskauktion.pdf
http://www.stadasverige.se/vad-vi-gor/stada-vatten/
http://www.stadasverige.se/vad-vi-gor/stada-vatten/
http://www.stadasverige.se/vad-vi-gor/stada-strand/
http://www.stadasverige.se/vad-vi-gor/stada-strand/
http://www.stadasverige.se/vad-vi-gor/stada-strand/
http://www.stadasverige.se/vad-vi-gor/stada-alv/
http://www.stadasverige.se/vad-vi-gor/stada-alv/
http://www.hsr.se/clean-kust
http://www.hsr.se/clean-kust
http://www.hsr.se/clean-kust
http://www.renkust.se/
http://www.renkust.se/
http://www.renkust.se/
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I uppdateringen av åtgärdsprogrammet har vissa brister identifierats avseende marint skräp, bl.a. 

kopplat till data och övervakning. Data visar att mängden skräp på vissa stränder kan variera 

mycket från år till år, medan andra stränder har mindre variation mellan mätningarna. Generellt 

finns det avsevärt mycket mer variation mellan åren på stränder i Skagerrak och orsakerna till det 

bör undersökas innan en statistisk trendanalys genomförs. Både dramatiska ökningar och starka 

minskningar observeras som kan härledas till ökat och minskat antal skräp men mer sannolikt är 

orsakad av olika undersökningsrutiner, ändrade städningsrutiner mellan undersökningar eller 

annat som kan påverka representativiteten av data. För stränder i Kattegatt, Öresund och 

Östersjön är data mer homogena men tidsserierna är inte längre än fyra år vilket gör det svårt att 

bedöma tidstrender. Förekomsten av skräp kan också vara känslig för bland annat extrema 

väderförhållanden och för enstaka slumpmässiga händelser t.ex. att ett fartyg tappar en del av sin 

last och genom strömmar vilka påverkar strand som ingår i övervakningen. Mängden skräp kan 

även påverkas av strandstädning då mätning av skräp på stränder kräver att stranden är ostädad 

mellan undersökningar. Det finns även en stor osäkerhet kring källor till skräpet eftersom skräp 

kan ha multipla ursprung samt huruvida skräpet kommer från strandbesökare eller om det har 

transporterats från havet.  

4.9.5 Undantag från att uppnå god miljöstatus avseende marint skräp 

4.9.5.1 Undantag och grund enligt havsmiljöförordningen 

För grundläggande information om hantering av undantag i Sverige se avsnitt kapitel 3. Undantag 

från att nå god miljöstatus 2020 för marint skräp föreslås för Västerhavet men inte för Östersjön. 

Undantaget gäller inte mikroskräp. Undantaget motiveras både av att Sverige inte själv ansvarar 

för de åtgärder som skulle behöva vidtas (29 § 1 havsmiljöförordningen) och av att naturliga 

förhållanden inte tillåter en snar förbättring (29 § 4 havsmiljöförordningen) då vi dels är beroende 

av andra länders åtgärder och eftersom stora mängder skräp redan finns i havsmiljön. 

4.9.5.2 Motivering 

Västerhavet och framför allt Bohuskusten är mycket hårt drabbad av extern tillförsel av marint 

skräp, eftersom skräp från hela Nordsjön driver med strömmar till Skagerrak. Av det skräp som 

återfinns på stränderna uppskattas ca 80 % komma från andra länder. I underlaget till den EU-

gemensamma rekommendationen om tröskelvärde för skräp på stränder konstateras att den 

svenska delen av Västerhavet hör till de allra mest belastade områdena inom EU. I 

modellberäkningar som gjorts över minskning av skräp uppskattas tiden för att klara tröskelvärdet 

till 4-5 förvaltningscykler, alltså omkring 2050.  

4.9.5.3 Åtgärder för att sträva mot god miljöstatus 

Även om all ny tillförsel av skräp upphör så finns redan mycket skräp som transporteras omkring i 

havsmiljön. Detta kommer att finnas kvar under lång tid även om olika åtgärder för att samla in 

det skulle bli framgångsrika. Genomförandet av åtgärderna i det första åtgärdsprogrammet för 

havsmiljön kommer på sikt att innebära en minskning av mängden skräp som tillförs. Dessutom 

tillkommer en ny åtgärd i detta åtgärdsprogram (se tabell). Genomförandet av 

engångsplastdirektivet kommer också att innebära en minskning av belastningen såväl från 

Sverige som från andra länder.  

EU-ländernas gemensamma arbete med att ta fram tröskelvärden för att definiera god miljöstatus 

för marint skräp har resulterat i rekommendation om tröskelvärde för makroskräp på stränder 

2020. Detta gör det möjligt att inför bedömningen 2024 ta fram en kvantitativ definition av god 
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miljöstatus och även att ta fram kvantitativa målvärden för indikatorerna till 

miljökvalitetsnormerna. 

4.9.5.4 När undantag inte föreslås 

Mängden skräp i Östersjön är inte lika stor som i Västerhavet och Sveriges del av Östersjön 

ligger redan nu nära det föreslagna tröskelvärdet för skräp på stränder som nämnts ovan. För 

Östersjön är det också en större andel av skräpet som härrör sig från land vilket gör att åtgärder 

får genomslag snabbare. Vi bedömer därför att det kan vara möjligt att nå god miljöstatus vid 

nästa bedömning 2024 och att undantag därför inte är motiverat. 

Då Sverige ännu inte definierat vad som kännetecknar god miljöstatus avseende mikroskräp finns 

inte förutsättningar för att bedöma behovet av undantag för mikroskräp. Detta kan ändras när en 

bedömning av status avseende mikroskräp kunnat göras. 

4.10  Undervattensbuller 

Den marina miljön är fylld med ljud av naturligt ursprung. Exempel på detta är vågor som bryter, 

strömmar, samt nederbörd på vattenytan. Ljud genereras även av djurlivet i havet, t.ex. från 

däggdjur och fiskar.  

Ljud tillförs också den marina miljön genom mänskliga aktiviteter och verksamheter. Impulsivt 

buller innefattar plötsliga höga ljud som på olika sätt stör, eller skadar, marina djur. De kan leda 

till fysiska skador eller flyktbeteenden som påverkar känsliga djurs hälsa eller 

fortplantningskapacitet negativt.  

Kontinuerligt buller är betydligt mer utbrett i tid och rum än impulsivt buller. Denna typ av buller 

har troligen en maskerande effekt på marina djurs kommunikation och hindrar därmed marina 

djurs möjligheter att kommunicera, döljer deras parningsrop eller försvårar för dem att söka föda. 

Det kan även orsaka flera kroniska effekter på ljudkänsliga organismer.  

Miljökvalitetsnorm E.2 omfattar enbart impulsivt buller, därför behandlar åtgärdsprogrammet inte 

kontinuerligt buller. Även kontinuerligt buller utgör troligen en betydande belastning på 

havsmiljön, därför pågår arbete med att definiera tröskelvärden kopplat till det kontinuerliga 

bullret. Effekten kan vara mindre akut vilket gör det svårare att definiera en hållbar belastning, 

men är inte desto mindre ett viktigt pågående utvecklingsarbete. 

4.10.1 Nya åtgärder mot undervattensbuller 

Pågående åtgärder som bidrar till att minska impulsivt undervattensbuller listas i tabell 35. I tabell 

34 presenteras förslag på en ny åtgärd, utöver redan beslutade åtgärder och existerande 

åtgärdsarbete, som ska medverka till att miljökvalitetsnormen följs.  
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Tabell 34. Förslag på nya åtgärder till uppdatering 2021 mot undervattensbuller. 

Åtgärdsnamn Aktivitet eller 
mänsklig 
verksamhet som 
åtgärden riktas mot93 

Relevant 
miljökvalitetsnorm 
(MKN) samt 
kriterium för god 
miljöstatus94 

Hänvisning till 
faktablad 

Omfattning 
 

Vägledning för att 
förhindra att 
seismiska 
undersökningar 
orsakar skadligt 
impulsivt buller med 
negativa effekter på 
marina däggdjur (ÅPH 
57) 

Forsknings-, 
undersökning- och 
utbildningsverk-
samhet 

 

MKN E.2 

Kriterium för god 
miljöstatus D11C1 

Åtgärdsfaktablad 57 Nordsjön och 
Östersjön 

 

4.10.2 Nuvarande status gällande miljökvalitetsnormen för undervattensbuller  

Miljökvalitetsnorm E.2 Mänskliga verksamheter ska inte orsaka skadligt impulsivt ljud i 
marina däggdjurs utbredningsområden under tidsperioder då djuren är känsliga för störning. 

Indikatorer till miljökvalitetsnormen E.2 saknas; bedömning är inte möjlig. 

 

Miljökvalitetsnorm E.2 handlar specifikt om impulsivt bullers påverkan på marina däggdjur. Dessa 

är särskilt beroende av hörseln för födosökande och kommunikation, men många övriga marina 

djur är känsliga för impulsivt buller. 

Funktionell indikator saknas till miljökvalitetsnorm E.2 och bedömning om normen följs är därför 

inte möjlig. Däremot förs resonemang om belastningarna i kommande delar av temaavsnittet. 

Vad gäller god miljöstatus har det i avsaknad av indikator inte heller varit möjligt att göra en 

nationell bedömning av status för undervattensbuller (deskriptor 11) (Havs- och 

vattenmyndigheten 2018a). 

Arbetet med indikatorutveckling inklusive tröskelvärden för bedömning av status pågår inom EU:s 

tekniska arbetsgrupp TG Noise samt inom de regionala havskonventionerna Helcom och Ospar.  

4.10.3 Belastning och aktiviteter som bidrar till undervattensbuller 

Impulsivt buller orsakas av ett flertal aktiviteter i havsmiljön. Störst risk för påverkan på marina 

däggdjur tros i nuläget vara kopplat till impulsivt undervattensljud som uppstår vid anläggning av 

infrastruktur; närmast all konstruktionsaktivitet i marin miljö genererar impulsivt buller. När man 

pålar eller gräver i havsbottnen är det svårt att undvika att det bullrar, men tekniska åtgärder kan 

minska bullernivån. Baserat på tillgänglig information är den vanligaste konstruktionsaktiviteten i 

svenskt förvaltningsområde anläggning av havsbaserad vindkraft. 

                                                   
93 Havsmiljödirektivet (2008/56/EG), bilaga III, tabell 2b 
94 Havs- och vattenmyndighets föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt 

miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön. 

Il Il 
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Andra källor till impulsivt buller är militära övningar och seismologiska undersökningar. 

Seismologiska undersökningar är den vanligaste aktiviteten som ger upphov till impulsivt buller 

som rapporteras till det internationella havsforskningsrådets (ICES) bullerregister.  

Genom det internationella bullerregistret kan viss information om belastningens omfattning fås 

t.ex. semikvantitativ information såsom förekomst och utbredning av impulsivt buller. Däremot är 

informationen inte fullständig eftersom alla typer av aktiviteter som ger upphov till impulsivt buller 

inte rapporteras. Detta beror på att många av de aktiviteter som ger upphov till impulsivt buller till 

stor del saknar tillstånds- eller anmälningsplikt (till exempel pålning för att förstärka en mindre 

brygga) och rapporteringen är därför bristfällig (Havs- och vattenmyndigheten 2018b).  

Kontinuerligt buller orsakas främst av sjöfart, där buller från fartygens propellrar och maskin 

sprider sig långväga och i områden med tät trafik leder till långvarigt förhöjda ljudnivåer. 

Uppskattningar av hur utbredd belastningen är kan baseras på fartygsrutter, djup och 

bottenegenskaper. 

4.10.4 Åtgärdsbehov avseende undervattensbuller 

En analys har utförts av i vilken grad existerande åtgärder regelverk bidrar till att minska 

relevanta belastningar som ger upphov till impulsivt buller i svenskt förvaltningsområde. Detta 

beskrivs inledningsvis. I tabell 35 ges också en översikt av befintliga regelverk och pågående 

åtgärdsarbete mot impulsivt buller. Utifrån det åtgärdsbehov som identifierats presenteras också 

förslag på ny åtgärd.  

4.10.4.1 Existerande regelverk och pågående åtgärder 

De aktiviteter som huvudsakligen bidrar till impulsivt buller bedöms vara seismiska 

undersökningar, konstruktion av vindkraft och militär aktivitet.  

I viss mån kan man vid genomförande av åtgärder eller byggnation i vatten undvika påverkan från 

impulsivt buller genom att på olika sätt minska ljudnivåerna (t.ex. använda bubbelridåer eller 

svagare pålningsmaskiner), undvika att genomföra högljudda aktiviteter då marina däggdjur är i 

närområdet, eller planera bullrande aktiviteter under perioder då känsliga arter inte använder 

området.  

Impulsivt buller från anläggning av vindkraftverk begränsas genom att villkor ställs i samband 

med tillståndsprövning enligt miljöbalken. I tillstånd fastställs ofta begränsningsvärden för 

ljudnivåer eller tider på året när verksamheten inte får ske för att på så sätt undvika påverkan av 

skadligt impulsivt ljud på marina däggdjur i deras utbredningsområden.  

Det finns vägledning för föreslagna ljudnivåer som riskerar ge upphov till allvarlig miljöpåverkan 

på tumlare riktad till konstruktion av havsbaserad vindkraft, till exempel Underlag för reglering av 

undervattensljud vid pålning (Andersson m.fl. 2016b). Även andra marina däggdjur påverkas av 

impulsivt ljud, men just tumlaren är särskilt känslig. Dessa nivåer ger vägledning för bedömning 

av begränsningsvärden vilka kan villkoras i tillstånd, men det är osäkert om dessa ger tillräckligt 

skydd för att säkerställa att normen följs.  

I förslag till svenska havsplanerna enligt havsplaneringsförordning (2015:400) föreslås områden 

som bedöms lämpliga för havsbaserad vindkraft. Två sammanfaller med skyddsvärda områden 

för tumlare: Stora Middelgrund i Västerhavet och Södra Midsjöbanken i Östersjön. Båda områden 

är idag utpekade Natura 2000-områden med avseende på bland annat tumlare, enligt 7 kap. 

miljöbalken. Vid tillståndsprövning i ett Natura 2000-område krävs en specifik miljöbedömning, 

enligt miljöbalken, som bl.a. ställer krav på att miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla en 
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beskrivning av de åtgärder som vidtas för att undvika att den aktuella verksamheten bidrar till att 

en miljökvalitetsnorm, t.ex. för havsmiljön, inte kan följas.  

Sammantaget finns det flera existerande åtgärder som tillsammans bedöms ge goda 

förutsättningar för att begränsa impulsivt buller i anläggningsfasen av havsbaserad vindkraft. 

Syftet med villkor är ofta att förhindra att marina däggdjur, specifikt tumlare, skadas. Däremot 

finns det behov av att stärka genomförandet genom att säkerställa att de begränsningsvärden av 

ljudnivåer som används som vägledning vid prövning av vattenverksamhet är tillräckliga för att 

inte ge upphov till skada hos tumlare.  

Seismologiska undersökningar genomförs med tillstånd eller efter anmälan enligt lagen om 

kontinentalsockeln. Då dessa delvis genomförs med tryckluftskanoner kan de ge upphov till 

impulsivt buller. I de fall tillstånd krävs kan detta villkora hur, var och när arbetet genomförs, vilket 

kan skydda marina däggdjur. Vilka villkor som ställs framgår inte i rapporteringen av aktiviteten till 

ICES bullerregister och därför saknas sammanställning av krav på åtgärder som ställs för att 

undvika att marina däggdjur störs av dessa undersökningar. Då aktiviteten enligt bullerregistret är 

regelbundet förekommande ger försiktighetsprincipen skäl att vidta ytterligare åtgärder för att 

försäkra att påverkan på marina däggdjur minimeras.  

För användning av aktiva militära sonarsystem finns en sammanställning över möjliga 

förebyggande åtgärder för att begränsa störning på marina däggdjur från impulsivt buller 

(Johansson m.fl. 2013). För att göra en fullgod bedömning om på vilket sätt dessa åtgärder har 

införlivats i Försvarsmaktens arbete behövs mer information och vidare utredning. 

Gällande kontinuerligt buller driver Kanada, med stöd från bl.a. Sverige (Transportstyrelsen) och 

EU ett arbete för att lyfta frågan om hur man kan minska buller från sjöfart till IMO:s 

miljökommitté, MEPC. Även om det finns belägg för att vissa arter störs av kontinuerligt buller 

eller att detta troligen maskerar deras kommunikationsmöjligheter, så saknas fortfarande enighet 

om vilka ljudnivåer som ger en negativ effekt på populationsnivå. Detta försvårar åtgärdsarbetet 

eftersom det inte går att bedöma effekt av åtgärder. När en hållbar nivå av kontinuerligt buller 

definierats underlättas arbetet med att rikta åtgärder för att nå detta tillstånd i havsmiljön. De 

kunskapshöjande insatser som behövs för att få bättre kunskap om hur åtgärdsbehoven ser ut 

avseende undervattensbuller ingår inte i detta åtgärdsprogram, utan hanteras inom Regionala 

Havskonventionerna Ospar och Helcom samt EU:s expertgrupp TG NOISE, där Sverige deltar. 

4.10.4.2 Behov av nya åtgärder 

Den aktivitet som inte bedöms täckas av befintliga styrmedel är seismiska undersökningar. Det 

betyder inte att dessa orsakar betydande störningar för marina däggdjur i nuläget, men att det 

finns risk för att detta sker. En ny åtgärd föreslås därför i syfte att förebygga potentiella negativa 

effekter av seismologiska undersökningar (ÅPH 57). Genom att vägleda utförare om hur negativa 

effekter på marina däggdjur kan undvikas, med fokus på svenska förhållanden och arter ämnar 

Havs- och vattenmyndigheten minimera påverkan från en belastning som inte hanteras fullt ut i 

dagsläget. 

I tabell 35 beskrivs också befintliga regelverk och pågående åtgärdsarbete mot impulsivt buller. 
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Tabell 35. Sammanställning (urval) av befintliga regelverk och pågående åtgärdsarbete mot impulsivt buller.  

Titel existerande åtgärd Belastning  Omfattning Status 

Miljöbalken (1998:808) 9 kap.  

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd  

Buller (Havsbaserad 
vindkraft) 

Östersjön & 
Nordsjön 

Pågående 

Miljöbalken (1998:808) 11 kap. vattenverksamhet  Buller (Havsbaserad 
vindkraft) 

Östersjön & 
Nordsjön 

Pågående 

Havsplaneringsdirektivet 95 Införlivat i svensk lagstiftning genom 
havsplaneringsförordning (2015:400) 

Buller (Havsbaserad 
vindkraft) 

Östersjön & 
Nordsjön 

Pågående 

Miljöbalken (1998:808) 2 kap. hänsynsregler  Buller (Alla relevanta 
verksamheter) 

Östersjön & 
Nordsjön 

Pågående 

Miljöbalken (1998:808) 6 kap. krav på skyddsåtgärder för att bland 
annat minska buller 

Buller (Alla relevanta 
verksamheter) 

Östersjön & 
Nordsjön 

Pågående 

Regional samordning och utveckling i expertgruppen Helcom-EN 
Noise Expertgrupp med mandat från Helcoms medlemsländer 

Tillförsel av 
undervattensbuller 

Östersjön Pågående 

Regional samordning och utveckling i expertgruppen ICG-NOISE 
Expertgrupp med mandat från Ospars medlemsländer 

Tillförsel av 
undervattensbuller 

Nordsjön Pågående 

Nationell referensgrupp om undervattensljud. För nationell 
samordning av arbetet med undervattensljud. Inkluderar berörda 
myndigheter och experter. 

Tillförsel av 
undervattensbuller 

Östersjön & 
Nordsjön 

Pågående 

Nationellt aktivitets-/belastningsregister som samlar in och bokför 
uppgifter om ljudaktiviteter 

Impulsivt buller Östersjön & 
Nordsjön 

Pågående 

 

4.11  Biologisk mångfald 

Termen biologisk mångfald sammanfattar variation inom arter, så kallad genetisk variation, samt 

mellan arter och livsmiljöer i ett ekosystem (CBD 1992). En stor variation inom och mellan arter i 

ett ekosystem höjer dess motståndskraft mot naturliga och mänskliga störningar.  

Biologisk mångfald i svenska hav skiljer sig mellan havsområden naturligt beroende på rådande 

miljöfaktorer. Västerhavet med dess naturligt höga salthalt och kontakt med stora havsområden i 

Nordostatlanten hyser en stor artrikedom jämfört med norra delarna av Östersjön. Dock finns det 

många arter i Östersjön som är endemiska, alltså inte finns någon annanstans, bland annat 

eftersom salthalten är låg och utbytet med andra havsområden är begränsat vilket gör detta 

område extra känsligt för störningar. Förutom miljöförhållanden i vattenmassan beror den 

biologiska mångfalden även på den typ av havsbotten som förekommer, t.ex. substrat (sten, sand 

etc.) och djup.  

4.11.1 Nya åtgärder för att gynna biologisk mångfald 

Biologisk mångfald är centralt för definitionen av god miljöstatus (deskriptor 1). Åtgärdsarbetet för 

att följa miljökvalitetsnormerna är i de flesta fall inriktat på att minska belastningar. För att nå god 

                                                   
95 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/89/EU av den 23 juli 2014 om upprättandet av en ram för havsplanering 
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status behöver vi dock kompletterande åtgärder som inriktas på att bevara eller återställa 

biologisk mångfald. I tabell 37 finns en sammanställning (urval) av befintligt regelverk och 

åtgärdsarbete som specifikt syftar till att skydda eller aktivt restaurera livsmiljöer och arter. I tabell 

36 presenteras förslag på nya och modifierade åtgärder som direkt kopplar till detta temaområde 

och som bedöms behövas för att stärka biologisk mångfald, utöver pågående åtgärdsarbete.  

Det ska dock noteras att i stort sett alla åtgärder som minskar mänsklig påverkan också gynnar 

biologisk mångfald. Många av de åtgärder, existerande eller nya, som presenteras inom andra 

temaområden i rapporten och som syftar till att minska belastningar från mänskliga aktiviteter och 

verksamheter, gynnar därför även biologisk mångfald.  

Tabell 36. Förslag på nya och modifierade åtgärder till uppdatering 2021 för biologisk mångfald. 

Åtgärdsnamn Aktivitet eller 
mänsklig 
verksamhet som 
åtgärden riktas 
mot96 

Relevant 
miljökvalitetsno
rm (MKN) samt 
kriterium för 
god 
miljöstatus97 

Hänvisning 
faktablad 

Omfattning 
 

Genomförande av pilotprojekt som ska 
ge underlag till vägledning för 
ekosystembaserad havsförvaltning på 
havsområdesnivå (ÅPH 58) 

Kopplar till samtliga 
belastningar 

Åtgärden syftar 
till att alla MKN 
ska kunna följas. 

Deskriptorer för 
god miljöstatus 
D1, D3, D4, D6 

Åtgärdsfaktablad 
58 

Nordsjön och 
Östersjön 

Inrättande av förvaltningsråd för 
skyddade områden i svenska 
havsområden (ÅPH 59) 

 

Kopplar till samtliga 
belastningar 

Kriterium för god 
miljöstatus 
D1C2, D1C1, 
D1C3, D1C4, 
D1C5 & D6C3, 
D6C4, D6C5  

Åtgärdsfaktablad 
59 

Nordsjön och 
Östersjön 

Modifierade åtgärder från det första åtgärdsprogrammet 

Inrätta nya marina skyddade områden 
och andra rumsliga 
förvaltningsåtgärder i tillräcklig 
omfattning med lämpliga 
förvaltningsåtgärder för att de nya 
områdena ska kunna hjälpa till att nå 
god miljöstatus enligt 
havsmiljöförordningen (ÅPH 27 –
Modifieras) 

Kopplar till samtliga 
belastningar 

MKN C.3, C.4, 
D.1, D.2, C.1 och 
C.2  

Kriterium för god 
miljöstatus: 
D1C1-D1C5, 
D3C1-D3C3, 
D4C1-D4C4, 
D6C3-D6C5 

Åtgärdsfaktablad 
2798 

Nordsjön och 
Östersjön 

Att med bistånd från länsstyrelserna, 
Naturvårdsverket, Boverket samt 
Riksantikvarieämbetet ta fram en 
samordnad åtgärdsstrategi mot fysisk 
påverkan och för biologisk 
återställning i kustvattenmiljön (ÅPH 
29 – Modifieras) 

Kopplar till samtliga 
belastningar 

MKN C.3, C.4 
och D.1. 

Kriterium för god 
miljöstatus: 
D6C3-D6C5 

 

Åtgärdsfaktablad 
2999 

Nordsjön och 
Östersjön 

 

                                                   
96 Havsmiljödirektivet (2008/56/EG), bilaga III, tabell 2b 
97 Havs- och vattenmyndighets föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt 

miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön 
98 Uppdaterat faktablad för modifiering av ÅPH 27 finns i bilaga 3. För ursprungligt faktablad, se Havs- och vattenmyndigheten 

2015a. 
99 Uppdaterat faktablad för modifiering av ÅPH 29 finns i bilaga 3. För ursprungligt faktablad, se Havs- och vattenmyndigheten 

2015a. 
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4.11.2 Nuvarande status gällande biologisk mångfald 

Sverige har i dagsläget inga specifika miljökvalitetsnormer för att nå god miljöstatus för biologisk 
mångfald. I nedanstående analys refereras därför till beskrivningen av biologisk mångfald i den 
övergripande miljökvalitetsnormen för god miljöstatus som specificeras i bilaga 2 i föreskrifterna 
HVMFS 2012:18. 

Det övergripande målet med havsmiljöförordningen är att uppnå god miljöstatus som definieras 
bland annat genom att bevara biologiskt mångfald, därmed bidrar samtliga miljökvalitetsnormer 
som återfinns i bilaga 3 i HVMFS 2012:18 till att gynna biologisk mångfald. 

I havsmiljödirektivet finns också särskilt utpekat att det i åtgärdsprogrammet ska ingå 
geografiska skyddsåtgärder (artikel 13.4), och att det i den marina strategin ska ingå 
återställning, restaurering, av marina ekosystem där det låter sig göras (artikel 1.2a). 

 

Mänskliga aktiviteter och verksamheter i och kring havet ger upphov till olika typer av 

belastningar som påverkar biologisk mångfald. Ofta blir effekten kumulativ, vilket innebär att flera 

belastningar tillsammans förstärker effekten de får på en population eller livsmiljö.  

För bedömning av miljöstatus avseende biologisk mångfald (deskriptor 1) ingår flera olika 

artgrupper och livsmiljöer. I bedömningen inkluderades både fåglar, fisk, marina däggdjur, samt 

pelagiska och bentiska livsmiljöer. God miljöstatus för de flesta bedömda artgrupperna samt 

livsmiljötyper kommer inte att nås fram till 2020, varken i Östersjön eller i Västerhavet (figur 20) 

(Havs- och vattenmyndigheten 2018a). Tillståndet för bedömda arter och artgrupper varierar 

stort, både i Västerhavet och i Östersjön. Det finns tecken på återhämtning i framförallt 

Västerhavet och för vissa arter och artgrupper i Östersjön, till exempel för knubbsäl och gråsäl, 

samt fiskätande och betande fåglar. Trenderna är dock inte statistiskt säkerställda. För både 

pelagiska och bentiska livsmiljöer är tillståndet fortfarande osäkert. Bentiska livsmiljöer kan bara 

bedömas fragmentariskt, bl.a. på grund av bristande geografisk täckning av övervakningsdata. 

Pelagiska livsmiljöer är delvis i god miljöstatus, även om djurplanktonsamhället domineras av 

små arter (figur 20) vilket indikerar ändrad artsammansättning i plankton som i sin tur kan leda till 

en försämrad födotillgång längre upp i näringsväven. 

 

Figur 20. Översikt över ekosystemrelevanta kriteriekomponenter som ingår i bedömningen av god miljöstatus avseende 

biologisk mångfald (deskriptor 1). Vertikala axeln illustrerar om god miljöstatus nås, den horisontella axeln illustrerar 

bedömningens tillförlitlighet. Tillförlitliga bedömningar hamnar i den högra delen av figuren. Tillförlitlighet är i detta fall en 

expertbedömning och definieras som bedömning av alla relevanta kriterier, geografisk täckning och statistisk styrka i 

bedömningen. Om inte ett specifikt område anges (Östersjön - ÖS/ Västerhavet - VH) gäller slutsatsen för båda områdena (var 

för sig) (Havs- och vattenmyndigheten 2018a). 
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4.11.3 Belastningar och aktiviteter som påverkar den biologiska mångfalden 

Eftersom biologisk mångfald omfattar alla arter och livsmiljöer i ett ekosystem blir även 

beskrivning och kvantifiering av påverkan komplex. Olika belastningar kan ha kumulativa 

(sammanlagt ökande) effekter och därmed öka eller minska stressen som en art eller livsmiljö 

utsätts för. Övergödning, farliga ämnen, marint skräp, buller, fysisk förlust och fysisk störning av 

livsmiljöer, fiske inklusive bifångst samt främmande arter är alla relevanta belastningar som i 

framtiden dessutom kan förstärkas av den förväntade klimatförändringen.  

Som beskrivs i temaavsnittet om näringsbelastning så påverkar övergödning 

artsammansättningen av både växt- och djurplankton, vilket förstärks av klimatrelaterade 

förändringar såsom temperaturhöjningar eller förändrad salthalt. Dessutom påverkar ökade 

koldioxidnivåer i luften, som upplöses i havsvatten, pH-värdet i vattnet. Detta förändrar i sin tur 

förutsättningar för primärproducenter och resulterar i en ändrad artsammansättning. Miljögifter 

kan påverka arterna och livsmiljöer indirekt, t.ex. genom förändrad könsfördelning i en population 

eller nedsatt hälsotillstånd och motståndskraft till andra belastningar. Miljögifter kan därmed 

påverka reproduktionen av vissa arter och hotar dess långsiktiga överlevnad. Andra belastningar 

som buller från sjöfart, båttrafik, byggnation och liknande kan påverka arter exempelvis genom att 

störa deras födosökande eller leda till ett ständigt flyktbeteende från ljudkällor som minskar 

hälsotillståndet av en art (Kunc m.fl. 2016). De belastningar som medför förlust eller störning av 

havsbotten (t.ex. byggnationer, muddringar) leder främst till att livsmiljöernas struktur förändras 

(t.ex. förändrad artsammansättning eller total förlust av arter). Detta minskar i sin tur tillgängliga 

livsmiljöer för arter, både vad gäller att söka föda och reproduktion. Utöver de nämnda 

belastningarna påverkas biologisk mångfald genom introduktion av nya arter (som konkurrerar ut 

inhemska arter och ändrar artsammansättningen), fiske (uttag av stora individer), jakt och direkt 

störning av arter genom mänsklig närvaro.  

4.11.4 Åtgärdsbehov gällande biologisk mångfald 

Då god miljöstatus inte bedöms nås avseende biologisk mångfald är det viktigt att pågående 

åtgärder som syftar till att inrätta skyddade områden, ta fram specifika åtgärdsprogram för hotade 

arter och livsmiljöer samt aktiv restaurering fortgår och förstärks. Detta beskrivs inledningsvis. I 

tabell 37 ges också en översikt av befintliga regelverk och pågående åtgärdsarbete kopplat till 

biologisk mångfald. Nuvarande åtgärder bedöms dock inte tillräckliga för att uppnå god 

miljöstatus avseende biologisk mångfald och därför presenteras därefter förslag på nya och 

modifierade åtgärder.  

4.11.4.1 Existerande regelverk och pågående åtgärder 

Tabell 37. Sammanställning (urval) av befintliga regelverk och pågående åtgärdsarbete för att främja biologiskt mångfald.  

Titel existerande åtgärd Belastning  Omfattning Status 

Miljöbalken (1998:808) Kumulativt Nordsjön/Östersjön Pågående 

Miljöbedömningsförordningen (2017:966) Kumulativt Nordsjön/Östersjön Pågående 

Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. 

Kumulativt Nordsjön/Östersjön Pågående 
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Artskyddsförordningen (2007:845) genomför Art- och 
habitatdirektivet100 och Fågeldirektivet101  

 

Kumulativt Nordsjön/Östersjön Pågående 

Åtgärder från det första åtgärdsprogrammet 2015 (Havs- och vattenmyndighet 2015a) 

ÅPH 24, ta fram övergripande ramar för nationella 
åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper i marin 
miljö samt samordna arbetet nationellt. 

Kumulativt Nordsjön/Östersjön Pågående.  

ÅPH 25, ta fram kunskapsuppbyggande program för 
hotade arter och naturtyper i marin miljö samt 
samordna arbetet nationellt. 

Kumulativt Nordsjön/Östersjön Pågående.  

ÅPH 26, utveckla vägledning för vad 
förvaltningsdokument för marina skyddade områden 
ska innehålla. 

Kumulativt Nordsjön/Östersjön Pågående.  

ÅPH 28, införa förvaltningsåtgärder i marina skyddade 
områden (befintliga/nya, där sådana inte finns idag). 

Kumulativt Nordsjön/Östersjön Pågående.  
 

ÅPH 30, utveckla metoder för ekologisk kompensation 
och restaurering av marina miljöer. 

Fysisk 
påverkan 

Nordsjön/Östersjön Pågående-  
 

ÅPH 31, genomföra restaureringsåtgärder för ålgräs i 
Västerhavet. 

Fysisk 
påverkan 

Nordsjön Pågående.  
 

ÅPH 27 och ÅPH 29   Se tabell 36 

Även befintliga regelverk och åtgärder inom andra temaområden som syftar till att minska belastningar bidrar till 
gynnande av biologisk mångfald.  

 

Det är flera projekt och regeringsuppdrag som beskrivs i andra temaavsnitt som också är av 

relevans för att förbättra tillståndet av biologisk mångfald. Främst med koppling till fiskförvaltning i 

skyddade områden, fördelning av demersala fiskerättigheter, framtidens fiske och förbud av 

bottentrålning i skyddade områden. Dessutom är det viktigt med internationellt samarbete inom 

både Ospar och Helcom. Många arter och livsmiljöer har ett utbredningsområde som är större än 

svensk ekonomisk zon. De målsättningar som överenskommits i både Baltic Sea Action Plan 

(BSAP) och North East Atlantic Environmental Strategy (NEAES) är avgörande för att förbättra 

tillstånd av både arter och livsmiljöer även i svenska hav. Även europeiska och globala strategier, 

t.ex. EU:s biodiversitetsstrategi, FN:s hållbarhetsmål och arbete inom konventionen för biologisk 

mångfald sätter ramar för naturvårdsarbetet i Sverige.  

Områdesskydd med ändamålsenliga föreskrifter och förvaltning är en effektiv åtgärd för att 

minska den direkta påverkan från olika mänskliga aktiviteter, t.ex. fysisk störning och förlust, 

störning av arter, yrkes- och fritidsfiske, jakt och buller. Det finns fortsatt behov att stärka arbetet 

med områdesskydd genom att säkerställa att nätverket av skyddade områden är representativt 

och sammanhängande, samt genom att stärka förvaltningen bl.a. genom att inrätta strikt 

skyddade zoner inom vissa skyddade områden. Därför föreslås ÅPH 27 modifieras (se vidare 

under Behov av nya åtgärder).  

Vad gäller restaurering bedöms behov främst finnas av att stärka arbetet med de åtgärder som 

beslutades i det första åtgärdsprogrammet 2015 och som syftar till att aktivt restaurera förlorade 

livsmiljöer (ÅPH 29-31). Detta innebär att ÅPH 29 föreslås modifieras (se vidare under Behov av 

                                                   
100 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter 
101 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar 
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nya åtgärder). Vidare behöver arbetet fortgå med aktiv restaurering inom ÅPH 30 och ÅPH 31 

(ÅPH 31 syftar främst restaurering av ålgräsängar i några lokaler längs västkusten och södra 

Östersjön; ÅPH 30 innebär utveckling av ramverk för ekologisk kompensation)och intensifieras 

för att öka restaureringstakten och att ekologisk kompensation kan tillämpas på fler livsmiljötyper 

än ålgräsängar.  

Ett ytterligare åtgärdsområde som direkt kopplar till skydd och bevarande av biologisk mångfald 

innefattar arbetet med livsmiljö- och artspecifika åtgärdsprogram. Dessa program tas fram för att 

säkerställa att framförallt hotade arter och livsmiljöer bevaras eller återställs och kopplar delvis till 

arbetet med art- och habitatdirektivet. Det är viktigt att åtgärderna ÅPH 24 och ÅPH 25 från det 

första åtgärdsprogrammet fortsätter, så att ett nationellt ramverk kommer på plats så snabbt som 

möjligt. Detta för att samordna olika myndigheters arbete med dessa åtgärdsprogram. 

Exempelvis är det nödvändigt att samordna det nationella arbetet med hotade arter och habitat 

med internationella initiativ inom de regionala havskonventionerna, Helcom och Ospar. Dessutom 

är det viktigt att revidera eller utveckla fler åtgärdsprogram vid behov. För regelverk och 

pågående åtgärdsarbete, se tabell 37. 

4.11.4.2 Behov av nya åtgärder 

Nuvarande åtgärder bedöms inte som tillräckliga för att uppnå god miljöstatus avseende biologisk 

mångfald. Det är viktigt att stärka arbete med områdesskydd och aktiv restaurering av habitat. 

Dessutom behövs holistiska förvaltningsprocesser, som ekosystembaserad havsförvaltning för att 

effektivisera åtgärdsarbetet. 

Eftersom länsstyrelser och kommuner ansvarar för utpekande av skyddade områden behöver det 

finnas forum med möjlighet att planera och diskutera det regionala arbetet med marina 

skyddsområden i ett specifikt havsområde. Det kan vara t.ex. Västerhavet. Södra Östersjön, 

Bottenviken, Egentliga Östersjön. För att stärka den regionala och nationella koordineringen av 

områdesskydd och säkerställa ett representativt och sammanhängande nätverk av skyddade 

områden, föreslås att tre regionala och ett nationellt förvaltningsråd inrättas (ÅPH 59). Dessutom 

finns det behov av att fortsätta arbetet med förvaltningsåtgärder i skyddade områden (tabell 37). 

Pågående åtgärder, som beskrivits ovan, kompletterar åtgärdsarbete som syftar till att minska 

specifika belastningar på havsmiljön. Det finns också behov av att säkerställa anpassning till 

lokala eller regionala förhållanden för att det samlade åtgärdsarbetet effektivt ska kunna stärka 

den biologiska mångfalden. Ekosystembaserad havsförvaltning (Link m.fl. 2017) bedöms vara ett 

sätt att uppnå detta. För det uppdaterade åtgärdsprogrammet föreslås därför en ny åtgärd (ÅPH 

58) som syftar till att utveckla arbetssättet geografiskt, på lokal nivå; antingen i en havsbassäng 

eller kustvattentyp. Havsmiljöförvaltning enligt havsmiljöförordningen följer de grundläggande 

principerna om ekosystembaserad havsförvaltning som framgår i havsmiljödirektivet102 men 

dessa principer måste omsättas och definieras på en lämpligt geografisk skala, t.ex. för ett 

specifikt havsområde. Ett framgångsrikt åtgärdsarbete inkluderar även lokalt deltagande och 

beaktar målsättningar från olika ramverk och intressen på lokal nivå. ÅPH 58 ska resultera i en 

vägledning förkommuner och länsstyrelser för att planera, genomföra och följa upp åtgärder för 

att förbättra ekosystemets tillstånd som bidrar till att uppnå god miljöstatus i svenska hav i stort.  

Kunskapsläget kring hur arter och livsmiljöer kan förvaltas effektivt har förbättrats avsevärt jämfört 

med det första åtgärdsprogrammet för havsmiljön. Detta gör att två av åtgärderna från det första 

åtgärdsprogrammet nu föreslås modifieras (ÅPH 27 och 29). För ÅPH 27 innebär modifieringen 

                                                   
102 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens 

åtgärder på havsmiljöpolitikens område (Ramdirektiv om en marin strategi).  
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att nätverket av skyddade områden kan förbättras och att andra kompletterande skyddsformer 

kan bidra till att stärka områdesskyddet ytterligare, t.ex. biotopskyddsområden, områden som 

utpekats i havsplanering för särskild hänsyn till naturvärden (lilla N) samt rumslig förvaltning 

utanför skyddade områden. Vad gäller ÅPH 29, inom vilken en åtgärdsstrategi mot fysisk 

påverkan och för biologisk återställning i kustvattenmiljön ska utarbetas, så modifieras åtgärden 

så att nya kunskapsunderlag kan inkluderas vilket ger bättre förutsättningar för aktiv restaurering i 

framtiden och omfattar fler naturtyper än idag. 

Det är svårt att bedöma om god miljöstatus för biologisk mångfald kan uppnås med hjälp av de 

ovannämnda åtgärderna, tillsammans med de åtgärder som beskrivs i andra temaavsnitt. En 

orsak till detta är rådande kunskapsbrist om kumulativ påverkan, kopplingar mellan belastningar 

och tillstånd samt lång återhämtningstid för vissa arter och livsmiljöer. Det finns också risk för att 

pågående klimatförändringar kan minska effekten av de planerade åtgärderna enligt 

havsmiljöförordningen.  

4.11.5 Undantag från att uppnå god miljöstatus avseende biologisk mångfald 

För grundläggande information om hantering av undantag i Sverige se avsnitt kapitel 3. Biologisk 

mångfald består av flera olika delar med varierande status och kunskapsläge och olika grupper 

av arter respektive habitat hanteras därför var för sig när det gäller undantag. 

Fåglar 

4.11.5.1 Undantag och grund enligt havsmiljöförordning 

Undantag från att nå god miljöstatus 2020 föreslås för bentiskt födosökande fågelarter i 

Östersjön. Undantaget motiveras främst av att naturliga förhållanden inte tillåter en snar 

förbättring (29 § 4 havsmiljöförordningen), men det är även relevant att beakta att Sverige inte 

själv ansvarar för alla de åtgärder som skulle behöva vidtas (29 § 1 havsmiljöförordningen). Det 

finns också en koppling till undantagen avseende övergödning och farliga ämnen.  

4.11.5.2 Motivering 

De arter som inte har tillräckligt stora populationer är brunand, ejder, alfågel och svärta. 

Orsakerna till problemen varierar för de olika arterna och är inte säkerställda. Det kan vara 

födotillgång kopplad till övergödning, bifångst, oljespill samt förändringar och störningar i 

häckningsområden. Även klimatförändringar kan spela in. Det är svårt att uppskatta när god 

miljöstatus kan nås för denna grupp av fåglar eftersom det är många olika belastningar som 

spelar in, inklusive sådana där åtgärder behövs på en annan nivå än den nationella. 

4.11.5.3 Åtgärder för att sträva mot god miljöstatus 

Biologisk mångfald påverkas av många olika belastningar och är beroende av många åtgärder för 

att god miljöstatus ska kunna nås. De åtgärder som syftar till att minska olika belastningar i det 

första åtgärdsprogrammet och de nya åtgärder som föreslås i detta åtgärdsprogram bidrar till att 

gynna populationsutvecklingen för dessa arter. Dessutom finns det åtgärder inom annan 

lagstiftning (exempelvis olika former av områdesskydd) som också verkar i samma riktning. 

4.11.5.4 När undantag inte föreslås 

Inte heller gruppen vadande fåglar klarar kriteriet för god miljöstatus men undantag föreslås inte 

för denna grupp. Detta motiveras dels av att det är små förändringar som krävs för att god 
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miljöstatus ska nås men också av att de är oklart vad som orsakar problemen för de tre arter som 

inte har tillräckligt stora populationer (gravand, drillsnäppa och roskarl), men det är troligen förlust 

av habitat och predation som är viktiga faktorer.  

Däggdjur 

4.11.5.5 Undantag och grund enligt havsmiljöförordning 

Undantag föreslås för knubbsäl i Östersjön och det motiveras främst av att naturliga förhållanden 

inte tillåter en snar förbättring (29 § 4 havsmiljöförordningen), men det är även relevant att beakta 

att Sverige inte själv ansvarar för alla de åtgärder som skulle behöva vidtas (29 § 1 

havsmiljöförordningen).  

4.11.5.6 Motivering 

Knubbsälspopulationen i Östersjön är främst knuten till Kalmarsund och populationen begränsas 

av tillgängligt habitat. Den har begränsat utbyte med andra populationer i Egentliga Östersjön och 

det maximala utbredningsområdet omfattar även kusterna i Estland, Polen och Tyskland. 

Eftersom det inte bedöms som sannolikt att populationen expanderar till dessa områden under de 

närmaste decennierna bedöms god miljöstatus ligga minst 20 år framåt i tiden.  

4.11.5.7 Åtgärder för att sträva mot god miljöstatus 

Se text under rubriken fåglar 

4.11.5.8 När undantag inte föreslås 

Inte heller vikaresäl i Bottniska viken når god miljöstatus men undantag åberopas inte för 

närvarande eftersom populationen fortfarande växer. Denna bedömning kan omvärderas i 

framtiden. Klimatförändring är ett hot genom minskad isutbredning, men tillgång och kvalitet på 

föda kan också spela in. 

Tumlare är ytterligare en däggdjursart som undantag skulle kunna övervägas för. Undantag 

föreslås dock inte för närvarande eftersom Havs- och vattenmyndigheten generellt beslutat att 

inte åberopa undantag om det inte tagits fram tröskelvärden och god miljöstatus inte definierats 

(se kapitel 3.2).  

Fisk  

Se text under avsnittet om Fisk och skaldjur som påverkas av fiske.  

Habitat 

Undantag föreslås inte för varken pelagiska eller bentiska habitat eftersom definitionerna av god 

miljöstatus fortfarande är otillräckliga och en fullständig bedömning av statusen därför inte kunnat 

göras. Då det inte tagits fram tröskelvärden och god miljöstatus inte definierats åberopas inte 

undantag (se kapitel 3.2). Såväl pelagiska som bentiska habitat bedöms påverkas positivt av 

åtgärderna i pågående åtgärdsprogram och de som föreslås i detta åtgärdsprogram. 
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5 Samhällsekonomiska konsekvenser av 

åtgärdsprogrammet 

Kapitlet redogör för de samhällsekonomiska konsekvenserna av de föreslagna åtgärderna i det 

uppdaterande åtgärdsprogrammet för havsmiljön. Det inkluderar även en kostnads-nyttoanalys 

samt ekosystemtjänstanalys av de nya åtgärder som föreslås. 

5.1 Finansiering 

De administrativa kostnaderna för att genomföra en åtgärd, så som arbetskostnader för 

framtagande av en vägledning eller en föreskriftsändring, tillsyn och kontroll av efterlevnad av en 

åtgärd och utredningsarbete finansieras av de myndigheter och kommuner som åtgärden riktas 

till. Merparten av dessa kostnader faller inom ramen för respektive statlig myndighets och 

kommuns uppdrag och anslag. De faktiska kostnaderna som krävs för att åtgärden ska få effekt i 

miljön finansieras antigen med principen om att förorenaren betalar, vilket innebär att kostnaden 

för miljöpåverkan internaliseras hos verksamhetsutövaren, genom att denne bär kostnaden för att 

åtgärda miljöpåverkan, eller genom statlig finansiering. Havs- och vattenmyndigheten ansvarar 

för anslag för åtgärder för havs- och vattenmiljön. Anslaget kan i dagsläget bland annat användas 

för att genomföra miljöförbättrande åtgärder, kunskapsuppbyggnad och för att testa ny kunskap i 

pilotprojekt, eller användas som medfinansiering till olika EU-fonder. Den fond som är mest 

relevant för de föreslagna åtgärderna är den Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF). 

Resultaten från konsekvensanalysen visar att statliga åtgärdskostnader uppgår till 10 miljoner per 

år och cirka 60 miljoner totalt. Medel från EHFF kan sannolikt utgöra en betydande del av 

finansieringen. För detaljer kring finansiering för enskilda åtgärder, se respektive faktablad och 

konsekvensutredning. 

5.2 Samhällsekonomiska konsekvenser av de föreslagna 

åtgärderna 

Konsekvensanalysen är ett verktyg för att avgöra om det föreslagna åtgärdsprogrammet är 

samhällsekonomiskt rimligt och om åtgärderna är kostnadseffektiva, samt redovisa 

fördelningseffekter av de analyserade förslagen. Syftet är att jämföra de positiva konsekvenserna 

(nyttorna) med de negativa konsekvenserna (kostnaderna). En sådan konsekvensanalys 

inklusive en kostnadseffektivitetsanalys krävs för åtgärdsprogram enligt 25 § i 

havsmiljöförordningen (2010:1341) och 5 kap. 6 § miljöbalken. I den här rapporten ges en utförlig 

sammanfattning av resultaten av den samhällsekonomiska analysen. För fullständiga information 

om den samhällsekonomiska analysen, inklusive samtliga konsekvenser, antaganden och 

metodbeskrivning, se underlagsrapport: Konsekvensanalys av åtgärdsprogram för havsmiljön 

2022-2027.  

5.3 Ekosystemtjänstanalys – ökad samhällsekonomisk nytta av de 

föreslagna åtgärderna 

En viktig byggsten i havsmiljöförvaltningen är att beakta och analysera de ekosystemtjänster som 

havsekosystemen producerar. Ett ekosystem är ett nätverk av organismer och icke-levande 

materia som samspelar i en funktionell enhet. Ekosystemtjänster är de nyttor, för människor och 
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samhällen, som ekosystemen förser oss med. Ekosystemtjänsterna kan delas upp i fyra 

huvudkategorier: Stödjande, Reglerande, Försörjande och Kulturella.  

Tabell 38. Klassificering av ekosystemtjänster uppdelat i fyra huvudkategorier (Havs- och vattenmyndigheten 2015b).  

Stödjande tjänster (S) Reglerande tjänster (R) Försörjande tjänster (F) Kulturella tjänster (C) 

S1 Biogeokemiska kretslopp R1 Klimat- och 
atmosfärsreglering 

P1 Livsmedel C1 Rekreation 

S2 Primärproduktion R2 Sediment-kvarhållning P2 Råvaror C2 Estetiska värden 

S3 Födovävsdynamik R3 Reglering av 
övergödning 

P3 Genetiska resurser C3 Forskning och utbildning 

S4 Biodiversitet R4 Biologisk reglering P4 Kemiska resurser C4 Kulturarv 

S5 Habitat R5 Reglering av giftiga 
ämnen 

P5 Utsmyckningar C5 Inspiration 

S6 Resiliens  P6 Energi C6 Naturarv 

 

Stödjande tjänster upprätthåller ekosystemens struktur och funktion och som vi därmed drar 

indirekt nytta av. Reglerande tjänster reglerar och minskar olika miljöproblem. Försörjande 

tjänster (P) är de ekosystemtjänster som direkt tillhandahåller varor som kan säljas på en 

marknad. Kulturella tjänster (C) är icke-materiella nyttor som människor får från ekosystem 

genom t.ex. upplevelser i naturen (Havs- och vattenmyndigheten 2015b). Se tabell 38 för 

klassificering av ekosystemtjänster. 

5.3.1 Dagens tillgång av ekosystemtjänster  

I bedömning av miljötillståndet 2018 konstaterades att tillgången av havets ekosystemtjänster är 

begränsad som följd av dagens miljöstatus (Havs- och vattenmyndigheten 2018a). De sektorer 

som står i starkast beroende av tillgången till ekosystemtjänster är yrkesfisket och den marina 

turismen (Bryhn m.fl. 2020a). Dessa sektorer drabbas av mindre intäkter och uteblivna vinster till 

följd av dagens miljötillstånd. Exempelvis finns beräkningar som visar att fångsterna för 

yrkesfisket i Sverige vid god miljöstatus, skulle öka med 150 000 ton per år (intäkter motsvarande 

1,2 miljarder kronor) (New Economics Foundation 2017). Detta kan jämföras med de 166 000 ton 

som togs ut 2014 (1 miljard kronor). I den samhällsekonomiska konsekvensbedömningen av det 

första åtgärdsprogrammet för havsmiljön från 2015 görs en uppskattning av tillkommande vinster 

för den maritima turismen för ett scenario med god status. Resultaten från analysen visar att 

tillkommande vinster till den marina turismsektorn skulle uppgå till 4,9 miljarder kronor per år vid 

ett scenario med god miljöstatus jämfört med dagens status (Havs- och vattenmyndigheten 

2015a). Utöver företagsekonomiska effekter innebär dagens begränsade tillgång på 

ekosystemtjänster även samhällsekonomiska konsekvenser av användar- och icke-

användarvärden som inte värderas på en ekonomisk marknad, se faktaruta.  
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Två huvudtyper av ekonomiska värden: 

Användarvärden är de värden som genereras till följd av direkt användning av de varor eller tjänster 

som naturen tillhandahåller. Detta kan t.ex. vara uttag av råvaror eller användandet av ett 

naturområde för rekreation. 

Icke-användarvärden är de värden som inte är kopplande till eget användande, och inkluderar: 

 altruistiska värden: värdet av att andra individer kan nyttja havsmiljön  

 arvsvärde: att vilja lämna över friska ekosystem till framtida generationer 

 existensvärden: är helt frikopplat från nyttjande, t.ex. vetskapen om att ekosystemen är i gott 

skick 

 

En studie från 2019 syftar till att uppskatta den ekonomiska nyttan av att nå god havsmiljö i 

Västerhavet och Östersjön, i enlighet med havsmiljödirektivet (Anthesis 2020). Den följer samma 

upplägg och metod som en motsvarande finsk studie från 2018 och inkluderar samtliga 

temaområden (deskriptorer) som är relevanta för havsmiljödirektivet (Nieminen m.fl. 2018). I 

studien används CV-metoden103 som möjliggör en skattning av både användarvärden och icke-

användarvärden, se faktaruta. I en enkätundersökning fick ett urval av den svenska befolkningen 

över 18 år ange vad de maximalt var villiga att betala per år, för ett scenario där god miljöstatus 

enligt havsmiljödirektivet uppnås år 2040. I scenariot användes en skatt för finansiering av 

åtgärder för att god miljöstatus till år 2040 ska uppnås, som betalningsmedel. Resultatet från 

studien visade en genomsnittlig betalningsvilja om 1075 (920-1200) kronor per person och år, 

med en total betalningsvilja som uppgår till 8,2 (7 -9,3) miljarder kronor per år104.  

5.3.2 Förbättrad status på miljökvalitetsnormer har betydelse för tillgången av 

ekosystemtjänster 

De nya åtgärderna i det uppdaterade åtgärdsprogrammet syftar till att miljökvalitetsnormerna för 

havsmiljön ska följas. Detta leder till att tillgången på ekosystemtjänster ökar och att havsmiljön 

bidrar till ökande nyttor. Genom en ekosystemtjänstanalys uppskattas den samhällsekonomiska 

nyttan av en förbättrad status på normerna för havsmiljön. I ett första steg undersöks kopplingen 

mellan ekosystemtjänster till miljökvalitetsnormerna för att se hur tillgången på ekosystemtjänster 

förändras som följd av en förbättring av status för enskilda normer.  

Som underlag för att bedöma de föreslagna åtgärdernas potential att öka ekosystemtjänsterna 

görs en analys som baseras på miljökvalitetsnormernas koppling till ekosystemtjänster (Bryhn 

m.fl. 2020b). I analysen inkluderas de kopplingar mellan miljökvalitetsnormerna och 

ekosystemtjänster som är högre än måttlig, och där det bedöms finnas evidens för kopplingen. 

Vidare tas hänsyn till nuvarande status av ekosystemtjänster där förbättring av en 

ekosystemtjänst med låg status ges större betydelse. Resultaten illustreras med hjälp av ett 

diagram, se figur21, där storleken på de olika miljökvalitetsnormerna i diagrammen (boxarna) 

indikerar betydelsen för att förbättra tillgången på ekosystemtjänster. Resultaten visar att 

förbättring av status på miljökvalitetsnormerna har varierande betydelse för att öka tillgången på 

ekosystemtjänster. Förbättringar av normerna A.1 Näringsämnen, C.3 Fisk och C.4 Marina 

                                                   
103 CV-metoden är en ekonomisk metod som innebär att en hypotetisk marknad skapas med hypotetiska betalningar för en vara 

där en faktiskt vara saknas.  
104 Detta baseras på en medelbetalningsvilja motsvarande 1075 kr/person/år samt en svensk befolkningsmängd på 7 610 775 

personer i åldern 18–79 år (SCB, 2019b).  
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näringsvävar bedöms ha störst potential att öka tillgången på ekosystemtjänster. Merparten av 

normerna kopplar till alla de fyra huvudgrupperna av ekosystemtjänster. Den relativt sett låga 

betydelse för normerna E.1 Marint skräp samt E.2 Impulsivt buller, kan förklaras av att det idag 

saknas tillförlitlig evidens för dessa normers betydelse för flera av ekosystemtjänsterna (Bryhn 

m.fl. 2020b).  

 

Figur 21. Den förbättrade statusen av miljökvalitetsnormernas betydelse för stödjande, reglerande, producerande och kulturella 
ekosystemtjänster.  

5.3.3 Ökade tillgång på ekosystemtjänster som följd av åtgärderna  

För att bedöma åtgärdernas potentiella belastningsminskning användes en expertbedömning 

(Farnelid m.fl. 2020), samt analysresultaten från normernas koppling till ekosystemtjänsterna (se 

figur 21 ovan). Analysen inkluderar 12 av de föreslagna åtgärderna105. De sektorer som har störst 

beroende av tillgången till ekosystemtjänster är fiske, inkluderar både yrkes- och fritidsfiske, samt 

marin turism (Bryhn m.fl. 2020a). I Tabell 39. 39 redogörs de föreslagna åtgärdernas potentiella 

belastningsminskning på de ekosystemtjänster som är relevanta för Fiske, inkluderat fritidsfiske 

samt Marin turism. De föreslagna åtgärderna har en potential att minska belastningen på samtliga 

ekosystemtjänster som både fiske och marin turism är beroende av, minskningen uppgår till 6 - 8 

%, se tabell 39. För ekosystemtjänster som enbart fisket är beroende av, utgör minskningen 7 - 

10 %. För ekosystemtjänster som enbart marin turism är beroende av, utgör minskningen mellan 

6 - 10 % . 

  

                                                   
105 ÅPH 50, 56, 58 ingick inte i expertbedömningen.  

Stödjande 

Producerande 

Kulturel la 
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Tabell 39. Belastningsminskning av de föreslagna åtgärderna på ekosystemtjänster som Fiske och Marin turism är beroende 
av.  

Ekosystemtjänster  Beroenden   Medel          Låg 
                                              

Hög 

S2 Primärproduktion Båda 6 % 1 % 10 % 

S4 Biodiversitet Båda 7 % 1 % 13 % 

S5 Habitat Båda 6 % 1 % 11 % 

R3 Reglering av övergödning Båda 8 % 1 % 14 % 

S3 Födovävsdynamik Fiske 8 % 1 % 15 % 

S6 Resiliens Fiske 8 % 1 % 14 % 

R4 Biologisk reglering Fiske 7 % 1 % 13 % 

R5 Reglering av giftiga ämnen Fiske 8 % 1 % 14 % 

P1 Livsmedel Fiske 10 % 2 % 18 % 

P2 Råvaror Fiske 8 % 1 % 15 % 

C3 Forskning och utbildning Fiske 7 % 1 % 13 % 

C2 Estetiska värden Marin turism 6 % 1 % 11 % 

C4 Kulturarv Marin turism 10 % 2 % 18 % 

C5 Inspiration Marin turism 6 % 1 % 10 % 

C6 Naturarv Marin turism 7 % 1 % 13 % 

C1 Rekreation Marin turism 9 % 2 % 17 % 

 

Genom att inkludera ekosystemtjänsternas status och grad av beroende för Fiske och Marin 

turism i analysen beräknas vilka ekosystemtjänster som förväntas öka mest till följd av de 

föreslagna åtgärderna, se figur 22. Ekosystemtjänstens storlek (boxarna i diagrammet) visar 

förbättringens relativa betydelse för Fiske och Marin turism. För fiske förväntas de föreslagna 

åtgärderna öka tillgången på livsmiljö (S5 Habitat) vilket ger ökade förutsättningar för havet att 

producera livsmedel. Åtgärderna leder också till en bättre dynamik i födoväven (S3) vilket ger 

bättre förutsättningar för vissa fiskar, så som torsk och abborre och sämre för andra, exempelvis 

spigg.    

Åtgärderna förväntas också leda till en bättre tillgång på fisk (P1 Livsmedel), vilket på sikt leder till 

ökade fångster för såväl yrkes- som fritidsfiske. För marin turism innebär de föreslagna 

åtgärderna bättre förutsättningar för rekreation. Som ekosystemtjänst innebär rekreation värdet 

av att vistas havsnära, och innefattar bland annat strandpromenader, havsbad, båtturer och 

fritidsfiske. Alla aktiviteter är tätt sammanlänkade med marin turism (Havs- och 

vattenmyndigheten 2015b). Även ökningen av flera stödjande ekosystemtjänster som livsmiljö 

(S5) och biodiversitet (S4) har betydelse för sektorn.  
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Figur 22. Ökad tillgång av ekosystemtjänster som följd av nya åtgärder i åtgärdsprogrammet för havsmiljön.  

5.3.4 Värdering av ökad tillgång på ekosystemtjänster  

Resultaten av ekosystemtjänstanalysen visar hur de föreslagna åtgärderna leder till en ökad 

tillgång av ekosystemtjänster genom att belastningar på miljökvalitetsnormerna minskar. För att 

uppskatta den totala nyttan inkluderas samtliga ekosystemtjänster. Dessa kvantifieras men hjälp 

av en betalningsviljestudie som har uppskattat nyttan för att nå god miljöstatus 2040 (Anthesis 

2020). Flera miljökvalitetsnormer utgör ett delmål mot god miljöstatus och det är därför inte alltid 

tillräckligt att miljökvalitetsnormen följs för att god miljöstatus ska uppnås. Detta tas hänsyn till i 

analysen för att inte överskatta nyttan av att minska belastningen på miljökvalitetsnormerna.  

Givet antaganden i ekosystemtjänstanalysen uppskattas nyttan uttryckt i betalningsviljan för de 

nya åtgärderna till 528 (69- 917) miljoner kronor per år. Räknat för perioden 2022-2040 

uppskattas nyttan av de föreslagna åtgärderna diskonterade med 3,5 % till totalt 7,3 (0,96-12,6) 

miljarder kronor. 
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5.3.5 Tillkommande kostnader av de nya åtgärderna  

Tillkommande kostnader för de nya åtgärderna är beräknande för perioden 2022- 2040. Dessa 

innefattar endast de kostnader som har kvantifierats. För samtliga konsvenser av de föreslagna 

åtgärderna och antaganden för uppskattningar av samhällsekonomiska konsekvenser se 

underlagsrapport: Konsekvensanalys av åtgärdsprogram för havsmiljön 2022-2027. De 

tillkommande kostnaderna består av direkta kostnader för de aktörer som är delaktiga i att 

genomföra åtgärden och indirekta kostnader som uppstår som konsekvens av en åtgärd, 

exempelvis förlorade nytta som följd av begränsat möjlighet till fritidsfiskefiske. Den totala 

kostnaden för de förslagna åtgärderna för perioden 2022 -2040 har uppskattas till 540 (186-895) 

miljoner kronor. Kostnaden är diskonterad med 3,5 % och år 2022 som basår.   

5.4 Resultat kostnadsnyttoanalysen 

Resultaten av kostnadsanalysen visar att de nya åtgärderna sannolikt är en god 

samhällsekonomisk investering. Det är dock viktigt att påpeka att de kvantifierande kostnaderna 

är behäftade med osäkerhet och nyttan är behäftad med stor osäkerhet. Kostnaderna har 

uppskattats till 0,54 (0,19–0,90) miljarder kronor för perioden 2022-2040 och nyttorna till 7,26 

(0,96-12,60) miljarder kronor. Överskott i nytta av de föreslagna åtgärderna är uppskattad till 6,72 

(0,77- 11,7) miljarder kronor.   

Tabell 40. Uppskattning av tillkommande kostnader och tillkommande nyttor för de föreslagna åtgärderna i det uppdaterade 
åtgärdsprogrammet för havsmiljön.   
 

Uppskattad nytta 2022 -2040 
(miljarder kronor)  

Kostnader nya åtgärder 2022-2040 
(miljarder kronor) 

Överskott nytta 2022-2040 (miljarder 
kronor) 

7,26 (0,96-12,60) 0,54 (0,19–0,90) 6,72 (0,77- 11,70) 

5.5 Fördelningseffekter av de föreslagna åtgärderna 

I detta avsnitt redovisas konsekvenserna av åtgärder i det uppdaterande åtgärdsprogrammet 

fördelat på olika sektorer. Den totala kostnaden av de förslagna åtgärderna för perioden 2022 -

2040 har uppskattats till 540 (186-895) miljoner kronor med en diskonteringsränta på 3,5 %. 

Fullständig redogörelse av kostnaderna och konsekvenser återfinns i underlagsrapporten: 

Konsekvensanalys av åtgärdsprogram för havsmiljön 2022-2027. Här redogörs för en 

sammanfattning av konsekvenserna fördelat på de sektorer som berörs.  

5.5.1 Sjöfart 

Ekonomiska konsekvenser för sjöfarten har kunnat kvantifieras för två delar av åtgärden ÅPH 51: 

i) utsläpp av mineralolja som används som smörjmedel i fartygs propellerhylsor och iii) 

begränsning för sjöfart att släppa ut farliga ämnen i skrubbervatten. Det är idag inte beslutat hur 

dessa två delar av åtgärden kommer genomföras och i konsvensanalysen räknas på ett möjligt 

scenario för vardera av dessa delåtgärder. Ökade kostnader för en eventuell reglering av utsläpp 

av mineralolja från fartygs propellerhylsor beror till stor del på hur mycket det enskilda fartyget 

läcker mineralolja. Åtgärden för att minska utsläpp av farliga ämnen från skrubbervatten förväntas 

endast gälla fartyg med öppen skrubber. Kostnader har endast uppskattats för svensk sjöfart, 

men åtgärderna innebär samma konsvenser för internationell sjöfart. Den totala kostnaden för 

svensk handelsflotta har uppskattats till mellan 63-526 miljoner kronor. Det stora intervallet 

reflekterar osäkerheter i underlaget. 
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Konsekvenser för sjöfarten som följd av ÅPH 51 iv) utsläpp av lastrester från fartygs tanktvättar i 

Östersjön har inte kunnat kvantifieras. Om åtgärden medför en lagförändring som innebär att 

dessa lastrester inte får släppas till Östersjön kan det innebära konsekvenser för sjöfart indirekt. 

Detta eftersom hamnar behöver investera i mottagningsstationer för att omhänderta lastresterna 

vilket i så fall bör leda till högre hamnavgifter. Antingen skulle de ökade hamnavgifterna drabba 

endast de fartyg som idag släpper lastresterna till havs. Eller så skulle en kostnadsökning ske för 

samtliga fartyg om omhändertagandet omfattas av Helcoms system för ”no-special fee”. I det 

senare fallet skulle kostnadsökningen drabba fler men bli betydligt lägre. 

5.5.2 Yrkesfiske 

Hur genomförandet av de åtgärder som berör yrkesfiske kommer se ut har inte beslutats. När 

genomförandet av de föreslagna åtgärderna leder till föreskriftsändringar och områdesskydd som 

kan påverka yrkesfisket kommer dessa förslag samrådas och en fullständig konsvensanalysen 

genomföras. I konsekvensanalysen för åtgärdsprogrammet har därför konsekvenser analyserats 

av möjliga utfall av de föreslagna åtgärderna. Utifrån dessa analyser har den totala kostnaden 

uppskattats till mellan 9,7 -29,4 miljoner kronor i minskat förädlingsvärde under perioden 2022-

2040.  

5.5.3 Fritidsfiske 

I konsekvensanalysens har konsekvenser analyserats för möjliga utfall av de föreslagna 

åtgärderna som berör fritidsfisket. Konsekvenser för fritidsfiske har kvantifierats till kostnader 

genom minskat konsumentöverskott106 för fritidsfiskare. Detta är inte en faktisk finansiell kostnad 

utan en uppskattning av minskad nytta på grund av minskade möjligheter till fritidsfiske. Den 

totala minskningen av konsumentöverskottet för fritidsfiskare har uppskattats till mellan 19 - 58 

miljoner kronor under perioden 2022-2040.  

5.5.4 Fritidsbåtsägare 

Två av de föreslagna åtgärderna berör fritidsbåtsägare. För ÅPH 54, som handlar om att minska 

användningen av biocidinnehållande båtbottenfärger på fritidsbåtar, har inga ekonomiska 

konsekvenser för fritidsbåtsägare identifierats. Även ÅPH 55, aktiv utfasning av tvåtaktsmotorer 

med förgasare på fritidsbåtar, berör fritidsbåtsägare. Genomförandet av åtgärden innebär en aktiv 

utfasning, med syfte att frivilligt minska användningen av tvåtaktsmotorer. Då åtgärden bygger på 

frivillighet har inga ekonomiska konsvenser för fritidsbåtsägare identifierats i konsvensanalysen.    

5.5.5 Verksamhetsutövare 

De kostnader som rör verksamhetsutövare och som har kunnat kvantifieras, är små 

administrativa kostnader och uppgår till 50-100 tkr. ÅPH 57 (Vägledning för att förhindra att 

seismiska undersökningar orsakar skadligt impulsivt buller med negativa effekter på marina 

däggdjur) kan innebära kostnader för de som genomför seismiska undersökningar, exempelvis 

inför anläggning av havsbaserad vindkraft. Vägledningen kan innebära konsekvenser för när och 

hur seismologiska undersökningar kan genomföras. Detta kan innebära ökade kostnader för 

aktörer inom exempelvis etablering av havsbaserad vindkraft, men dessa kostnader har inte 

kunnat kvantifieras.   

                                                   
106 Konsumentöverskottet som skillnaden mellan vad fritidsfiskarna maximalt är villiga att betala för en fiskedag, och vad de 

faktiskt betalar eller utgifterna för fisket. 
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6 Klimatförändringar och åtgärdsprogrammet för 

havsmiljön 

Klimatförändringar bedöms medföra ökad påverkan från olika belastningar som finns på våra 

havsområden, exempelvis avseende övergödningens effekter (Saraiva m.fl. 2018). Med högre 

temperaturer, ändrad salthalt och lägre pH ändras också förutsättningar och förhållanden för 

havens ekosystem och arter. Detta ger effekter för både dess motståndskraft och förmåga till 

anpassning (IPCC 2019). Samtidigt kan friska och välmående hav bidra till att begränsa 

klimatförändringen genom att vara en viktig sänka för koldioxid och genom att stödja 

produktionen av förnybar energi. Klimatförändringar och dess effekter kan därmed påverka såväl 

åtgärdsbehovet som effektiviteten av planerade åtgärder. Åtgärder kan också bidra till att stärka 

havets (ekosystemens) motståndskraft mot klimatförändringar.  

Som redogjorts för, se avsnitt 2.5 Avgränsningar, så inkluderar åtgärdsprogrammet inte specifika 

åtgärder för att minska klimatpåverkan. Klimatförändringar har däremot beaktats i uppdateringen 

av åtgärdsprogrammet. Detta genom att de nya åtgärder som föreslås genomgått en enkel 

granskning i förhållande till effekter av klimatförändringar. Det huvudsakliga syftet med 

granskningen är att synliggöra åtgärdernas samspel med de effekter som klimatförändringarna 

förväntas innebära, t.ex. utifrån förändringar i belastningar, spridning eller förekomst av arter och 

livsmiljöer som förväntas.  

Inom ramen för den EU-gemensamma genomförandestrategin (CIS) för vattendirektivet, har en 

vägledning tagits fram för hur klimatförändringar ska beaktas inom arbetet med vattendirektivet 

(EU-kommissionen 2009). Då CIS-vägledningen för havsmiljödirektivets åtgärdsprogram inte 

innehåller några detaljer om hur klimataspekter ska beaktas har den genomförda 

klimatgranskningen av åtgärder i detta åtgärdsprogram inspirerats av denna vägledning. 

Klimatgranskningen undersöker översiktligt om åtgärderna är tillräckligt flexibla och möjliggör en 

framtida anpassning till förändrade klimatförhållanden. Granskningen gör det också möjligt att i 

utformning av åtgärderna identifiera och hantera möjliga negativa eller oönskade 

effekter/påverkan. Detta för att de åtgärder som föreslås ska vara effektiva, väl motiverade och 

kostnadseffektiva med avseende på miljökvalitetsnormerna även i längre perspektiv. Därmed har 

de enskilda åtgärderna som förslås granskats utifrån ett antal parametrar: 

• Hur åtgärden väntas fungera utifrån sannolika eller möjliga framtida klimatförändringar 

• Kommer åtgärdens effektivitet påverkas 

• Kan åtgärden medföra positiva eller negativa klimateffekter 

Om åtgärdens effektivitet eller dess funktion bedöms påverkas, eller om det finns risk att den kan 

medföra negativ klimatpåverkan, bedöms även om åtgärden är anpassningsbar och flexibel. 

Detta för att landa i en slutgiltig rekommendation om åtgärden inte bör vidtas (eller vidtas med 

försiktighet), eller om åtgärden ändå kan föreslås men behöver justeras.  

6.1 Resultat av granskningen 

Ingen av de föreslagna åtgärderna bedöms primärt ha negativa klimateffekter och det har därför 

inte funnits behov att justera någon åtgärd. Åtgärderna i sig har kort livslängd men de kan behöva 
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fortsätta under flera förvaltningscykler och det är då troligt att flertalet kommer behöva justeras 

utifrån framtida förändrade förhållanden. 

De flesta åtgärder bedöms vara flexibla, kunna anpassas till framtida klimatförhållanden och då 

även behöva justeras. För tre av åtgärderna bedöms däremot inte det behovet föreligga, eftersom 

de inte direkt påverkas av klimateffekter. Det gäller ÅPH 53 om brottförebyggande arbete mot 

olagliga utsläpp, ÅPH 55 om utfasning av tvåtaktsmotorer med förgasare och ÅPH 57 om 

vägledning för seismiska undersökningar.  

Ett förändrat klimat bedöms i de flesta fall inte påverka åtgärdens effektivitet i sig, men däremot 

hur den fungerar. Inom många områden gäller att det inför ytterligare förändringar i klimatet blir 

ännu viktigare att åtgärderna genomförs och fungerar som avsett. Exempel på detta är ÅPH 54 

och 55 som rör fritidsbåtar då en förlängd säsong för användning av fritidsbåtar kan förväntas. 

Förändringar i miljön som beror på klimatförändring kan också maskera åtgärdens effektivitet 

genom att verka i motsatt riktning och även förändra behovet av åtgärder. Exempel på detta är 

ÅPH 51 om att minimera sjöfartens miljöpåverkan då t.ex. områden där sjöfåglar uppehåller sig 

kan förändras. Vissa åtgärder bedöms inte att påverkas när det gäller effektivitet. Det gäller ÅPH 

52 om expertstöd för oljeskadeskydd, ÅPH 53 om brottsförebyggande arbete, ÅPH 56 om 

produkt- och materialutveckling av fiskeredskap, ÅPH 57 om vägledning för seismiska 

undersökningar och ÅPH 59 om inrättande av förvaltningsråd.  

Endast två åtgärder bedöms i någon mån kunna bidra till att lindra framtida klimatförförändringar. 

Den ena är ÅPH 55 om utfasning av tvåtaktsmotorer, om dessa ersätts med motorer med mindre 

klimatpåverkande utsläpp. Den andra är ÅPH 56 om materialutveckling av fiskeredskap, om 

återvinning och användning av andra material än plast gör att användning av fossila råvaror 

minskar.  

Alla åtgärder bedöms på olika sätt ha potential att underlätta anpassning till klimatförändringar 

framför allt genom att minska belastningar eller leda till ett ökat skydd av arter och livsmiljöer. 

Detta kan bidra till att förbättra ekosystemets motståndskraft mot direkta och indirekta effekter av 

klimatförändring. Exempel på detta är ÅPH 46 om vägledning om invasiva främmande arter som 

kan verka proaktivt mot den spridning av främmande arter som förväntas gynnas av t.ex. ökad 

temperatur. Ett annat exempel är ÅPH 48 om att främja storleksfördelningen i det kustnära 

fisksamhället där stora individer kan missgynnas av varmare vatten. Att skydda dem kan därför 

bli ännu viktigare då stora individer också indirekt skulle kunna begränsa spridning av främmande 

arter. ÅPH 52 om expertstöd för ett samordnat oljeskydd är en åtgärd som skulle kunna bli 

viktigare i ett förändrat klimat.  Detta eftersom klimatanpassning i andra sektorer i samhället 

förväntas leda till att nya typer av bränslen, med andra egenskaper än de som transporteras idag, 

transporteras och riskerar att släppas ut. 
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7 Internationell samverkan 

7.1 Internationell samordning  

Den svenska havsmiljöförvaltningen ska vara samordnad med andra medlemsstaters förvaltning i 

Nordsjön och Östersjön och där så är lämpligt samordnas med arbetet inom ramen för de 

regionala havskonventionerna. Inom ramen för åtgärdsprogrammet är samarbetet extra viktigt då 

det finns aktiviteter och belastningar som behöver hanteras gemensamt på grund av 

gränsöverskridande effekter av både miljöproblem och åtgärder.  

Internationell samordning sker genom EU-kommissionen, de regionala havskonventionerna 

Ospar och Helcom samt genom bi- och multilaterala kontakter. Internationellt informationsutbyte 

kring miljöbedömningar sker också.  

7.1.1 EU-samarbete kring åtgärdsarbete i havsmiljön 

Inom EU sker övergripande samordning genom EU-kommissionen och inom flertalet 

undergrupper i den gemensamma CIS (Common Implementation Strategy)-processen. Det har 

också tagits fram flera vägledningar om arbetet med havsmiljödirektivet.  

7.1.2 Havsregionalt samarbete kring åtgärder i havsmiljön 

Samordning inom havsregionerna kring åtgärdsarbetet sker inom de regionala 

havskonventionerna Ospar (Nordsjön) och Helcom (Östersjön). Inom ramen för Helcom och 

Ospar sker nu arbete med att uppdatera regionala aktionsplaner107. Det är inom dessa processer 

som diskussioner om gemensamma överenskommelser, målsättningar och åtgärder främst äger 

rum. De regionala aktionsplanerna förväntas beslutas 2021. Inom båda processerna betonas 

nyttan av ytterligare samordning som också bidrar till att nå målen för havsmiljödirektivet. Här är 

Sverige, tillsammans med övriga medlemsländer, aktivt deltagande och pådrivande. Havs- och 

vattenmyndigheten har ett regeringsuppdrag som syftar till att samordna svenska myndigheters 

insatser i arbetet med uppdateringarna av BSAP och NEAES, och detta har gjort det möjligt att 

uppmärksamma kopplingar till åtgärdsprogrammet för havsmiljön108. I mån av relevans kan 

åtgärder som diskuteras inom aktionsplaneprocesserna genomföras nationellt genom 

åtgärdsprogrammet för havsmiljön. Åtgärder som föreslås i det nationella arbetet kan på 

motsvarande sätt tas upp i det regionala samarbetet och därmed inspirera och driva på 

åtgärdsarbetet i andra länder. Även om det finns skillnader i tidplaner som till viss del försvårar 

koordinering av arbetet med uppdateringen av det svenska åtgärdsprogrammet för havsmiljön, så 

löper processerna delvis parallellt. Utöver detta arbete har även en jämförande analys gjorts av 

nya förslagen på åtgärder jämfört med de åtgärder som diskuteras i de pågående regionala 

aktionsplaneprocesserna, med avseende på ett antal aspekter: 

• om det finns förslag som diskuterats inom aktionsplaneprocesserna som kan genomföras 

nationellt genom åtgärdsprogrammet,  

• i vilken grad de åtgärder som diskuteras nationellt är föreslagna, lämpliga att föreslå, i de 

regionala aktionsplaneprocesserna, eller i andra fora 

                                                   
107 Helcom, Baltic Sea Action Programme, BSAP, update: https://helcom.fi/baltic-sea-action-plan/bsap-update-2021/ , Ospar 

North-East Atlantic Environment Strategy, NEAES: https://www.ospar.org/convention/strategy  
108 Regeringsuppdrag till Havs- och vattenmyndigheten (M2019/01667/Nm) att samordna svenska myndigheter vid uppdatering 
av Helcoms aktionsplan för Östersjön och Ospars miljöstrategi https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-
uppdrag/regeringsuppdrag/regeringsuppdrag/samordna-svenska-myndigheter-vid-uppdatering-av-helcoms-aktionsplan-for-
ostersjon-bsap-och-ospars-miljostrategi-neaes-2019.html 

https://helcom.fi/baltic-sea-action-plan/bsap-update-2021/
https://www.ospar.org/convention/strategy
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/regeringsuppdrag/regeringsuppdrag/samordna-svenska-myndigheter-vid-uppdatering-av-helcoms-aktionsplan-for-ostersjon-bsap-och-ospars-miljostrategi-neaes-2019.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/regeringsuppdrag/regeringsuppdrag/samordna-svenska-myndigheter-vid-uppdatering-av-helcoms-aktionsplan-for-ostersjon-bsap-och-ospars-miljostrategi-neaes-2019.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/regeringsuppdrag/regeringsuppdrag/samordna-svenska-myndigheter-vid-uppdatering-av-helcoms-aktionsplan-for-ostersjon-bsap-och-ospars-miljostrategi-neaes-2019.html
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• om det redan finns regional aktivitet som adresserar samma problem.  

Utkomsten av denna analys redovisas i respektive åtgärdsfaktablad under rubriken ”regional 

koordinering” och pekar på viktiga aspekter att ta vidare för genomförandet av åtgärderna för en 

stärkt koordinering, regional förankring och utväxling av åtgärdsarbetet.  

Inför uppdateringarna av BSAP har Helcom uppmärksammat att det saknats metoder för att på 

havsregional skala uppskatta hur långt befintliga åtgärder räcker mot att nå BSAP:s mål. 2019 

startade Helcom därför omfattande arbete med metodutveckling kring detta för att bättre kunna 

uppskatta i vilken grad, och vilken typ av nya åtgärder som krävs (Helcom 2019; Helcom 2020). 

Erfarenheterna från detta arbete ska kunna stödja nationell utveckling, bl.a. inom 

havsmiljödirektivet kring åtgärder. Det finns stora likheter med den gap-analys som utförts för 

inom ramen för uppdateringen av detta åtgärdsprogram (se bilaga 1). Helcom har utöver detta 

arbete även sett behov av samarbete kring uppdateringen av åtgärdsprogrammen, bl.a. när det 

gäller en starkare samordning kring bedömningarna per ämnesområde av om god miljöstatus kan 

nås eller inte, och skälen till detta (se kapitel 3 om undantag). Den gemensamma rapporten Joint 

documentation of regional coordination of Programmes of Measures in the Baltic Sea area, 

beskriver den regionala koordineringen kring havsmiljödirektivet i Östersjön och förväntas vara 

klar 2022. Rapporten kommer då göras tillgängliga via http://www.havochvatten.se/hmd-atgard  

Också inom Ospar arbetar medlemsländerna för att identifiera möjligheter till framtida samordning 

av åtgärder relaterat till havsmiljödirektivet.  

7.1.3 Bilaterala/multilaterala kontakter kring åtgärdsarbete i havsmiljön 

Samordning sker även genom bi- och multilaterala kontakter för utbyte av information och 

erfarenheter i uppdatering av åtgärdsprogrammet, samt att se på möjligheter att koordinera 

arbetet. Havs- och vattenmyndigheten har haft diskussioner med kollegor i angränsande 

havsområden. Framför allt har koordinering av åtgärdsprogrammet hittills skett med Finland och 

Danmark. 

Med Finland har möte hållits 2020 med särskilt fokus på gränsöverskridande samarbete med 

fokus på livsmiljöer och specifika arter (relaterar till ÅPH 24). En färdplan ska tas fram för detta 

arbete. Information om samarbetet delas inom Helcom (arbetsgrupp State&Conservation) och 

kopplas till vidare arbete där. Med Danmark finns pågående samarbete, bl.a. i frågan om 

fiskereglering i marina skyddade områden.  

  

http://www.havochvatten.se/hmd-atgard
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8 Gränsöverskridande påverkan 

De åtgärder som vidtas i åtgärdsprogrammet för havsmiljön har generellt en gränsöverskridande 

karaktär, då havsområdena som berörs gränsar till ett flertal andra staters havsbassänger. 

Havsmiljödirektivet och havsmiljöförordningen anger att medlemsstaterna bör beakta eventuell 

gränsöverskridande påverkan av åtgärdsprogrammen för havsmiljön, minimera risken för skada 

och verka för positiv påverkan. Därutöver gäller enligt Esbokonventionens protokoll och 6 kap. 15 

§ miljöbalken, att samråd ska ske med andra länder i samband med planer och program som har 

en gränsöverskridande påverkan. Naturvårdsverket är enligt 9 § förordning (1998:905) om 

miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) ansvarig myndighet för gränsöverskridande samråd. Den 

gränsöverskridande miljöpåverkan från detta åtgärdsprogram analyseras i 

miljöbedömningsarbetet och sammanfattas i framtagen MKB för respektive temaområde.  

Sammanfattningsvis förväntas positiv påverkan, men troligen varken betydande positiva eller 

betydande negativa effekter av åtgärdsprogrammet för havsmiljön på annan stat. Av stor vikt är 

däremot att åtgärdsarbetet inom samtliga angränsande länder görs på likartad nivå för att 

betydande positiva effekter för havsmiljön generellt i gemensamma havsområden ska uppnås. 

Den kumulativt positiva effekten kan bli betydande om alla länder runt ett havsområde vidtar 

behövliga åtgärder. 
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9 Genomförande och uppföljning 

I åtgärdernas faktablad beskrivs vilka myndigheter och kommuner som behöver vidta åtgärderna, 

hur och för vilken period de ska genomföras. I faktabladen anges också att en genomförandeplan 

ska upprättas för respektive åtgärd. Med detta avses en mer detaljerad plan som närmare 

specificerar hur åtgärden ska genomföras med tidsatta delmoment där så är möjligt. Planen 

upprättas av ansvarig åtgärds myndighet(er) i samråd med Havs- och vattenmyndigheten. Syftet 

med planen är att underlätta för åtgärdernas genomförande genom att definiera och tydliggöra 

exempelvis moment, aktiviteter och arbetsprocesser som krävs. Genomförandeplanen blir också 

ett användbart underlag vid rapportering och uppföljning av åtgärden.  

Rapportering och uppföljning 

I den uppdatering av åtgärdsprogrammet som nu görs, så kommer åtgärd 32 (ÅPH 32) som rör 

uppföljning av åtgärder, modifieras för att bl.a. förtydliga uppgifter kring rapportering. 

Rapportering av åtgärdernas genomförande görs dels för uppföljning av det nationella arbetet 

med att följa miljökvalitetsnormerna och att nå god miljöstatus i havet, dels för att Havs- och 

vattenmyndigheten ska kunna fullgöra de uppgifter om rapportering till EU-kommissionen som 

följer av havsmiljödirektivet. Rapportering till EU om genomförandet av det uppdaterade 

åtgärdsprogrammet kommer ske vid interrimsrapporteringen 2024 och i slutet av 

åtgärdsprogrammets period (2027). Återrapporteringen av åtgärdernas genomförande kan också 

bidra till miljömålsrapporteringen.  

Detta innebär att alla myndigheter och kommuner som omfattas av åtgärdsprogrammet årligen 

ska rapportera status för åtgärdernas genomförande till Havs- och vattenmyndigheten. Kopplat till 

den årliga återrapporteringen håller Havs- och vattenmyndigheten också uppföljningsdialoger 

med berörda myndigheter. 

Uppföljning och rapportering möjliggör en utvärdering av åtgärdernas effekt förhållande till de 

miljökvalitetsnormer som ska följas. Uppföljning av åtgärdernas effekter följs även upp genom 

övervakningsprogrammet för Nordsjön och Östersjön109. 

Även EU-kommissionen följer upp medlemsländernas införande av åtgärdsprogrammet (artikel 

16 i havsmiljödirektivet). Efter att medlemsländerna har rapporterat de uppdaterade 

åtgärdsprogrammen kommer kommissionen att utvärdera dem och inom sex månader 

återkomma med eventuella synpunkter. Enligt artikel 18 i havsmiljödirektivet ska 

medlemsländerna lämna en delrapport om genomförandet till EU-kommissionen. Delrapporten 

ska lämnas i början av 2025 och kommer att baseras på en utvärdering av åtgärdsarbetet 2024.   

                                                   
109 https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/miljomal--direktiv/havsmiljodirektivet/uppdaterade-overvakningsprogram-

for-nordsjon-och-ostersjon.html  

https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/miljomal--direktiv/havsmiljodirektivet/uppdaterade-overvakningsprogram-for-nordsjon-och-ostersjon.html
https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/miljomal--direktiv/havsmiljodirektivet/uppdaterade-overvakningsprogram-for-nordsjon-och-ostersjon.html
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10 Ordlista 

ATMOSFÄRISK DEPOSITION: Föroreningar som färdas i atmosfären innan de når mark, 

inlandsvatten eller hav via torrdeposition eller nederbörd. 

BENTISK: Bottenlevande.  

BIOTA: Levande organismer som t.ex. fisk, kräftdjur och blötdjur. 

DEMERSALA: T.ex. fiskarter som lever och söker föda bottennära. 

EKOSYSTEMTJÄNSTER: Funktioner hos ekosystem som på något sätt kommer människan till 

godo, samt de egenskaper i systemet som upprätthåller och understödjer de funktioner som 

kommer människan till godo. De delas ofta in i producerande, kulturella, reglerande och 

stödjande ekosystemtjänster. 

FEKUNDITET: Inom biologin avser detta en organisms potentiella fortplantningskapacitet. 

HYDROGRAFISK: Vattnets fysiska egenskaper t.ex. salthalt, temperatur, djup, strömmar eller 

vågor. 

HYDROMORFOLOGI: Hydromorfologi (hymo) är de förhållanden som råder avseende 

konnektiviten (möjligheten till spridning och fria passager för djur, växter med mera), morfologi 

(fysiska förhållanden som råder i en vattenförekomst) och hydrografiska villkor (information om 

avrinningsområden, sjöar, vattendrag och havsområden). Förändringar i hydromorfologi kan leda 

till ändrade livsbetingelser för såväl vattenlevande som landlevande organismer i eller i närheten 

av vattenmiljön. 

FÖRSIKTIGHETSANSATSEN: Försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen enligt artikel 4, 

grundförordningen för fiske (Förordning (EU) nr 2013/1380), en ansats som beskrivs i artikel 6 i 

FN:s avtal om fiskbestånd och som innebär att avsaknaden av tillförlitlig vetenskaplig information 

inte bör tas som intäkt för att skjuta upp eller avstå från att vidta förvaltningsåtgärder för att 

bevara målarter, associerade arter eller arter som är beroende av dessa, ickemålarter samt deras 

livsmiljö.  

FÖRSIKTIGHETSPRINCIPEN: En princip som förekommer och definieras och tolkas i flera 

lagstiftningar och internationella överenskommelser. Internationellt i Riodeklarationen från 1992 

(princip 15): För att skydda miljön, skall försiktighetsprincipen tillämpas allmänt av stater i enlighet 

med deras förmåga. Om hot om allvarlig eller oåterkallelig skada uppstår, skall brist på fullständig 

vetenskaplig säkerhet inte användas som ett skäl att skjuta upp kostnadseffektiva åtgärder för att 

förhindra miljöförsämring. Inom EU från 1993 och definieras fördraget om Europeiska unionen 

(artikel 191 punkt 2): Unionens miljöpolitik ska syfta till en hög skyddsnivå med beaktande av de 

olikartade förhållandena inom unionens olika regioner. Den ska bygga på försiktighetsprincipen 

och på principerna att förebyggande åtgärder bör vidtas, att miljöförstöring företrädesvis bör 

hejdas vid källan och att förorenaren ska betala. I detta sammanhang ska de 

harmoniseringsåtgärder som motsvarar miljöskyddskraven i förekommande fall innehålla en 

skyddsklausul som tillåter medlemsstaterna att av icke-ekonomiska miljömässiga skäl vidta 

provisoriska åtgärder, som ska vara föremål för ett kontrollförfarande på unionsnivå. I Sverige i 

miljöbalken från 1999 (2 Kap 3 §): Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller 

vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 

försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten 

eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall 

vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått skall vidtas 

så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet 

för människors hälsa eller miljön. 
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INDIKATOR: En mätbar egenskap eller företeelse som används för att bedöma tillståndet i eller 

belastningen på miljön för att antingen möjliggöra bedömning av god miljöstatus eller av om en 

miljökvalitetsnorm följs.  

INTERNBELASTNING: En belastning från en historiskt lagrad förorening (näringsämnen eller 

farliga ämnen) i t.ex. en sjö eller ett havsområde och som riskerar att frigöras. Ett exempel är 

fosfor som är bundet i sedimentet men kan frigöras vid syrebrist och bidra till övergödning. 

KASKADEFFEKT: Inom ekologin när förändringar inom en funktionell grupp (t.ex. rovlevande 

fisk) i näringsväven får effekter på flera andra gruppers (t.ex. djurplankton) antal, biomassa eller 

produktivitet, vilket i sin tur kan leda till förändringar i hela ekosystemet. 

KONFIDENSINTERVALL: Är inom matematiken en skattning av osäkerheten associerad med 

olika skattningar.  

KUMULATIVT: Succesivt adderande. Kumulativa effekter kan uppstå då effekt x och effekt y 

samverkar så att den kumulativa effekten blir olika stor och additiv effekt uppstår.  

LEKBIOMASSA: Den totala vikten av könsmogna individer i ett fiskbestånd, eng. Spawning 

Stock Biomass (SSB).  

MSY (maximal hållbar avkastning): Det i teorin högsta balanserade genomsnittliga uttag som 

fortlöpande kan tas ur ett bestånd under rådande genomsnittliga miljöförhållanden utan att detta 

avsevärt påverkar fortplantningsprocessen, eng. Maximum Sustainable Yield.  

MILJÖKVALITETSNORM: Ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med miljöbalken 1999. 

En miljökvalitetsnorm (MKN) uttrycker den kvalitet miljön i ett visst område ska uppnå. 

MÅLVÄRDE: Indikatorvärde för att bedöma om en miljökvalitetsnorm i föreskrifterna HVMFS 

2012:18 bilaga 3 följs. 

PELAGISK: Den fria vattenmassan. T.ex. är pelagiska fiskarter sådana som lever  och söker 

föda i den fria vattenmassan. 

SEDIMENT: Material som sjunker ner genom vattnet och samlas på havs- och sjöbottnar. 

Bottnarna i världens oceaner, hav och sjöar byggs upp av sediment.  

TROFISK: ’Trofi’ innebär ”ätande” och trofiska strukturer eller nivåer beskriver näringspyramider 

eller näringskedjor och hur viss energi överförs från producenter till konsumenter uppåt i 

näringskedjan.  
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11 Förkortningar 

CBD  FN:s konvention om biologisk mångfald (Convention on Biological  

  Diversity) 

GFP  EU:s gemensamma fiskeripolitik 

GES  God miljöstatus (Good Environmental Status) 

HaV  Havs- och vattenmyndigheten 

HCB  Hexaklorbensen 

HBCDD  Hexabromcyklododekan 

Helcom  Helsingforskommissionen (the Helsinki Commission) som styr arbetet   

  inom konventionen för skydd av den marina miljön i Östersjön. 

HVMFS  Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter 

IBTS  Internationell fiskerioberoende undersökning med bottentrål  

 (International Bottom Trawl Survey) 

ICES  Internationella Havsforskningsrådet (International Council for the    

  Exploration of the Sea) för samordnande och främjande av 

 havsforskning i Nordatlanten. 

IMO FN:s internationella sjöfartsorganisation 

LFI  Index som anger andelen stor fisk (större än 40 cm) i fisksamhället (Large Fish  

Index) 

MKN  Miljökvalitetsnorm 

MSY  Maximal hållbar avkastning (Maximum Sustainable Yield) 

Ospar  Konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten 

 (sammanslagning av Oslokonventionen och Pariskonventionen 1992).   

  Arbetet styrs av Ospar-kommissionen.  

PAH Polycykliska aromatiska kolväten  

PCB  Polyklorerade bifenyler (Polychlorinated Biphenyl) 

PBDE  Polybromerade difenyletrar 

PFAS Polyfluorerade alkylsubstanser 

PFOS  Perfluoroktansulfonat 

STECF EU-kommissionens vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommitté  

  för fiskerinäringen  

TBT  Tributyltenn  
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13 Bilaga 1 

Metodbeskrivning gap-analys 

Syftet med gap-analysen är att utifrån miljökvalitetsnormerna göra en kvantitativ bedömning och 

identifiera var det krävs ytterligare åtgärder för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. För att 

genomföra gap-analysen används en semikvantitativ-metodik som innebär att kvalitativt underlag 

och expertbedömningar används för att göra kvantitativa skattningar. Den här typen av metodik 

är vanlig inom havsmiljödirektivet för områden där det finns brist på kvantitativ data110,111,112.  

Det finns få studier som beskriver existerande åtgärders effekt, större delen av analysen vilar 

därför på expertbedömningar. Resultaten ska följaktligen inte ses som en fullständig beskrivning 

av nuvarande åtgärders effekt, utan syftar till att på ett övergripande sätt illustrera vilka 

belastningar som behöver adresseras och ge vägledning i att identifiera var ytterligare åtgärder 

behövs för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. I analysen identifieras exempelvis källor, 

aktiviteter, spridningsvägar som inte är tillräckligt adresserade med existerande åtgärder. 

Analysen kan också visa om genomförandet av existerande åtgärder kan behöva stärkas för att 

miljökvalitetsnormerna ska kunna följas.  

Urval av existerande åtgärder för gap-analysen 

I ett första steg görs en sammanställning av samtliga åtgärder som bidrar till att följa de olika 

miljökvalitetsnormerna. Med åtgärd avses alla typer av åtgärder på nationell, regional, europeisk 

eller internationell nivå. Åtgärderna kan variera i omfattning, från omfattande EU-direktiv eller 

förordningar, till mindre omfattande så som projekt eller kampanjer. En åtgärd kan definieras som 

teknisk, lagstiftning, ekonomisk, policy etc.113. Forskning och övervakning klassificeras 

exempelvis inte som åtgärder.  

Den långa listan av existerande åtgärder som bidrar till att miljökvalitetsnormerna ska kunna 

följas, utgör underlag för ett urval av de mest relevanta åtgärderna per miljökvalitetsnormerna. 

Detta urval görs med stöd av experter på Havs- och vattenmyndigheten. 

Skattning av åtgärdsbehov per miljökvalitetsnormerna 

För att identifiera åtgärdsbehovet per miljökvalitetsnormerna används tre kriterier: 

• Belastningens betydelse för miljökvalitetsnormen, vilket bygger på en källfördelningsanalys 

som finns i faktablad för miljökvalitetsnormernas indikatorer. I de fall det saknas en 

källfördelningsanalys, görs bedömningen med expertstöd och/eller med stöd av tidigare 

studier genom att 100 poäng fördelas ut på de olika typerna av belastningar utifrån deras 

uppskattade relativa betydelse.  

• Hur väl existerande åtgärder täcker de belastningar som har identifierats. Kriteriet bedöms på 

en skala 1-5 utifrån åtgärdernas potential att minska dessa belastningar.  

                                                   
110 EU-kommissionen (2020) Programmes of measures and Exceptions under the Marine Strategy Framework Directive - 

Recommendations for implementation and reporting for the updates in the 2nd cycle. DG Environment, Brussels. pp 54 
(MSFD Guidance Document 10 - update) 

111 Reinhard, A. J., de Blaeij, A. T., Bogaardt, M. J., Gaaff, A., Leopold, M. F., Scholl, M. M., Slijkerman, D. M. E., Strietman, W. 
J., & van der Wielen, P. (2012). Cost-effectiveness and cost-benefit analysis for the MSFD. (Report / LEI, Wageningen UR : 
Research area Regional economy & land use). LEI, part of Wageningen UR. https://edepot.wur.nl/199888  

112 Börger T., Broszeit S., Ahtiainen H., Atkins J.P., Burdon D., Luisetti T., Murillas A., OinonenS., Paltriguera L., Roberts L., 
Uyarra M.C., Austen M.C. (2016) Assessing Costs and Benefits of Measures to Achieve Good Environmental Status in 
European Regional Seas: Challenges, Opportunities, and Lessons Learnt. Front. Mar. Sci., 07 October 2016 

113 EU-kommissionen (2020) Programmes of measures and Exceptions under the Marine Strategy Framework Directive - 
Recommendations for implementation and reporting for the updates in the 2nd cycle. DG Environment, Brussels. pp 54 
(MSFD Guidance Document 10 - update) 



- 149 - 

• I vilken utsträckning nuvarande genomförande når de existerande åtgärdernas potential 

bedöms utifrån en skala 1-5. Genomförandet värderas med en samlad bedömning med stöd 

av tidigare studier och annat underlag som beskriver nuvarande genomförande.  

Analyserna resulterar i två typer av gap:  

• Genomförande-gap: Effekten av nuvarande åtgärder kan öka med ett förbättrat 

genomförande av dessa. Det kan då vara aktuellt med nya åtgärder som syftar till att stärka 

genomförandet för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. 

• Åtgärds-gap: Nuvarande åtgärder är inte tillräckliga, utan det behövs nya åtgärder för att 

miljökvalitetsnormerna ska kunna följas.  

 

  



- 150 - 

 

14 Bilaga 2 

Samråd och samverkan 

Uppdatering av åtgärdsprogrammet för havsmiljön påbörjades 2019. Arbetet och delar i 

processen samt förslagen på nya åtgärder har samverkats och förankrats på olika sätt.  

En referensgrupp har bildats bestående av kontaktpersoner vid centrala myndigheter och 

länsstyrelser, för att underlätta samverkan i arbetet med åtgärdsprogrammets uppdatering114. Ett 

informationsmöte hölls i juni 2019 där referensgruppen informerades om det uppstartade arbetet 

samt planeringen av processen. I januari 2020 fick referensgruppen delar av gap-analysen för 

påseende och med möjlighet att komma med skriftlig input och synpunkter. En workshop 

genomfördes i mars 2020 där förslag till åtgärder diskuterades. Under 2020 och inför samrådet 

har också flera av åtgärdsförslagen diskuterats separat med möjlig ansvarig och/eller berörd 

myndighet.  

Information om åtgärdsprogrammets uppdatering har gått ut till Sveriges kommuner och till 

Sveriges kommuner och Regioner (SKR) per mail samt i form av ett webbaserat 

informationsmöte i oktober 2019. Åtgärdsförslag har diskuterats med ett antal referenskommuner 

i april 2020.  

Ett webbformulär har varit tillgängligt via Havs- och vattenmyndighetens hemsida under hösten 

2019, öppet för vem som helst att skicka in förslag på åtgärder för det uppdaterade programmet. 

Ett 50-tal åtgärdsförslag skickades in till Havs- och vattenmyndigheten via webbformuläret.  

Under arbetets gång har löpande avstämningar hållits med vattenmyndigheterna för koordinering 

och synkning i processen av att uppdatera åtgärdsprogrammet för havsmiljön och 

åtgärdsprogrammen inom vattenförvaltningen. 

Havs- och vattenmyndigheten har även spridit information och tagit in synpunkter under 

åtgärdsprogrammets uppdatering genom arrangemang och via ett antal existerande dialog-

/samverkansgrupper och -forum. Exempelvis kan nämnas: Information vid Havs- och Vattenforum 

(4 – 5 juni 2019), öppet för yrkesverksamma och intresserade. En dialogkonferens om åtgärder 

för havsmiljön arrangerades av Havs- och vattenmyndigheten (december 2019) där forskare 

bjöds in att presentera förslag på åtgärder för att förbättra tillståndet för havsmiljön115. 

Båtmiljörådet (april 2020), där frilufts- miljö- och fritidsbåtsorganisationer finns representerade. 

Ytterligare informationsinsatser om åtgärdsprogrammet har genomförts, bl.a. till sjöfartens 

branschorganisation, miljö,- fritidsfiske- och friluftsorganisationer, fiskeorganisationer. 

Samråd av förslag till uppdaterat åtgärdsprogram genomförs under perioden november 2020 – 

april 2021. Samrådet sker parallellt med vattenmyndigheternas samråd om ”Planer och åtgärder 

                                                   
114 Referensgruppen har bestått av kontaktpersoner från de centrala myndigheterna: Boverket, Energimyndigheten, 

Försvarsmakten, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Kustbevakningen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Sjöfartsverket, Skogsstyrelsen, SMHI, Statens geotekniska institut, Sveriges 
geologiska undersökning, Trafikverket och Transportstyrelsen, samt vid länsstyrelserna i följande län: Blekinge, Dalarna, 
Gotland, Gävleborg, Halland, Kalmar, Norrbotten, Skåne, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västerbotten, Västernorrland, 
Västra Götaland och Örebro.  

115 Mer information om konferensen finns på Havs- och vattenmyndighetens hemsida: https://www.havochvatten.se/planering-
forvaltning-och-samverkan/program-projekt-och-andra-uppdrag/uppdatering-av-atgardsprogram-for-havsmiljon/forskar--och-
forvaltningskonferens-om-atgarder-for-havsmiljon.html  

https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-och-samverkan/program-projekt-och-andra-uppdrag/uppdatering-av-atgardsprogram-for-havsmiljon/forskar--och-forvaltningskonferens-om-atgarder-for-havsmiljon.html
https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-och-samverkan/program-projekt-och-andra-uppdrag/uppdatering-av-atgardsprogram-for-havsmiljon/forskar--och-forvaltningskonferens-om-atgarder-for-havsmiljon.html
https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-och-samverkan/program-projekt-och-andra-uppdrag/uppdatering-av-atgardsprogram-for-havsmiljon/forskar--och-forvaltningskonferens-om-atgarder-for-havsmiljon.html
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för vattenarbetet 2022–2027”. Myndigheterna går ut med en gemensam kungörelse och håller två 

gemensamma nationella samrådsmöten (februari 2021).  

Information om åtgärdsprogrammets uppdatering publiceras löpande på Havs- och 

vattenmyndighetens hemsida: www.havochvatten.se/atgardsprogram-uppdateras 

  

http://www.havochvatten.se/atgardsprogram-uppdateras


- 152 - 

 

15 Bilaga 3 

Åtgärdsfaktablad 10 

Åtgärd  

Åtgärder mot internbelastning av fosfor i Östersjön 

 

ÅPH 10 - modifierad 

Åtgärd 10 i Havs- och vattenmyndighetens åtgärdsprogram från 2015116 föreslås modifieras.  

Modifiering av åtgärden innebär: 

 Fokus på genomförande av pilotprojekt för att begränsa internbelastning av fosfor i 

Östersjön; med förankring i resultat från tidigare utförda undersökningar samt relevanta 

nationella och internationella vägledningar.   

Motivering 

Åtgärden vidtas för att minska den betydande interna näringsbelastningen av fosfor, som i 

nuläget har lika stor påverkan på Östersjön som den externa belastningen från land117, och som 

leder till övergödning. Den interna belastningen innebär att den positiva effekten av minskad 

belastning av fosfor och kväve till Östersjön fördröjs118.  

Syftet med åtgärden är att i enlighet med försiktighetsprincipen försäkra att samtliga möjliga 

åtgärder för att minska övergödningen i havsmiljön vidtas.   

Koppling till miljökvalitetsnorm med indikator eller deskriptor för god miljöstatus 

Åtgärden bidrar till att den övergripande normen god miljöstatus119 ska kunna följas med 

avseende på deskriptor 5 Övergödning.  

Åtgärdens koppling till komponent som beskriver god miljöstatus 

Åtgärden avser förbättra följande delar av ekosystemet och/eller minska följande belastningar: 

näringsämnen, livsmiljöer (bentiska och pelagiska), löst syre, näringsvävar och övergödning. 

Genomförande  

Havs- och vattenmyndigheten har det övergripande ansvaret för åtgärdens genomförande.   

Åtgärden påbörjades under 2016. En vägledning för att hjälpa tillsynsmyndigheter bedöma när, 

var och med vilken teknik åtgärder bör vidtas, samt vilka skyddsåtgärder och övervakning som 

bör användas beräknas vara färdigställd under 2021. 

                                                   
116 Havs- och vattenmyndigheten (2015) God havsmiljö 2020 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram 

för havsmiljön. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2015:30 
117 Eilola K., Almroth-Rosell E, Meier H.E.M. (2014) Impact of saltwater inflows on phosphorus cycling and eutrophication in the 

Baltic Sea: a 3D model study. Tellus A 66(0) 
118 Helcom (2014) Eutrophication status of the Baltic Sea 2007-2011 – A concise thematic assessment, Balt. Sea Environ. Proc. 

No. 143, ISSN 0357-2994, accessed online 20140729 at http://www.helcom.fi/Lists/Publications/BSEP143.pdf  
119 17 § havsmiljöförordningen. 

http://www.helcom.fi/Lists/Publications/BSEP143.pdf
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Utifrån tillgängligt underlag och fortsatt kunskapsinhämtande avseende möjligheten att påverka 

den interna näringsbelastningen, lokalt i övergödda vikar och fjärdar samt i Egentliga Östersjön, 

ska Havs- och vattenmyndigheten genomföra pilotprojekt för att motverka internbelastning. 

I samband med att åtgärden modifieras för det uppdaterade åtgärdsprogrammet ska en 

genomförandeplan för åtgärdens utarbetas. 

Förväntad effekt av åtgärden 

Pilotprojekt bör leda till lokalt minskade övergödningseffekter i havsmiljön; med direkt effekt på 

siktdjup, fosfor- och syrehalt i vattenmassan, algblomning, bottenvegetation och djurliv.  

Lagstiftning/regelverk 

Vid genomförande av åtgärden kan nedan regelverk aktualiseras:  

Miljöbalken (1998:808) och relaterade förordningar.  

Beroende på projektutformning och teknikval för internbelastningsprojekt kan krav på tillstånd 

eller anmälan enligt reglering för antingen vattenverksamhet eller miljöfarlig verksamhet 

aktualiseras.  

Miljökvalitetsmål 

Ingen övergödning 

Bakgrund och nuläge 

Syrefria bottnar uppstår ofta på grund av övergödning, och drabbar Östersjön både i utsjön och i 

kustnära vikar. Syrefria bottnar frigör näringsämnen som tidigare har varit lagrade i sedimentet, 

så kallad internbelastning. Dessa näringsämnen kommer ofta från historisk belastning. 

Syrefattiga förhållanden förhindrar även att fosfor som tillförs från land begravs i sedimenten, och 

gör att den fortfarande är tillgänglig för växtplankton. 

För att komma tillrätta med övergödningen i havet krävs först och främst åtgärder på land för att 

begränsa extern näringstillförsel. Att dessa åtgärder är genomförda är en viktig förutsättning 

innan åtgärder mot internbelastning genomförs. 

Internbelastningen innebär att oavsett åtgärder som vidtas på land, så dröjer effekten i utsjön och 

det tar sannolikt mer än 50 år innan god miljöstatus nås. Ett liknande problem, men i mindre 

skala, finns i flera havsvikar. I vissa vikar i Stockholms skärgård har åtgärdsarbetet på land gjort 

att den externa näringsbelastningen är liten, men utsläpp av näringsämnen lagrade i 

bottensediment gör att dessa vikar, och även avgränsande vikar, fortfarande drabbas av 

övergödning. Exempel på redan genomförda projekt: I Byfjorden, Lännerstasundet och 

Sandöfjärden (Finska viken) har försök gjorts med syresättningspump, så kallad haloklin 

ventilation. Vid Östhammar och i Björnöfjärden har man blandat aluminium med bottensediment 

för att förhindra internbelastning av fosfor. I vissa sjöar har lågflödesmuddring testats som ska 

suga upp organiskt material från sjö- eller havsbottnen.  

Geografisk omfattning 

Östersjön 

Koordinering med EU:s regelverk I kustzonen:  

Vattendirektivet (2000/60/EG)120 

                                                   
120 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens 

åtgärder på vattenpolitikens område 



- 154 - 

Regional koordinering 

Övergödningsproblematiken i Östersjön hanteras inom Helcom (med belastningstak definierade 

genom Helcoms aktionsplan, BSAP). Förslag till åtgärder förankras inom Helcoms arbetsgrupp 

”Pressure”.   

Kostnad och finansiering 

Administrativa kostnader för att genomföra åtgärden finansieras inom Havs- och 

vattenmyndighetens löpande arbete. Kostnad för genomförande av pilotprojekt uppskattas först 

efter omfattningsstudie då denna är osäker och beror på skala och teknikval.   

Uppföljning av åtgärdens effekter 

Åtgärdens effekt bedöms med miljöövervakning: ett kontrollprogram innefattande 

basundersökningar innan projekt påbörjas; ett riktat övervakningsprogram under pågående 

projekt samt långvarig övervakning för att försäkra att åtgärdens positiva miljöeffekt är bestående.   

Uppföljning kommer närmare specificeras i åtgärdens genomförandeplan. 
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Åtgärdsfaktablad 15 

Åtgärd 

Ta fram vägledning riktad till myndigheter och verksamheter för omhändertagande av farliga 

ämnen och påväxt på fartygsskrov. 

 

ÅPH 15 –modifierad 

Åtgärd 15 i Havs- och vattenmyndighetens åtgärdsprogram från 2015121 föreslås modifieras.  

Modifiering av åtgärden innebär: 

 Åtgärden fokuserar enbart på omhändertagande av farliga ämnen och påväxt på 

fartygsskrov.  

 Skrov på fritidsbåtar flyttas till ÅPH17 och fundament och bryggor utesluts från åtgärden. 

 Det förtydligas vad som ska ingå i den vägledning som ska tas fram.  

Motivering 

Trots utförliga existerande regelverk122, så bidrar sjöfarten fortfarande till negativ miljöpåverkan, 

t.ex. tillförsel av farliga ämnen och spridande av främmande arter123. Intensiv sjöfart sker inom 

svenskt territorialvatten och ekonomisk zon. Till exempel så sker det årligen ca 28 000 

fartygspassager i Öresund, och ca 44 500 passager mellan Bornholm och svenska fastlandet124. 

Dessutom väntas sjöfarten öka i framtiden125. Enligt bedömning av miljötillståndet för Nordsjön 

och Östersjön från 2018 så uppnås inte god miljöstatus för främmande arter eller farliga 

ämnen126. Denna åtgärd syftar till att motverka införsel och begränsa spridning av främmande 

arter samt tillförsel av farliga ämnen från sjöfart genom att ta fram vägledning hur man ska 

omhänderta farliga ämnen och påväxt från fartygsskrov.  

Koppling till miljökvalitetsnorm med indikator eller deskriptor för god miljöstatus  

Åtgärd 15 syftar till att miljökvalitetsnormerna nedan ska kunna följas127. 

Miljökvalitetsnorm B.1 Tillförsel av farliga ämnen från mänsklig verksamhet ska minska tills den 

inte orsakar halter av farliga ämnen som förhindrar att god miljöstatus uppnås. 

Indikator B.1.1 Farliga ämnen i biota 

                                                   
121 Havs- och vattenmyndigheten (2015) God havsmiljö 2020 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram 

för havsmiljön. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2015:30 
122 Sjöfartens miljöpåverkan regleras via internationella sjöfartsorganisationens (IMO) internationella konventioner, t.ex. 

International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL), International Convention on the Control of 
Harmful Anti-fouling Systems on Ships (AFS konventionen) och International Convention for the Control and Management of 
Ships' Ballast Water and Sediments (barlastvattenkonventionen). Konventionerna är ratificerade av ett stort antal länder. 
Sverige har genomfört en stor del av IMO-konventionerna i nationell lagstiftning inte minst föreskrifter från Transportstyrelsen.  

123 Andersson K., Brynolf S., Lindgren J.F., Wilewska-Bien M. (2016) Shipping and the environment – Improving environmental 
performance in Marine Transportation. Springer Verlag 

124 Helcom, map and data service. 
125 UNCTAD (2019) Review of maritime transport. ISBN 978-92-1-112958-8 

126 Havs- och vattenmyndigheten (2018) Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2018-2023- Bedömning av miljötillstånd och 

socioekonomisk analys. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2018:27 
127 För alla miljökvalitetsnormer med indikatorer och deskriptorer för god miljöstatus se Havs- och vattenmyndighetens 

föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för 
Nordsjön och Östersjön.  
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Miljökvalitetsnorm C.1 Havsmiljön ska vara fri från avsiktligt nyutsatta eller flyttade främmande 

arter och stammar, samt främmande arter spridda på annat sätt genom mänsklig verksamhet, 

som riskerar att negativt påverka den genetiska eller biologiska mångfalden eller ekosystemets 

funktion. 

Indikator C.1.1 Trend för introduktioner av nya främmande arter 

Åtgärdens koppling till komponent som beskriver god miljöstatus 

Åtgärden avser förbättra följande delar av ekosystemet och/eller minska följande belastningar: 

fisk, livsmiljöer (bentiska och pelagiska), farliga ämnen, negativa effekter på arter och livsmiljöer, 

nya introducerade främmande arter.  

Genomförande  

Åtgärden genomförs av Naturvårdsverket genom arbete för att ta fram en tillsynsvägledning riktad 

till myndigheter (kommun, länsstyrelse) för rengöring av fartygsskrov. Vägledningen beskriver hur 

tillsynsmyndigheter ska bedriva tillsyn och inkluderar riktlinjer om vilka krav som ska ställas på 

filtrering och omhändertagande av biologisk påväxt, och krav på teknik för minimering av 

spridning av farliga ämnen vid aktiviteten. Åtgärden genomförs i samverkan med Havs- och 

vattenmyndigheten och Transportstyrelsen och består dessutom av ett antal delmoment som 

syftar till att begränsa spridningen av främmande arter och farliga ämnen vid rengöring av 

fartygsskrov.  

Åtgärden genomförs i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten och Transportstyrelsen 

enligt följande:  

 Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för att utreda betydelsen av skrovpåväxt för 

introduktion och spridning av (invasiva) främmande arter. 

 Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Transportstyrelsen genomför en 

kunskapssammanställning om tillgängliga tekniker för rengöring av fartygsskrov, 

inkluderande filtrering och destruktion av biologisk påväxt, och minimering av spridning av 

farliga ämnen.  

 Transportstyrelsen verkar i sitt internationella arbete, inom IMO och Helcom, för att 

vägledningar för fartyg/rederier angående skrovtvätt av fartyg ska uppdateras med 

beskrivningar för hur biologiskt material ska filtreras, omhändertas och hur aktiviteten 

motverkar överdrivet frisättande av biocider, enligt bästa möjliga tekniker.  

Åtgärden genomförs löpande under 2022-2027. Under 2022 ska en genomförandeplan för 

åtgärden utarbetas. Under 2022-2024 ska underlagsmaterial tas fram eller sammanställas som 

beskriver betydelsen av skrovpåväxt för introduktion av främmande arter, tillgängliga tekniker för 

rengöring av skrovpåväxt och framtagande av en nationell ståndpunkt för att verka på en 

internationell nivå. 

Förväntad effekt av åtgärden 

Om rengöring av fartygsskrov genomförs enligt en framtagen vägledning, som beaktar tekniker 

och metoder som minimerar sannolikheten för att borttagen påväxt på fartygsskrovet hamnar i 

den marina miljön, då minskar spridningen av främmande arter. Detta medför förbättrade 

möjligheter att nå målvärdet för indikator C.1.1 och ökad förutsättning för att miljökvalitetsnorm 

C.1 kan följas. Dessutom så minimeras tillförseln av farliga ämnen, vilket ökar möjligheten att 

klara målvärdet för miljökvalitetsnorm B.1.  
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Lagstiftning/regelverk 

Vid genomförande av åtgärden kan nedan regelverk och vägledningar aktualiseras: 

Miljöbalken (1998:808) 

Miljötillsynsförordning (2011:13) 

I miljötillsynsförordningen framgår vilken myndighet som har tillsynsvägledningsansvar.  

Förordning (2018:1939) om invasiva främmande arter 

IMO. 2011. RESOLUTION MEPC.207 (62) - Guidelines for the control and management of ship´s 

biofouling to minimize the transfer of invasive aquatic species. 

Miljökvalitetsmål 

Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Giftfri miljö 

Ett rikt växt- och djurliv 

Bakgrund och nuläge 

Invasiva främmande arter pekas ut som en utav de fem skäl till förlusten av biologisk mångfald på 

jorden128. Det finns flertalet exempel då invasiva främmande arter har medfört stora ekonomiska 

och ekologiska konsekvenser i de områden som drabbas. Det är därför av stort intresse att 

motverka spridning av invasiva främmande arter. En stor källa till spridning, ballastvatten, har i 

och med införandet av krav från IMO på rening av detta motverkats129. Emellertid pekas biologisk 

påväxt på fartygsskrov också ofta ut som en stor källa till spridning av främmande arter. Denna 

påväxt uppskattas orsaka lika många spridningar av främmande arter som ballastvatten (innan 

reglering infördes)130. Ett fartygsskrov utan antifoulingteknik eller antifouling som är i slutet av sin 

livslängd får snabbt ett lager av biologisk påväxt131.  

Skrovrengöring av fartyg i vatten är en aktivitet som sker av flera skäl. Dels för att ta bort påväxt 

på fartygsskrov, men också för att förlänga livslängden hos en båtbottenfärg som innehåller 

biocider. Genom att undvika påväxt på skrovet så drar fartyget mindre bränsle och motverkar 

spridning av främmande arter, men rengöringen kan också påverka vattenmiljön där den utförs. 

Skrovrengöring är en ökande trend internationellt och även i Sverige, framför allt då 

bränslepriserna är höga. I dagsläget finns det inte ett nationellt regelverk för hur rengöringen ska 

ske, t.ex. avseende uppsamling av restprodukter och intensitet i rengöringen. Frågan hanteras 

idag på kommunal nivå, där utförare av aktiviteten får olika direktiv om skrovrengöring är tillåtet 

och under vilka förutsättningar. Idag tillämpas flera olika metoder av skrovrengöring, t.ex. med 

hjälp av borstar eller vattenjet. Uppsamling av det organiska materialet efter en rengöring är 

oftast inte i fokus i tillståndsprocessen utan snarare problematiken med att rengöringen kan bidra 

till en temporär ökad frisättning av biocider, t.ex. koppar. Användandet av biocider innebär att det 

sker en spridning av farliga ämnen till den kustnära vattenmiljön. Kunskapen kring vilka metoder 

som fungerar bättre eller sämre ur perspektivet spridning av främmande arter, finns inte samlad. 

                                                   
128 IPBES (2019) Global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy 

Platform on Biodiversity and Ecosystem Services 
129 IMO (2004) International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments (BWM) 

http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Control-and-
Management-of-Ships'-Ballast-Water-and-Sediments-(BWM).aspx  

130 Gollasch S. (2002) The Importance of Ship Hull Fouling as a Vector of Species Introductions into the North Sea. Biofouling, 
2002. 18(2): p. 105-121. 

131 Oliviera D.S.R. (2019) Roughest hour – approaches to ship hull fouling management. Diss. Chalmers University of 
Technology, 2019 

http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Control-and-Management-of-Ships'-Ballast-Water-and-Sediments-(BWM).aspx
http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Control-and-Management-of-Ships'-Ballast-Water-and-Sediments-(BWM).aspx
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Geografisk omfattning 

Nordsjön, Östersjön. Kust och utsjön. 

Koordinering med EU:s regelverk  

Kemikalielagstiftning, inkluderat Reachförordningen (Förordning nr 1907/2006)132 och 

Biocidförordningen (Förordning nr 528/2012)133 

Direktivet om prioriterade ämnen (2008/105/EG)134 

Regional koordinering 

Helcom BSAP.  

Kostnad och finansiering 

Kostnader för att ta fram en vägledning bekostas av Naturvårdsverket. Underlag som beskriver 

betydelsen av skrovpåväxt för introduktion av (invasiva) främmande arter bekostas av Havs- och 

vattenmyndigheten. Kostnader för att ta fram underlag och informationspapper till IMO:s grupp 

Marine Environmental Protection Committee (MEPC) bekostas av Transportstyrelsen. Kostnader 

för att ta fram en kunskapssammanställning om tillgängliga tekniker för rengöring av fartygsskrov, 

inkluderande filtrering och destruktion av biologisk påväxt, och minimering av spridning av farliga 

ämnen bekostas tillsammans av Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och 

Transportstyrelsen. 

Uppföljning av åtgärdens effekt 

Antalet introduktioner av invasiva främmande arter som kan härledas till fartygsskrov, alternativt 

nedåtgående trend i antalet nyintroducerade främmande arter genom mänskliga aktiviteter. 

Uppföljning kommer närmare specificeras i åtgärdens genomförandeplan. 

  

                                                   
132 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, 

godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 
1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt 
rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG 

133 Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och 
användning av biocidprodukter 

134 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/105/EG av den 16 december 2008 om miljökvalitetsnormer inom 
vattenpolitikens område och ändring och senare upphävande av rådets direktiv 82/176/EEG, 83/513/EEG, 84/156/EEG, 
84/491/EEG och 86/280/EEG, samt om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG 
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Åtgärdsfaktablad 17 

Åtgärd 

Att utreda orsak och behov av ytterligare reglering för att förhindra spridning av TBT till 

havsmiljön från mark och sediment.  

Att ta fram vägledning eller riktlinjer med avseende på skrovrengöring av fritidsbåtar för att 

förhindra spridning av TBT, övriga biocider och främmande arter till havsmiljön.  

 

ÅPH 17 – Modifierad 

Åtgärd 17 i Havs- och vattenmyndighetens åtgärdsprogram från 2015135 föreslås modifieras.  

Modifiering av åtgärden innebär: 

 Fokus på utredning av orsak och möjlig ytterligare reglering till fortsatt tillförsel av TBT 

flyttas från fritidsbåtsskrov till mark och sediment i anslutning till fritidsbåtsanvändning.  

 Till åtgärden läggs till att ta fram vägledning eller riktlinjer för skrovrengöring av 

fritidsbåtar för att förhindra spridning av TBT, övriga biocider och främmande arter. 

Motivering 

Även om det finns regelverk som förbjuder användandet av TBT som biocid på båtskrov uppnås 

inte gränsvärdet i havsmiljön avseende TBT. Gränsvärdet avseende TBT bedöms inte kunna 

uppnås 2020 varken i utsjön för halter i sediment och kustnära när det gäller effekter från TBT-

förorenade sediment. Fritidsbåtar och anläggningar förknippade med fritidsbåtar, t.ex. 

fritidsbåtshamnar, har identifierats som fortsatta källor till spridning av TBT till havsmiljön. 

Fritidsbåtar kan även bidra till ytterligare spridning av främmande arter.  

Åtgärden syftar till att möjliggöra en ökad åtgärdstakt för att förhindra fortsatt indirekt spridning av 

TBT och andra farliga ämnen från båtbottenfärger och andra relevanta källor till havsmiljön men 

även till att begränsa spridning av främmande arter via påväxt på fritidsbåtar. 

Koppling till miljökvalitetsnorm med indikator eller deskriptor för god miljöstatus  

Åtgärd 17 syftar till att miljökvalitetsnormerna nedan ska kunna följas136. 

Miljökvalitetsnorm B.1 Tillförsel av farliga ämnen från mänsklig verksamhet ska minska tills den 

inte orsakar halter av farliga ämnen som förhindrar att god miljöstatus uppnås. 

Indikator  

B.1.1 Farliga ämnen i biota 

                                                   
135 Havs och vattenmyndigheten (2015) God havsmiljö 2020 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram 

för havsmiljön. Havs och vattenmyndighetens rapport 2015:30 
136 För alla miljökvalitetsnormer med indikatorer och deskriptorer för god miljöstatus se Havs- och vattenmyndighetens 

föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för 
Nordsjön och Östersjön.  
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Miljökvalitetsnormen B.1 tillämpas inte i kustvatten enligt 8 § i Havs- och vattenmyndighetens 

föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt 

miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön eftersom motsvarande ämnen 

hanteras inom vattenförvaltningens miljökvalitetsnormer för kemisk ytvattenstatus i 

kustvattenförekomster. 

Genom att bidra till en minskad mängd och minskade koncentrationer av farliga ämnen även i 

Östersjöns och Västerhavets kustvatten kommer åtgärden även påverka möjligheten att kunna 

följa vattenförvaltningens miljökvalitetsnormer. D.v.s. god kemisk ytvattenstatus i kustvatten och 

därmed även ha en effekt på möjligheten att nå god miljöstatus avseende koncentrationer och 

effekter av farliga ämnen.  

Miljökvalitetsnorm B.2 Farliga ämnen i havsmiljön som tillförs genom mänsklig verksamhet får 

inte orsaka negativa effekter på biologisk mångfald och ekosystem. 

Indikator 

B.2.3 Effekter av organiska tennföreningar på snäckor (imposex) 

Miljökvalitetsnorm C.1 Havsmiljön ska vara fri från avsiktligt nyutsatta eller flyttade främmande 

arter och stammar, samt främmande arter spridda på annat sätt genom mänsklig verksamhet, 

som riskerar att negativt påverka den genetiska eller biologiska mångfalden eller ekosystemets 

funktion. 

Indikator 

C.1.1 Trend för introduktioner av nya främmande arter 

Åtgärdens koppling till komponent som beskriver god miljöstatus 

Åtgärden avser förbättra följande delar av ekosystemet och/eller minska följande belastningar: 

Bentiska livsmiljöer, etablerade främmande arter, farliga ämnen, UPBT-ämnen och negativa 

effekter på arter och livsmiljöer. 

Genomförande  

Åtgärden genomförs av Naturvårdsverket och Transportstyrelsen i samråd med 

Kemikalieinspektionen, Sjöfartsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Försvarsinspektören för 

hälsa och miljö (FIHM), länsstyrelser och kommuner. Åtgärden består av flera delmoment:  

- Utreda behov av ytterligare reglering för att förhindra spridning av TBT till havsmiljön från 

mark (t.ex. uppställningsplatser) och sediment samt verka för att den reglering 

utredningen förespråkar tas fram. För denna del ansvarar Naturvårdsverket. 

- Ta fram vägledning eller riktlinjer med avseende på skrovrengöring av fritidsbåtar 

(förberedande arbete inför målning, underhåll, skrovtvätt) för att förhindra spridning av 

TBT och övriga biocider till havsmiljön. Denna del genomförs av Transportstyrelsen med 

stöd av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. I det vägledningsmaterial 

som tas fram ska även spridning av främmande arter ingå och beaktas, detta för att 

vägledningen ska bli heltäckande och sammanhållen. Havs- och vattenmyndigheten 

bidrar även med expertstöd för att utreda betydelsen av skrovpåväxt för introduktion och 

spridning av (invasiva) främmande arter. Utifrån detta ska Naturvårdsverket upprätta 

vägledning för tillsyn av skrovrengöring samt användning av biocidinnehållande 

båtbottenfärger på fritidsbåtar med stöd av Kemikalieinspektionen och Havs- och 

vattenmyndigheten.  

De utredningar och kartläggningar som genomförs ska vara representativa för svenska 

förhållanden i Östersjön och Nordsjön.  
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Åtgärden påbörjades 2016. I samband med att åtgärden modifieras för det uppdaterade 

åtgärdsprogrammet ska en genomförandeplan för åtgärdens utarbetas. Åtgärden genomförs 

löpande under 2022-2027.  

Förväntad effekt av åtgärden 

Studier visar att nytillskott av TBT fortfarande är ett problem i områden som har aktiviteter 

kopplade till fritidsbåtsanvändning eller historisk användning av fritidsbåtar. Därför kommer ett 

genomförande av åtgärden som minskar spridning av TBT från fritidsbåtsrelaterade 

underhållsaktiviteter leda till en positiv effekt för miljökvalitetsnorm B.2. Storleksordningen på 

effekten beror på verkningsgraden i åtgärden för att motverka nytillskott av TBT till den marina 

miljön. 

På samma sätt kommer framtagande av en vägledning eller riktlinjer med avseende på 

skrovrengöring och tillsyn av denna ha en positiv effekt för miljökvalitetsnormerna B.1, B.2 och 

C.1.  

Lagstiftning/regelverk 

Vid genomförande av åtgärden kan nedan regelverk aktualiseras: 

Miljöbalken (1998:808)  

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 782/2003 av den 14 april 2003 om förbud mot 

tennorganiska föreningar på fartyg. 

Förordning (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg.  

Miljömål 

Giftfri miljö 

Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Bakgrund och nuläge 

Halter av TBT i sediment och observerade effekter i havsmiljön (imposex hos snäckor, 

gastropoder) visar på att TBT fortfarande medför negativa effekter i den marina miljön. Dessutom 

indikerar kvoten mellan TBT och dess nedbrytningsprodukter i sediment att tillförseln många 

gånger överskrider nedbrytningshastigheten137. Även om TBT varit förbjudet att använda som 

biocid i båtbottenfärg (antifouling) på fritidsbåtar en längre tid, påträffas det fortfarande frekvent 

på båtskrov138. Studier visar att TBT fortfarande återfinns i gamla övermålade färglager som 

släpper från skroven vid högtryckstvätt, borsttvätt, skrapning, slipning etc. Höga halter av ämnet 

har också återfunnits i jord på båtuppställningsplatser, i dagvatten och i ytsediment i 

småbåtshamnar139,140, förhållanden som också förekommer i varvsmiljö.   

Ytterligare åtgärdsinsatser för att förhindra indirekt spridning av TBT till havsmiljön bedöms 

därmed nödvändiga. På detta sätt kan även utsläpp av andra farliga ämnen i båtbottenfärger, 

såsom koppar och zink minska.  

                                                   
137 Moksnes P-O., Eriander L., Hansen J., Albertsson J., Andersson M., Bergström U., Carlström J., Egardt J., Fredriksson R., 

Granhag L., Lindgren F., Nordberg K., Wendt I., Wikström S., Ytreberg E. (2019) Fritidsbåtars påverkan på grunda 
kustekosystem i Sverige. Havsmiljöinstitutets Rapport nr 2019:3 

138 Ibid. 

139 Bengtsson H., Wernersson A. (2012) TBT, koppar, zink och irgarol i dagvatten, slam och mark i småbåtshamnar, Västra 

Götalands län 2011. 2012:16 
140 Magnusson M. (2017) Effekter av tennorganiska föreningar i småbåtshamnar. R2018:06, Göteborgs stad, miljöförvaltningen, 

ISBN 1401-2448 
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Fritidsbåtar som har en båtbottenfärg som är i slutet av sin livslängd eller båtägare som har valt 

att inte måla sitt skrov med biocidinnehållande färg kan använda sig av borsttvätt eller andra 

alternativ till att kemiskt bekämpa biologisk påväxt. Då båtborsttvättar tar bort biologiskt material 

ska detta samlas upp i en bassäng under båten och slutligen samlas upp och destrueras, 

eftersom materialet både kan innehålla färgpartiklar innehållande farliga ämnen och levande 

biologiskt material. Om fritidsbåtar som enbart använder borsttvätt som antifoulingmetod rör sig 

över större geografiska områden kan aktiviteten leda till en spridning av främmande arter. 

Undersökningar har visat att om bassängen som omsluter borsttvätten inte har en fullgod funktion 

eller om bassäng saknas, bidrar aktiviteten spridning av partiklar från färg och organiskt 

material141. Därav är det av intresse att detta beaktas inom åtgärden.  

I dagsläget är det Transportstyrelsen som bedriver tillsyn avseende TBT och kommuner som 

tillsynar aktiviteter kopplade till fritidsbåtar som kan sprida farliga ämnen och främmande arter. På 

grund av detta behöver tillämpningen av gällande lagstiftning ses över och kraven eventuellt 

kompletteras för att bättre hantera ovanstående problematik.  Vägledningsinsatser som bedöms 

nödvändiga för att på ett effektivt sätt driva på arbetet med att motverka spridning av TBT och 

främmande arter till havsmiljön bör genomföras. Det kan gälla metoder för identifiering av 

båtskrov målade med färg innehållande tenn, riktlinjer för hantering av båtskrov, efterbehandling 

av förorenade sediment- och markområden, nationella tillsynkampanjer. Genom t.ex. 

informationskampanjer riktade till allmänheten och båtägare etc. kan även utsläpp av tillåtna 

aktiva substanser i båtbottenfärger, såsom koppar och zink minska. 

Geografisk omfattning 

Nordsjön och Östersjön, kust och utsjö. 

Koordinering med EU:s regelverk  

Vattendirektivet (2000/60/EG)142.  

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten enligt HVMFS 2019:25 kan följas. 

Regional koordinering 

Helcom BSAP. 

Kostnad och finansiering 

Administrativa kostnader för respektive myndighet för att genomföra åtgärden finansieras inom 

myndighetens löpande arbete. 

Uppföljning av åtgärdens effekter  

Åtgärden följs upp genom att koncentrationer av TBT och imposex undersöks i det nationella 

övervakningsprogrammet, där flertalet fritidsbåtshamnar ingår. Minskad tillförsel av TBT kommer 

på sikt minska TBT-halten i sediment och då framförallt ytsediment (0-2 cm) i representativa 

ackumulationsbottnar. En lägre kvot mellan TBT och dess nedbrytningsprodukter och lägre 

värden på Vas Deferens Sequence Index (VDSI) kan också användas för att följa upp att 

tillförseln av TBT till den marina miljön minskar. I närområden till fritidsbåtshamnar där insatser 

genomförs för att minska spridningen av invasiva arter, TBT och andra farliga ämnen i 

båtbottenfärger bör mätningar av förekomst av invasiva arter respektive halter utföras innan och 

över tid efter genomförandet av åtgärden. Uppföljning kommer närmare specificeras i åtgärdens 

genomförandeplan.  

                                                   
141 Hassellöv (2018) Läckage av mikroskopiska båtbottenfärgspartiklar från båtborsttvättar – en förstudie. Göteborgs universitet. 
142 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens 

åtgärder på vattenpolitikens område 
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Åtgärdsfaktablad 19 

Åtgärd 

Främja en effektiv och hållbar insamling och mottagning av förlorade fiskeredskap samt 

förebygga förlusten av nya. 

 

ÅPH 19 -Modifierad 

Åtgärd 19 i Havs- och vattenmyndighetens åtgärdsprogram från 2015143 föreslås modifieras.  

Modifiering av åtgärden innebär: 

 Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket ska gemensamt utforma en 

vägledning för handläggning av stöd för upptagsinsatser inom EHFF. 

 Havs- och vattenmyndigheten ska ge riktad information till yrkes- och fritidsfisket gällande 

framförallt hanteringen av avfall på båtar för att minimera att detta hamnar i havet. 

Motivering 

Förlorade fiskeredskap kan snärja in och fånga fåglar, fiskar och marina däggdjur. Därför syftar 

åtgärden till att bygga upp ett effektivt och långsiktigt arbete med att samla in förlorade 

fiskeredskap samt förebygga uppkomsten av nya förluster. Detta behövs för att miljökvalitetsnorm 

E.1 ska kunna följas 

Koppling till miljökvalitetsnorm med indikator eller deskriptor för god miljöstatus 

Åtgärd 19 syftar till att miljökvalitetsnormen nedan ska kunna följas144. 

Miljökvalitetsnorm E.1 Havsmiljön ska så långt som möjligt vara fri från skräp.  

Indikatorer: 

E.1.1 Mängd skräp på stränder 

E.1.2 Mängd skräp på havsbotten 

Åtgärdens koppling till komponent som beskriver god miljöstatus 

Åtgärden avser förbättra följande delar av ekosystemet och/eller minska följande belastningar: 

fisk, livsmiljöer, näringsvävar, skräp i miljön och mikroskräp i miljön. 

Genomförande  

Åtgärden bygger på genomförande av flera delmoment där olika aktörer involveras. Havs- och 

vattenmyndigheten (HaV) har det övergripande ansvaret och ska verka pådrivande, stödjande 

och samlande för att de olika delarna tillsammans bidrar till att åtgärden genomförs effektivt.  

Havs- och vattenmyndigheten ska samverka med Jordbruksverket. Genom Jordbruksverkets 

Havs- och fiskeriprogram kan enskilda aktörer söka ekonomiskt stöd bland annat för: att avlägsna 

och samla in förlorade fiskeredskap; inköp och installation av utrustning ombord eller i 

fiskehamnar för insamling och lagring av avfall; informationskampanjer samt utbildning för fiskare 

                                                   
143 Havs- och vattenmyndigheten (2015a) God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4:Åtgärdsprogram 

för havsmiljön. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2015:30 
144 För alla miljökvalitetsnormer med indikatorer och deskriptorer för god miljöstatus se Havs- och vattenmyndighetens 

föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för 
Nordsjön och Östersjön. 



- 164 - 

och hamnanställda. Stödmöjligheten och uppbyggda informationskanaler mellan myndigheterna 

är viktig för åtgärdens genomförande.  

Därtill ska Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket gemensamt utforma en vägledning 

för handläggning av stöd för upptagsinsatser inom Europeiska havs- och fiskerifonden, EHFF, för 

att få till stånd ett så effektivt arbete som möjligt med avseende på lokalisering och bästa metod 

för upptag av förlorade fiskeredskap. Havs-och vattenmyndigheten behöver samverka med 

aktörer som Kustbevakningen, kommuner och fiskehamnar. Detta för att utreda, tydliggöra och 

effektivisera (genom överenskommelser eller genom att verka för författningsändringar) ansvaret 

för bärgning och mottagning av förlorade fiskeredskap.  

Vidare behöver samverkan ske med fiskerinäringen för att tydliggöra deras ansvar och hur 

förluster av nya fiskeredskap bäst undviks. För att höja kunskapen inom både yrkesfiskekåren 

och gruppen fritidsfiskare gällande problematiken med marint skräp, om förlorade fiskeredskap 

samt fiskerelaterat skräp (innefattar framförallt rep, snören och även nät i varierande storlekar) 

ska Havs- och vattenmyndigheten ge riktad information till yrkes- och fritidsfisket. Denna gäller 

framförallt hanteringen av avfall på båtar för att minimera att detta hamnar i havet. För att nå ut till 

så många fiskare som möjligt kan exempelvis sociala medier nyttjas. Genom att nyttja sådana 

kanaler skulle även fiskare i andra länder kunna få tillgång till informationen. 

För att åtgärden ska bli verkningsfull behöver resurser avsättas och rätt aktörer integreras i 

arbetet. För detta ansvarar Havs- och vattenmyndigheten. 

Åtgärden påbörjades under 2016. Då insamling och mottagning av förlorade fiskeredskap samt 

förebygga förlusten av nya, är ett långsiktigt arbete väntas åtgärden pågå längre än till 2027. I 

samband med att åtgärden modifieras för det uppdaterade åtgärdsprogrammet ska en 

genomförandeplan för åtgärdens utarbetas.  

Förväntad effekt av åtgärden 

Minimering eller borttagande av förlorade fiskeredskap innebär minskat fisketryck. Förlorade 

fiskeredskap kan fortsätta att fiska i flera år efter att ha gått förlorade. Detta innebär en belastning 

på fiskebestånd och andra arter även om inget aktivt fiske genomförs. Reducering av denna risk 

kan alltså innebära förbättrade förutsättningar för fiskebestånd och ökad biologisk mångfald. 

Även en högre grad av medvetande hos yrkesfiskare gällande hantering ombord av fiskerelaterat 

skräp är en viktig preventiv åtgärd som på sikt väntas bidra till att en mindre mängd fiskerelaterat 

skräp så som rep, snören och nätdelar tillförs haven. 

Lagstiftning/regelverk 

Vid genomförande av åtgärden kan nedan regelverk aktualiseras: 

Förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen 

Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1994:14)  om märkning och utmärkning av fiskeredskap  

Ovan förordning och föreskrifter innehåller regler om märkning och utmärkning av fiskeredskap 

m.m.  

Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område  

Föreskrifterna reglerar rapporteringsskyldighet för förlorade fiskeredskap.  

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening 

från fartyg 

Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2001:12) om mottagning av avfall från 

fartyg. 
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I ovan föreskrifter finns reglering avseende mottagning av fartygsgenererat avfall och marint 

skräp 

Miljökvalitetsmål 

Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Levande Sjöar och Vattendrag 

Ett rikt växt och djurliv 

Bakgrund och nuläge 

Moderna svårnedbrytbara konstfibermaterial i fiskeredskapen har medfört att problemen med 

spökgarn blivit mer omfattande. Spökgarn kan också medföra skador och kostnader för fiskare 

vars redskap fastnar i näten.  

Det förloras dock idag färre garn jämfört med för 15–20 år sedan, bland annat till följd av att 

antalet båtar har minskat, konfliktzonerna mellan trålare och garnfiskare har minskat och garnen 

har blivit dyrare vilket ökar motiven att bärga förlorade redskap145. 

De speciella förhållanden som finns i Östersjön medför att dessa garn fortsätter att fiska under 

lång tid. Enligt grova uppskattningar som gjordes som en del av ett EU-projekt (FANTARED) i 

slutet av 1990-talet så tappades årligen 167 kilometer garn i den svenska delen av Östersjön.  

Sedan åtgärden påbörjades 2016 har flera avslutade projekt slutrapporterats vilka har bidragit 

med värdefulla erfarenheter och information gällande fortsatt arbete med förlorade fiskeredskap 

och för genomförandet av åtgärd 19.  

Geografisk omfattning 

Nationellt, inklusive kust och utsjö.  

Främst Östersjön men även Nordsjön. Garn/-nätfisket är vanligare i Östersjön och Öresund än i 

Västerhavet, vilket (tillsammans med Östersjöns säregenskaper) förklarar varför så kallat 

spökgarn är ett större problem i dessa områden. Men också förlorade fiskeredskap i form av 

burar och ryssjor, redskap som är vanliga på västkusten, fortsätter att fånga både småfisk och 

skaldjur, varför det finns ett behov av att också utreda hur stort problemet är på västkusten och 

vad som kan göras för att förebygga problemet där. 

Koordinering med EU:s regelverk  

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 om minskning av vissa 

plastprodukters inverkan på miljön (engångsplastdirektivet) 

EU:s Havs- och fiskerifond (EHFF) 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska 

havs- och fiskerifonden146  

Regional koordinering 

Ospar (Nordostatlanten) har i juni 2014 beslutat om en regional aktionsplan mot marint skräp i 

Nordostatlanten. I denna plan beskrivs i åtgärd 56 och 57 behovet av att identifiera och kartlägga 

områden där förlorade fiskeredskap ansamlats eller dumpats samt utveckla riskbedömningar för 

                                                   
145 KIMO Baltic Sea och Håll Sverige Rent (2012) Varför spökar det i Östersjön? En studie av förekomsten av spökgarn i 

Östersjön baserat på draggningar i Sydkustens och Gotlands fiskeområden sommaren 2012 
146 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och 

om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 
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var de förlorade fiskeredskapen utgör hot mot miljön och vilka områden som därmed bör 

prioriteras vid avlägsnande av förlorade fiskeredskap. 

Även Helcom (Östersjön) har under 2015 antagit en regional aktionsplan mot marint skräp som 

innehåller flera åtgärder för att förebygga och avlägsna förlorade fiskeredskap från den marina 

miljön. 

Kostnad och finansiering 

Administrativa kostnader för respektive myndighet för att genomföra åtgärden finansieras inom 

myndighetens löpande arbete. 

Finansiering för att genomföra delar av den samlade åtgärden kan bestå exempelvis av stöd från 

Havs- och vattenmiljöanslaget eller stöd från EU;s Havs- och fiskerifond. Även andra aktörer 

såsom fiskerinäringen, kommuner och fiskehamnar har ett ansvar att bidra till lösningar som 

motverkar uppkomsten av nya förluster.  

Uppföljning av åtgärdens effekter 

Uppföljning av åtgärden kan göras genom att se hur många upptagsinsatser som utförts samt 

mängd inrapporterad data till Ghost Guard. Gällande informationsinsatsen kan uppföljning göras 

genom att se hur många som har nåtts av informationen för att sedan även följa upp hur många 

som gjort beteendeförändring. 

Den långsiktiga uppföljningen gällande samtliga insatser inom ÅPH 19 är  en minskad mängd 

fiskerelaterat skräp samt förlorade fiskeredskap på botten och på stränder. Uppföljning kommer 

närmare specificeras i åtgärdens genomförandeplan. 
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Åtgärdsfaktablad 27 

Åtgärd 

Inrätta nya marina skyddade områden och andra rumsliga förvaltningsåtgärder i tillräcklig 

omfattning med lämpliga förvaltningsåtgärder för att de nya områdena ska kunna hjälpa till att nå 

god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen 

 

ÅPH 27 –Modifierad.  

Åtgärd 27 i Havs- och vattenmyndighetens åtgärdsprogram från 2015147 föreslås modifieras.  

Modifiering av åtgärden innebär: 

 Åtgärden har vidgats för att inkludera arbete med grön infrastruktur och 

ekosystembaserad havsförvaltning samt inkluderar ytterligare aktiviteter för att uppnå ett 

högre arealmål om detta beslutas i en snar framtid. 

 Ytterligare rumsliga förvaltningsåtgärder föreslås under genomförande för att inkludera 

andra förvaltningsprocesser (t.ex. fiskförvaltning och havsplanering): 

o Biotopskyddsområden 

o Fredningsområden eller liknande fiskvårdsområden 

o Lilla n-områden enligt havsplanering 

 Uppföljningen av åtgärden kopplas tydligare till bedömning av god miljöstatus enligt 

havsmiljöförordningen. 

Motivering 

Bedömningen av miljötillståndet 2018 visar att god miljöstatus fortfarande inte uppnås för en rad 

olika ekosystemkomponenter, t.ex. marina däggdjur, fåglar, fisk och bentiska habitat148. Marina 

skyddade områden och andra rumsliga förvaltningsåtgärder kan fungera som en bas för arter och 

habitat, en ytterligare förstärkning av områdesskydd kan därmed bidra till att god miljöstatus nås i 

havsmiljö. Denna förstärkning innebär att både utöka arealen av skyddade områden men även att 

intensifiera arbete med att införa effektiva områdesspecifika förvaltningsåtgärder i de skyddade 

områdena och rumsliga förvaltningsåtgärder utanför. Åtgärden ska dessutom bidra till ett 

sammanhängande nätverk av skyddade områden och målsättningar inom grön infrastruktur. 

Detta kräver nationell och internationell samordning i svenska havsområden. 

Koppling till miljökvalitetsnorm med indikator eller deskriptor för god miljöstatus 

Geografiska skyddsåtgärder och rumsliga förvaltningsåtgärder syftar till att miljökvalitetsnormerna 

nedan ska kunna följas149. 

Miljökvalitetsnorm C.3 Populationerna av alla naturligt förekommande fiskarter och skaldjur som 

påverkas av fiske har en ålders- och storleksstruktur samt beståndsstorlek som garanterar deras 

långsiktiga hållbarhet 

                                                   
147 Havs- och vattenmyndigheten (2015a) God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4:Åtgärdsprogram 

för havsmiljön. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2015:30 
148 Havs- och vattenmyndigheten (2018) Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2018-2023- Bedömning av miljötillstånd och 

socioekonomisk analys. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2018:27 
149 För alla miljökvalitetsnormer med indikatorer och deskriptorer för god miljöstatus se Havs- och vattenmyndighetens 

föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för 
Nordsjön och Östersjön. 
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Indikatorer 

C.3.1 Fiskeridödlighet (F) 

C.3.2 Lekbiomassa (SSB) för alla kommersiellt nyttjade bestånd 

C.3.3 Hållbart nyttjande av nationellt förvaltade arter 

 

Miljökvalitetsnorm C.4 Förekomst, artsammansättning och storleksfördelning hos fisksamhället 

ska möjliggöra att viktiga funktioner i näringsväven upprätthålls.  

Indikatorer 

C.4.1 Storleksstruktur i fisksamhället i utsjövatten 

C.4.2 Storleksstruktur hos nyckelart i kustvatten – torsk 

C.4.3 Storleksstruktur hos nyckelart av fisk i kustvatten – abborre 

 

Miljökvalitetsnorm D.1 Den av mänsklig verksamhet opåverkade havsbottenarealen ska ha en 

omfattning som ger förutsättningar för att upprätthålla bottnarnas struktur och funktion för 

respektive livsmiljötyp. 

Indikatorer 

D.1.1 Trend för fysisk störning på havsbotten från bottentrålning 

D.1.2 Fysisk förlust av sandbankar och rev 

 

Miljökvalitetsnorm D.2 Arealen av biogena substrat ska bibehållas eller öka. 

Indikatorer saknas. 

Åtgärden bidrar också till att den övergripande normen god miljöstatus150 ska kunna följas med 

avseende på deskriptor 1 Biologisk mångfald och delvis för deskriptor 4 Marina näringsvävar, för 

främst marina däggdjur, fåglar, fisk och bentiska habitat. 

Åtgärdens koppling till komponent som beskriver god miljöstatus 

Åtgärden avser förbättra följande delar av ekosystemet och/eller minska följande belastningar: 

Fåglar, fisk, däggdjur, livsmiljöer och näringsvävar. 

Genomförande  

Länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten har det övergripande ansvaret för åtgärden. 

Vägledning från Havs- och vattenmyndigheten behövs för vissa delmoment, som t.ex. specifika 

förvaltningsåtgärder. Länsstyrelserna samarbetar med kommunerna, som också har möjlighet att 

inrätta marint områdesskydd.  

Länsstyrelsernas och kommunernas inrättande av nya marina skyddade områden ska göras med 

stöd av den nationella handlingsplanen för marint områdesskydd, detta för att säkerställa att nya 

områden kompletterar befintliga, samt bidrar till ett sammanhängande nätverk av områdesskydd. 

Länsstyrelser och kommuner kommer därmed att inrätta marina skyddade områden med stöd av 

den nationella handlingsplanen för marint områdesskydd. För andra rumsliga förvaltningsåtgärder 

som fiskevårdsområden eller havsplanering, ansvarar Havs- och vattenmyndigheten. 

                                                   
150 17 § havsmiljöförordningen (2010:1341) 
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I åtgärden ingår följande aktiviteter: 

- Att inrätta nya skyddade områden enligt nationella handlingsplanen för områdesskydd 

och i ett internationellt perspektiv Helcom/Ospar Marine Protected areas151. 

- Där det anses nödvändigt ska biotopskyddsområden inrättas i marin miljö. Vid behov ska 

Havs- och vattenmyndigheten ta fram en vägledning för att underlätta inrättande av 

biotopskyddsområden.  

- Förstärkning av aktiv förvaltning av belastningar utanför skyddade områden där det anses 

nödvändigt. Till exempel inom fiskförvaltning med frednings- och fiskefria områden (ÅPH 

4-6), inom havsplanering och relevant vägledning för tillsyn och prövning i områden där 

särskild hänsyn ska tas vid nyetablering av verksamheter (lilla-n-områden), möjligt 

utökning av strandskyddet.   

Införande av zonering av skyddade områden, så att strikt skyddade områden bildas som är fria 

från direkt mänskligt påverkan (fysiskt störning och förlust, buller osv.).  

Åtgärden påbörjades under 2016. Då inrättande av nya skyddsområden är ett långsiktigt arbete 

väntas åtgärden pågå längre än till 2027. I samband med att åtgärden modifieras för det 

uppdaterade åtgärdsprogrammet ska en genomförandeplan för åtgärden utarbetas. 

Förväntad effekt av åtgärden 

Ett sammanhängande nätverk av skyddade områden kommer att säkerställa att viktiga 

ekosystemtjänster, arter och livsmiljöer bevaras och därmed bidra till att ovannämnda 

miljökvalitetsnormer följs samt slutligen att god miljöstatus kan nås. Dessa områden kan även 

fungera som refugier för att öka ekosystemets motståndskraft mot storskaliga förändringar som 

klimatförändringar och övergödning. Till exempel kan områdesskydd bidra till att uppväxtområden 

för fisk bevaras som i sin tur bidrar till att lekbiomassan ökar eller bibehålls för kommersiellt 

nyttjande och andra fiskarter (C.3). Dock ska skyddade områden inte kopplas bara till fiskarter 

utan ska bidra till att bevara livsmiljöer för hotade djur- och växtarter i allmänhet. 

Lagstiftning/regelverk 

Vid genomförande av åtgärden kan nedan regelverk aktualiseras: 

Miljöbalken (1998:808), främst 7 kap.  

Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 

Arbetet med införande av skyddade områden sker med stöd av ovan reglering 

Förvaltningslag (2017:900)  

Förvaltningslagen fastställer att myndigheter ska samverka inom sina ansvarsområden.  

Enligt artikel 13.4 havsmiljödirektivet ska åtgärdsprogrammet omfatta geografiska 

skyddsåtgärder. Motsvarande saknas i det svenska genomförandet, men åtgärden kan komma 

att rapporteras under art. 13.4. 

Miljökvalitetsmål 

Hav i balans samt levande kust och skärgård  

Rikt växt- och djurliv 

 

                                                   
151 Havs- och vattenmyndigheten (2016) Handlingsplan för marint områdesskydd.  

Myllrande mångfald och unika naturvärden i ett ekologiskt nätverk under ytan. Slutredovisning av regeringsuppdrag 
M2015/771/Nm. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2016 
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Bakgrund och nuläge 

Genom arbete inom den nationella handlingsplanen för regionalt områdesskydd har Sverige 

intensifierat arbetet med områdesskydd. Detta resulterade i att nuvarande arealmål på 10% (som 

kan komma uppdateras baserad på nya EU biodiversitetsstrategi eller post 2020 CBD process) 

uppnås både i Västerhavet (31,2%) och Östersjön (15,9%). I Bottniska viken återstår däremot 

fortfarande behovet att skydda ytterligare områden för att uppnå arealmålen.  

Havs- och vattenmyndigheten samordnar och utvecklar arbetet med områdesskydd av marina 

miljöer genom att utveckla vägledning för marina skyddade områden inklusive områdesskyddets 

betydelse för samhällets motståndskraft i ett förändrat klimat. Dessutom bedriver Sverige ett 

aktivt arbete med att inrätta fiskereglering i skyddade områden och att uppdatera 

förvaltningsplaner för skyddade områden för att öka effekten av marint områdesskydd med 

avseende på bevarande av marina naturvärden. Under 2019 har det lett till att länsstyrelserna 

bildat åtta nya marina naturreservat. Arbete pågår hos länsstyrelserna för att skydda ytterligare 

cirka 50 områden.  

I samarbete med SLU Aqua har en kunskapssammanställning om konnektivitet kopplat till marint 

områdesskydd i svenska vatten slutförts och redovisats under 2019152. Rapporten kommer 

fungera som värdefullt underlag till utformning av en guide med riktlinjer för hur ett 

sammanhängande nätverk av skyddade områden kan utformas. För att kunna inrätta nya 

skyddade områden behövs noggrann kartering av havsbotten samt verktyg för att identifiera 

naturvärden. Genom en intensifierad kartering de senaste åren och utveckling av metoder för 

rumslig, anpassningsbar och integrerande ekosystembaserad naturvärdesbedömning (MOSAIC) 

har förutsättningar för planering av nya områden avsevärt förbättrats. Dessutom arbetar 

Artdatabanken med att ta fram ett system för att följa upp effekten av inrättandet av, och 

tillståndet i, skyddade områden på ett samordnat sätt inom Sverige. 

Geografisk omfattning 

Västerhavet och Östersjön.   

Koordinering med EU:s regelverk   

Art- och habitatdirektivet (92/43/EEG153)  

Fågeldirektivet ( 2009/147/EG154)  

Vattendirektivet (2000/60/EG)155 

Den gemensamma fiskeripolitiken (GFP)  

Havsplaneringsdirektivet (2014/89/EU)156 

Regional koordinering 

Det finns kopplingar till såväl Ospar som Helcom eftersom flera av de nya marina skyddade 

områdena skulle kunna ingå i de regionala havskonventionernas nätverk av marina skyddade 

områden. Om ett fungerade nätverk av skyddade områden ska etableras och underhållas i både 

Östersjön och Nordsjön måste ett samarbete kring dessa frågor ske internationellt. Inom Ospar 

                                                   
152 https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/aqua/externwebb/sidan-publikationer/aqua-reports-

xxxx_xx/aquarapporter/2019/aqua-reports-2019_15.pdf  
153 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter  
154 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar 
155 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens 

åtgärder på vattenpolitikens område 
156 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/89/EU av den 23 juli 2014 om upprättandet av en ram för havsplanering 

https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/aqua/externwebb/sidan-publikationer/aqua-reports-xxxx_xx/aquarapporter/2019/aqua-reports-2019_15.pdf
https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/aqua/externwebb/sidan-publikationer/aqua-reports-xxxx_xx/aquarapporter/2019/aqua-reports-2019_15.pdf
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och Helcom är Sverige aktiv bland annat i de arbetsgrupper som arbetar med områdesskydd och 

ska fortsätta att ha en hög ambitionsnivå i dessa frågor internationellt. 

Åtgärden kopplar direkt till Helcom rekommendation 35/1157 för marina skyddade områden samt 

Ospars arbete med listan över hotade arter och habitat158. 

Kostnad och finansiering 

Åtgärden bedöms kunna bekostas av åtgärdsanslaget för havs- och vattenmiljö. Administrativa 

kostnader för respektive myndighet för att genomföra åtgärden finansieras inom myndighetens 

löpande arbete.  

Uppföljning av åtgärdens effekter 

Åtgärden kommer att följas upp utifrån nationellt antagna arealmål för skyddade områden samt 

genom statusbedömning enligt havsmiljöförordningen. Uppföljning mot arealmål kan ske årligen. 

Dessutom måste effekten av nätverket av skyddade områden utvärderas regelbundet på lämpligt 

geografiskt skala. Detta ska ske med hjälp av bevarandemålen och lämpliga målindikatorer som 

möjliggör att bedöma effekten på ekosystemkomponenter som ingår i kommande bedömningar 

av miljötillståndet enligt havsmiljöförordningen. Uppföljning kommer närmare specificeras i 

åtgärdens genomförandeplan. 

 

 

  

                                                   
157 HELCOM RECOMMENDATION 35/1. Adopted 1 April 2014. System of coastal and marine Baltic Sea Protected Areas 

(HELCOM MPAs). https://www.helcom.fi/wp-content/uploads/2019/06/Rec-35-1.pdf  
158 Ospar. Agreement 2008-6 Ospar List of Threatened and/or Declining Species & Habitats. https://www.ospar.org/work-

areas/bdc/species-habitats/list-of-threatened-declining-species-habitats  

https://www.helcom.fi/wp-content/uploads/2019/06/Rec-35-1.pdf
https://www.ospar.org/work-areas/bdc/species-habitats/list-of-threatened-declining-species-habitats
https://www.ospar.org/work-areas/bdc/species-habitats/list-of-threatened-declining-species-habitats
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Åtgärd 

Att med bistånd från länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Boverket samt Riksantikvarieämbetet 

ta fram en samordnad åtgärdsstrategi mot fysisk påverkan och för biologisk återställning i 

kustvattenmiljön 

 

 

Åtgärdsfaktablad 29 

 

 

 

 

 

ÅPH 29 –modifierad 

Åtgärd 29 i Havs- och vattenmyndighetens åtgärdsprogram från 2015159 föreslås modifieras.  

Modifiering av åtgärden innebär: 

 Att samverkan även ska ske med Boverket som har ansvar för fysisk planering. 

 Tanken är att Havs- och vattenmyndigheten tar fram strategin och 

vattenmyndigheterna/länsstyrelserna samordnade handlingsplaner havsområdesvis enligt 

planerade åtgärd 12 i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. 

 Regional koordinering: att strategin ska presenteras för relevanta expertgrupper inom 

både Helcom och Ospar (regionala havskonventioner) med målsättningen att föra in 

principer och metoder i relaterade processer på internationell nivå i framförallt Östersjön. 

 Tydligare skrivningar kring att strategin är tvådelad, med en del som hanterar drivkrafter 

och aktiviteter (påverkanstryck/belastning) d.v.s. passiv återställning och en del som 

hanterar aktiv återställning. 

 Implementering: text har lagts till hur implementeringen bör ske när väl strategin är 

framtagen.  

Motivering 

För att kunna förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald och ekosystemtjänster är det 

viktigt att naturtyper restaureras, nyskapas och återskapas.  

Havsmiljöförordningen och vattenförvaltningsförordningen överlappar varandra i kustvattnet, och 

åtgärdsarbete kräver samordning särskilt vad gäller fysisk påverkan och biologisk återställning i 

kustvattenmiljön. För att också få synergier med arbetet inom art- och habitatdirektivet är det 

viktigt att även beakta åtgärder som görs för hotade arter och livsmiljöer för att nå en gynnsam 

bevarandestatus. I dagsläget saknas ett helhetsgrepp om åtgärdsarbetet i kustmiljöerna. Detta 

trots att kustnära grundområden är mycket betydelsefulla för att god miljöstatus ska kunna nås, 

samtidigt som de är utsatta för ett stor påverkan från mänskliga aktiviteter. 

Syftet med åtgärden är därför att ta fram en samordnad åtgärdsstrategi för att hantera fysisk 

påverkan och återskapa biologiska värden och ekosystemtjänster i kustvattenmiljön. Målet är att 

arbetet ska skapa samordning och samsyn inom förvaltningen kring hur vi gemensamt ska arbeta 

och prioritera för att bevara biologisk mångfald, ekosystemtjänster och en funktionell grön 

infrastruktur. Åtgärdsstrategin skapar förutsättningar för fler fysiska restaureringsåtgärder av olika 

                                                   
159 Havs- och vattenmyndigheten (2015a) God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4:Åtgärdsprogram 

för havsmiljön. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2015:30 
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typer av kustvattenmiljöer och är därmed ett viktigt steg för att nå god miljöstatus och därmed ett 

steg närmare fastställda nationella miljökvalitetsmål. 

Koppling till miljökvalitetsnorm med indikator eller deskriptor för god miljöstatus  

Åtgärd 29 syftar till att miljökvalitetsnormerna nedan ska kunna följas160.  

C.3 Populationerna av alla naturligt förekommande fiskarter och skaldjur som påverkas av fiske 

har en ålders- och storleksstruktur samt beståndsstorlek som garanterar deras långsiktiga 

hållbarhet.  

Indikator 

C.3.2 Lekbiomassa (SSB) för alla kommersiellt nyttjade bestånd   

 

C.4 Förekomst, artsammansättning och storleksfördelning hos fisksamhället ska möjliggöra att 

viktiga funktioner i näringsväven upprätthålls. 

Indikatorer 

C.4.2 Storleksstruktur hos nyckelart i kustvatten  

C.4.3 Storleksstruktur hos nyckelart av fisk i kustvatten – abborre 

  

Åtgärden bidrar också till att den övergripande normen god miljöstatus161 ska kunna följas med 

avseende på deskriptor 6 Havsbottnens integritet och deskriptor 7 hydrografiska förhållanden. 

Eftersom åtgärden syftar till förbättrade kustvattenmiljöer bidrar den även till att 

miljökvalitetsnormerna för vatten som fastställts enligt vattenförvaltningen kan följas.  

Åtgärdens koppling till komponent som beskriver god miljöstatus 

Åtgärden avser förbättra följande delar av ekosystemet och/eller minska följande belastningar: 

Fåglar, fisk, livsmiljöer, näringsvävar, fysisk störning av havsbotten, fysisk förlust av havsbotten 

och hydrografiska förhållanden 

Genomförande 

Havs- och vattenmyndigheten har det övergripande ansvaret för åtgärden genom att ta fram en 

samordnad åtgärdsstrategi enligt DAPSIR-modellen162 med avseende på fysisk påverkan och 

biologisk återställning i kustvatten. Arbetet ska ske i samverkan/i avstämning med framför allt 

länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Boverket och Riksantikvarieämbetet.  

I framtagandet av strategin ska även ansvarsområden klargöras, kopplat till berörda regelverk 

och EU-direktiv. Det kan bland annat gälla tydligare samverkan kring kustvattenmiljön vad gäller 

statusklassningar, miljökvalitetsnormer, och att tydliggöra kopplingar till tillsyns- och fysisk 

planering.   

Åtgärden kräver även ökad kunskap om framför allt belastningar och tillstånd i kustvattenmiljön, 

men även interaktionen mellan hydromorfologi och ekologi. Kunskapen behöver även öka om 

kulturmiljöer och kulturvärden i kustvattenmiljön för att kunna effektivisera och kvalitetssäkra 

                                                   
160 För alla miljökvalitetsnormer med indikatorer och deskriptorer för god miljöstatus se Havs- och vattenmyndighetens 

föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för 
Nordsjön och Östersjön. 

161 17 § havsmiljöförordningen (2010:1341) 
162 DAPSIR-modellen är ett ramverk som avser beskriva de olika delarna/händelsekedjan i ett system: Drivers (drivkrafter i 

samhället), Activities (mänskliga aktiviteter som kan orsaka en belastning på havsmiljön), Pressures (belastning), State 
(aktuellt miljötillstånd), Impact (miljöförändringar) och Response (effekter av åtgärder).  
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åtgärdsarbetet gentemot ett kulturmiljöperspektiv. Med bättre kunskaps- och planeringsunderlag 

är det lättare att prioritera och göra avvägningar mellan intressen.  

Förutom att enligt ovan förbättra förutsättningarna för konkreta restaureringsåtgärder och 

biologisk återställning ingår i strategin att utvärdera behovet av strategiska åtgärder för främst 

grunda kustområden/ havsvikar som:   

• Öka kunskapen hos allmänheten om kustfiskens och grunda kustvattenmiljöers/ 

havsvikars betydelse för ekosystemet. Genom att ta fram och sprida information om hur 

exempelvis grunda havsvikar kan påverkas negativt av mänskliga aktiviteter, möjliggörs 

ökat hänsynstagande exempelvis i planeringsprocesser (kommunala detalj- eller 

översiktsplaner).  

• Ta fram underlag för anpassat, ekologiskt byggande i vatten, särskilt grunda 

kustområden/havsvikar, exempelvis hur bryggor bör utformas för att ge minsta möjliga 

inverkan på omgivningen. Eventuellt kan detta bygga vidare på arbetet inom MARBIPP, 

en webbplats med samlad kunskap om fem marina biotoper, se 

www.marbipp.tmbl.gu.se/. Ett anpassat byggande vad gäller lokalisering och 

konstruktioners utformning skulle kunna minska påverkan särskilt på utsatta arter, 

nyckelarter eller viktiga funktionella grupper.  

• Utvärdera behovet av ett större (eventuellt EU-baserat) kunskapsprojekt för kust och hav i 

syfte att förbättra framgången för – och samordna – restaureringsarbete för kust och 

hav163.  

• Verka för kunskapsuppbyggnad och informationsspridning till tillståndsmyndigheter. Detta 

för att säkerställa bevarande av grunda kustområden/havsvikar för populationer och 

samhällen av kustfisk, som stöd i handläggning av strandskyddsärenden och 

tillståndsärenden för vattenverksamhet.  

Åtgärden kräver en kunskapsinhämtning som kan komma att behöva involvera ett flertal aktörer: 

Naturvårdsverket, kommuner, Sveriges geotekniska institut, Sveriges geologiska undersökningar, 

SMHI, Sjöfartsverket, Trafikverket, Kammarkollegiet, Riksantikvarieämbetet.  

För att implementera strategin ska en arbetsgrupp inrättas som följer och strukturerar arbete 

enligt strategin. Gruppen ska ledas av Havs- och vattenmyndigheten och samla länsstyrelser och 

andra berörda myndigheter för att planera och följa upp åtgärder enligt strategin samt revidera 

strategin vid behov. Arbetsgruppen ska säkerställa att åtgärder i kusten samordnas mellan de 

olika direktiven som gäller i kusten: vattendirektivet, havsmiljödirektivet samt art- och 

habitatdirektivet. 

Åtgärden påbörjades under 2016. I samband med att åtgärden modifieras för det uppdaterade 

åtgärdsprogrammet ska en genomförandeplan för åtgärdens utarbetas. Utgångspunkten är att 

under 2021 och 2022 arbeta fram ett slutligt förslag till strategi. När strategin är beslutad ska en 

arbetsgrupp för dess implementering inrättas.  

Förväntad effekt av åtgärden 

Genom ett samordnat arbete mot fysisk påverkan och för biologisk återställning i kustvattenmiljön 

ska förbättringar ske som kan mätas inom arbetet med havsmiljödirektivet, art- habitatdirektivet 

samt vattendirektivet.  

Grunda kustekosystem utgör viktiga livsmiljöer i form av barnkammare (lek- och uppväxtmiljöer) 

och skafferi för såväl fisk som många olika typer av bottenlevande djur liksom för flera fågelarter. 

                                                   
163 Inspiration fås från REFORM projektet om vattendrag: http://www.reformrivers.eu/home  

 

http://www.reformrivers.eu/home
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Ekosystemen längs Sveriges kuster tillhandahåller ett stort antal varor och tjänster för människan, 

så kallade ekosystemtjänster164. En fragmentering av de grunda kustekosystemen (och deras 

struktur) påverkar deras funktion165, och därmed produktionen av varor och tjänster.  

För flera fiskarter finns det exempelvis ett nära samband mellan rekrytering, beståndets storlek 

(abundans och biomassa) och tillgängliga lämpliga uppväxtområden, det vill säga 

uppväxtmiljöernas yta. Det positiva sambandet mellan beståndets storlek och uppväxtmiljöernas 

yta innebär att varje lek- och uppväxtmiljö, och förhållandena däri, potentiellt har betydelse för 

beståndens storlek166.  

Genom ett samordnat arbete skapas även en grund för en funktionell grön infrastruktur, till stöd 

för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 

Lagstiftning/regelverk 

Vid genomförande av åtgärden kan nedan regelverk aktualiseras: 

Miljöbalken (1998:808) (främst 5 kap. om miljökvalitetsnormer, 11 kap. om vattenverksamhet 

samt 7 kap. om områdesskydd)  

Artskyddsförordningen (2007:845)  

Miljökvalitetsmål 

Hav i balans samt levande kust och skärgård  

Ett rikt växt- och djurliv 

Bakgrund och nuläge 

I kustzonen överlappar havsmiljöförordningen med vattenförvaltningsförordningen. Art- och 

habitatdirektivet omfattar båda direktivens vattenområden. En samordnad strategi är därför av 

stor vikt. 

Kustnära/strandnära exploatering utgör en stor och tilltagande påverkan. Havs- och 

vattenmyndigheten har under perioden 2017-2018 i detalj kartlagt både nuvarande status, men 

även hur exploateringstrycket förändrats geografiskt och tidsmässigt sedan 1960-talet (Havs- och 

vattenmyndigheten, under publicering). Några slutsatser från detta arbete är att: 

• Exploateringstakten inom vissa kustområden är för hög. Vi förbrukar våra möjligheter att 

nyttja ekosystemtjänster från kusten i allt för snabb takt. 

• Grunda områden som är skyddade från vågor är mer utsatta än övriga områden. 

• Kunskapen om de fysiska processerna och dess effekter på biologin behöver stärkas. 

• Klimatförändringar eller strandskyddet verkar inte vara begränsande faktorer för 

exploatering. 

• Restaureringstakten understiger kraftigt förlusten av habitat/år. 

                                                   
164 Rönnbäck P., Kautsky N., Pihl L., Söderqvist T., Troell M., Wennhage H. (2007) Ecosystem goods and services from 

temperate coastal habitats – Identification, valuation and implications of ecosystems shifts. AMBIO 36: 1-11 

165 Hovell K.A. Lipcius R.N. (2001) Habitat fragmentation in a seagrass landscape: patch size and 

complexity control blue crab survival. Ecology 82:1814-1829 

166 Sundblad G., Bergström U., Sandström A., Eklöv P. (2013) Nursery habitat availability limits adult 

stock sizes of predatory coastal fish. ICES Journal of Marine Science, doi:10.1093/icesjms/fst056 
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• Fysisk påverkan ger även effekter på övergödningssituationen. Detta då ett skadat 

ekosystem har sämre motståndskraft mot annan påverkan och är mer känsligt än ett friskt 

ekosystem. 

För att ett återställningsarbete ska få effekt och vara meningsfullt är det viktigt att 

vattenmiljöernas status i andra områden inte samtidigt försämras. Ur detta perspektiv ska 

åtgärdsstrategin bestå av två delar, för att skapa en planerad balans mellan uttag av 

geosystemtjänster på ena sidan och biologisk mångfald och produktion av ekosystemtjänster på 

andra. Uttag av geosystemtjänster (abiotiska tjänster) leder oftast till försämring av 

ekosystemtjänster. Dels måste strategin hantera påverkanstrycket, minska förlusten och skapa 

utrymme och potential för ett aktivt arbete med att återställa biologiska värden (passiv 

återställning). Dels måste den hantera hur vi inom förvaltningen ska jobba med aktiv återställning 

för att bygga upp biologisk mångfald och naturvärden. 

Förebyggande åtgärder i form av förstärkt hänsyn (restriktivitet vid prövning samt tillsyn av 

vattenverksamheter och strandskyddsdispenser), skydd och bevarande av värdefulla 

vattenmiljöer är mest kostnadseffektiva åtgärder för att uppnå mål om vattenmiljöer och dess 

arter. Miljöbalken definierar vilka former av skydd som kan vara aktuella och när och hur 

skyddsformer kan användas.  

En förutsättning för åtgärdsarbete är relevanta statusklassningar av kustvatten inom 

vattenförvaltningen, som inkluderar både påverkan, hydromorfologiska förhållanden och 

livsmiljöns tillstånd (berörda naturvärden). DHI har på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten 

under 2017-2018 tagit fram ett flertal underlag (rapporter/förslag till vägledningar) till stöd för 

klassning och statusbedömning av hydromorfologiska förhållanden i kustvattenmiljön. Bland 

annat ett förslag till vägledning för statusklassning av hydromorfologiska förhållanden.  

Geografisk omfattning 

Åtgärden genomförs nationellt för Västerhavet och Östersjön, med fokus på kustvatten.  

Koordinering med EU:s regelverk  

Vattendirektivet (2000/60/EG)167  

Art- och habitatdirektivet (92/43/EEG)168 

Arbetet ska ge synergier vad gäller att nå de olika direktivens ambitionsnivåer (god ekologisk 

status, god miljöstatus, samt gynnsam bevarande status). Åtgärden bidrar till att 

miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Stora satsningar vad gäller åtgärder och restaurering 

sker även internationellt. IPBES rapport om biodiversitet och ekosystemtjänster pekar på behovet 

av restaurering till skydd för biologisk mångfald. EU:s nya biodiversitetsstrategi lyfter fram att 

återställda marina ekosystem med fullgott skydd ger väsentliga hälsomässiga, sociala och 

ekonomiska fördelar. Den lyfter även behovet av att stärkta åtgärder är akut och FN har utsett 

åren 2021–2030 till årtiondet för restaurering av ekosystem 

(https://www.decadeonrestoration.org/).  

Regional koordinering 

Strategin tar hänsyn till och kopplar Helcoms och Ospars listor över arter och habitat och 

rekommendationer. Dessutom ska strategin presenteras för relevanta expertgrupper inom både 

                                                   
167 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens 

åtgärder på vattenpolitikens område 

 
168 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter 

https://www.decadeonrestoration.org/
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regionala havskonventioner med målsättning att föra in principer och metoder i relaterade 

processer på internationell nivå i framförallt Östersjön. 

Kostnad och finansiering 

Framtagandet av strategin kommer att bekostas av Havs- och vattenmyndighetens 

förvaltningsanslag samt via överenskommelser med externa medverkande i arbetsgruppen. 

Uppföljning av åtgärdens effekter 

Storskaligt resultat av åtgärderna följs upp som en del inom den nationella miljöövervakningen 

vad gäller fysisk störning och vegetationsklädda bottnar (undersökningstyper under beredning), 

regionala miljöövervakningen (länsstyrelsen), samt genom att restaureringsåtgärderna redovisas i 

den nationella databasen för fysiska och biologiska åtgärder i vatten (ÅiV). Detta ger 

förutsättningar för samlade nationella utvärderingar. Uppföljning kommer närmare specificeras i 

åtgärdens genomförandeplan. 
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Åtgärdsfaktablad 32 

 

Åtgärd 

Att myndigheter och kommuner som arbetar med åtgärdsprogrammet för havsmiljön behöver 

rapportera vilka åtgärder som genomförts och hur dessa påverkar miljökvalitetsnormerna för 

havsmiljön. 

 

ÅPH 32- modifierad. 

Åtgärd 32 i Havs- och vattenmyndighetens åtgärdsprogram från 2015169 föreslås modifieras.  

Modifiering av åtgärden innebär: 

 förtydligande kring uppgifter om rapportering 

 att en genomförandeplan ska tas fram för respektive åtgärd 

Motivering 

Åtgärden vidtas för att kunna följa upp åtgärdsarbetet. Uppföljning behöver ske både inför 

rapportering till EU och för att följa det nationella arbetet för att följa miljökvalitetsnormerna och på 

sikt nå god miljöstatus i havet. 

Koppling till miljökvalitetsnorm med indikator eller deskriptor för god miljöstatus  

Åtgärden är relevant för samtliga miljökvalitetsnormer.  

Åtgärdens koppling till komponent som beskriver god miljöstatus 

Åtgärden är relevant för samtliga komponenter som beskriver god miljöstatus.  

Genomförande  

Alla myndigheter och kommuner som omfattas av åtgärdsprogrammet ska senast i februari varje 

år, med början 2023, rapportera till Havs- och vattenmyndigheten. Rapporteringen utförs genom 

besvarande av rapporteringsfrågor som huvudsakligen avser status för åtgärdernas 

genomförande (aktivitetsuppföljning), kostnadsuppföljning samt åtgärdens effekt där så är 

relevant. Utvecklingen av rapporteringen görs i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten. 

Kopplat till den årliga återrapporteringen håller Havs- och vattenmyndigheten också 

uppföljningsdialoger med berörda myndigheter.  

En genomförandeplan ska upprättas för respektive åtgärd som ingår i åtgärdsprogrammet för 

havsmiljön. Genomförandeplanen ska innehålla en mer detaljerad plan som närmare specificerar 

hur åtgärden ska genomföras (tydliggöra samt där så är möjligt tidsätta delmoment, aktiviteter 

och arbetsprocesser) samt följas upp (kriterier för genomförandetakt och när olika moment i 

åtgärden kan anses genomförda samt där så är möjligt, effekter och miljöpåverkan). Planen 

upprättas av ansvarig åtgärds myndighet(er) i samråd med Havs- och vattenmyndigheten för 

varje åtgärd med syftet att underlätta för åtgärdernas genomförande och uppföljning.  

Genomförandeplanerna ska upprättas under 2022 samt uppdateras vid behov.  

                                                   
169 Havs- och vattenmyndigheten (2015) God havsmiljö 2020 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram 

för havsmiljön. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2015:30 
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Förväntad effekt av åtgärden 

- 

Lagstiftning/regelverk 

- 

Miljökvalitetsmål 

Genomförande av åtgärdsprogrammet för havsmiljön bidrar till att uppnå god miljöstatus och är 

därmed av stor vikt för miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och skärgård. Främst 

genom dess precisering: Kust- och havsvatten har god miljöstatus med avseende på fysikaliska, 

kemiska och biologiska förhållanden i enlighet med havsmiljöförordningen (2010:1341).  

Bakgrund och nuläge 

Uppföljningen av det uppdaterade åtgärdsprogrammet för havsmiljön 2021 ger information om 

genomförandetakten av åtgärderna. Det möjliggör även en utvärdering av åtgärdernas effekt, 

miljöpåverkan, och om huruvida åtgärdsarbetet som helhet nått tillfredställande nivåer. Det ger 

Havs- och vattenmyndigheten möjlighet att göra lämpliga prioriteringar i fortsatt åtgärdsarbete 

samt justera åtgärder i nästkommande åtgärdsprogram för havsmiljön. Ett generellt problem är 

bristen på data över åtgärders miljömässiga och samhällsekonomiska kostnader och effekter, 

avsedd effekt både på kort och lång sikt. Uppgifter om detta behöver samlas in och de åtgärder 

som görs behöver följas upp i högre grad än vad som görs idag för att få bättre kunskap om vilka 

åtgärder som är kostnadseffektiva.  

Rapportering utgör underlag som görs till EU gällande havsmiljödirektivets genomförande i 

Sverige. Detta sker dels vid interrimsrapporteringen 2025, dels i slutet av åtgärdsprogrammets 

period (2027). 

Geografisk omfattning 

Östersjön och Nordsjön 

Koordinering med EU:s regelverk  

Samordning med uppföljning inom ramen för vattenförvaltningen där så är möjligt och relevant. 

Regional koordinering 

Nationellt åtgärdsarbete kommuniceras i de regionala havskonventionerna. 

Kostnad och finansiering 

Åtgärden har ej kostnads-nyttoanalyserats.   

Administrativa kostnader för respektive myndighet för att rapportera genomförda åtgärder 

finansieras inom myndighetens löpande arbete. 

Uppföljning av åtgärdens effekter 

Åtgärden syftar till att följa upp åtgärdsprogrammets genomförande och effekter.  
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Åtgärdsfaktablad 46 

Åtgärd  

Vägledning för att beakta och hantera risken med invasiva främmande arter i 

beslut/skötselplaner/bevarandeplaner för marina skyddade områden  

 

ÅPH 46 

Motivering 

Åtgärdens syfte är att genom en vägledning minska nyintroduktion och spridning av invasiva 

främmande arter (IAS) i marina skyddade områden som sker genom mänsklig verksamhet. Detta 

bidrar också till att begränsa spridning av IAS till intilliggande områden och havsbassänger. I 

dagsläget ingår sällan hantering av invasiva främmande arter i beslut, skötsel/-och 

bevarandeplaner avseende marina skyddade områden.  

Det finns ett behov att uppmärksamma och inkludera åtgärder som motverkar spridning av 

invasiva främmande arter där detta behövs för att bidra till eller uppnå syftet med ett skyddat 

område. Åtgärder som minskar risken för introduktion eller syftar till utrotning, 

populationsbegränsning eller inneslutning, förväntas därmed succesivt bli en integrerad del av 

skötseln i dessa områden. 

Detta gynnar havsmiljön exempelvis genom att: 

- biologisk mångfald bevaras, samt naturmiljöer och friluftslivet skyddas i själva det 

skyddade området, 

- risken för att skyddade områden blir en källa varifrån invasiva främmande arter sprids till 

intilliggande havsmiljö minskas, och 

- de skyddade områden kan utgöra refugier för inhemska arter som annars trängs undan.  

Koppling till miljökvalitetsnorm med indikator eller deskriptor för god miljöstatus 

Åtgärd 46 syftar till att miljökvalitetsnormen nedan ska kunna följas170. 

Miljökvalitetsnorm C.1 Havsmiljön ska vara fri från avsiktligt nyutsatta eller flyttade främmande 

arter och stammar, samt främmande arter spridda på annat sätt genom mänsklig verksamhet, 

som riskerar att negativt påverka den genetiska eller biologiska mångfalden eller ekosystemets 

funktion. 

Indikator 

 C.1.1 Trend för introduktioner av nya främmande arter.  

Åtgärdens koppling till komponent som beskriver god miljöstatus 

Åtgärden avser förbättra följande delar av ekosystemet och/eller minska följande belastningar: 

Bentiska huvudsakliga livsmiljöer, andra bentiska livsmiljöer, nya introducerade främmande arter 

och etablerade främmande arter.  

Genomförande  

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för att ta fram en vägledning för att inkludera åtgärder 

                                                   
170 För alla miljökvalitetsnormer med indikatorer och deskriptorer för god miljöstatus se Havs- och vattenmyndighetens 

föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för 
Nordsjön och Östersjön. 
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riktade mot invasiva främmande arter i beslut/skötselplaner/bevarandeplaner för marina 

skyddade områden.  

I vägledningen kan bland annat beskrivas: 

 hur och när invasiva främmande arter kan utgöra ett hot mot skyddsvärden, 

 metoder för att förhindra att invasiva främmande arter, inom ett skyddat område, negativt 

påverkar de aktuella skyddsvärdena,  

 metoder för att begränsa spridning av invasiva främmande arter till intilliggande områden 

och havsbassänger, och 

 metoder för övervakning av invasiva främmande arter.  

Vägledningen riktar sig till myndigheter och kommuner för användning vid beslut samt revidering 

av skötsel- och bevarandeplaner.  

Åtgärden ska starta under 2022. I samband med detta ska också en genomförandeplan för 

åtgärden utarbetas. Vägledningen bör vara beslutad senast 2027. 

Förväntad effekt av åtgärden 

En vägledning tas fram för hur och när invasiva främmande arter (IAS) kan utgöra ett hot mot 

skyddsvärden. Den innefattar även hur beslut/skötsel-/bevarande-planer för marina skyddade 

områden kan inkludera åtgärder mot IAS för att uppnå skyddsvärden för området och minimera 

introduktion och spridning genom mänsklig verksamhet. Genom att använda vägledningen vid 

beslut samt vid revidering av skötsel-/bevarandeplaner skrivs åtgärder mot IAS och övervakning 

in. Detta ger incitament för att IAS övervakas, för att spridningsvektor identifieras och om möjligt 

åtgärdas, vilket i sin tur bidrar till att IAS utrotas eller populationsbegränsas genom skötselåtgärd. 

Med minskad belastning av IAS i det skyddade området samt skyddade områden som ett 

reträttområde för inhemska arter minskar introduktion och ger bättre möjlighet till återhämtning av 

IAS i kringliggande vattenområden, som på sikt medför minskad trend av nyintroduktion till nya 

havsbassänger vilket ger förutsättningar för att miljökvalitetsnorm C.1 ska kunna följas.  

Lagstiftning/regelverk 

Vid genomförande av åtgärden kan nedan regelverk aktualiseras: 

EU:s IAS- förordning ((EU) nr 1143/2014)171 

Förordningen (2018:1939) om invasiva främmande arter 

Havs- och vattenmyndigheten är ansvarig myndighet för genomförandet av EU:s förordning om 

invasiva och främmande arter (1143/2014) med avseende på arter som lever i vatten.  

Miljötillsynsförordningen (2011:13) 

Havs- och vattenmyndigheten har tillsynsvägledningsansvar för vattenlevande invasiva 

främmande arter. 

Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 

Havs- och vattenmyndigheten har det centrala vägledningsansvaret för områdesskydd som syftar 

till bevarandet av bl a havsmiljöer. 

Miljöbalken 7 kap.  (1998:808) 

                                                   
171 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande och hantering av 
introduktion och spridning av invasiva främmande arter  
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Förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken Nationalparksförordningen 

(1987:938) 

I ovan författningar regleras graden av skydd och krav på förvaltning för respektive skyddat 

område. De typer av skyddade områden som denna åtgärd främst riktar sig mot är 

nationalparker, naturreservat, Natura 2000-områden och biotopskyddsområden. 

Miljökvalitetsmål 

Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Ett rikt växt- och djurliv 

Bakgrund och nuläge 

Marint områdesskydd värnar om särskilt skyddsvärda livsmiljöer och arter och ska bidra till att nå 

god miljöstatus samtidigt som det gör våra havsmiljöer bättre rustade för att stå emot yttre 

påverkan. 

Invasiva främmande arter pekas ut som en av fem stora orsakerna till förlust av biologisk 

mångfald på jorden172 och kan vara ett hot mot bevarandevärden i och omkring ett skyddat 

område. I arbetet med områdesskydd behöver därför förekomst, introduktionsrisker och 

spridningsmöjligheter för främmande arter uppmärksammas. Så även möjligheter att kunna 

övervaka och hantera dessa arter. En nationell vägledning underlättar för beslutsfattare att vid 

nyinrättande eller översyn av marina skyddade områden  

- beakta problematik med invasiva främmande arter i analys av skyddsbehov, och vid 

behov 

- inkludera åtgärder mot invasiva främmande arter i beslut/skötselplaner/bevarandeplaner.  

Det kan till exempel handla om åtgärder för att förebygga introduktion respektive minskning av 

introduktionstrycket, övervakning samt åtgärder för populationsbegränsning. 

Detta ger goda förutsättningar för en samordnad och jämförbar nationell hantering av främmande 

invasiva arter med tydliga processer, definitioner och begrepp. Vägledningen bidrar därmed till att 

ett effektivt områdesskydd uppnås. Som en bieffekt kan även hanteringsåtgärder testas, 

etableras och förbättras genom tillämpning i skyddade områden.  

Åtgärden är ett led i en nationell strategi för att minska påverkan av invasiva främmande arter på 

biologisk mångfald och relaterade ekosystemtjänster.  

Geografisk omfattning 

Åtgärden genomförs i båda förvaltningsområdena, Nordsjön och Östersjön.  

Koordinering med EU:s regelverk  

Art- och habitatdirektivet (92/43/EEG)173.  

Enligt EU:s förordning om invasiva främmande arter (1143/2014) ska medlemsstaterna införa 

effektiva åtgärder mot påverkan av invasiva främmande arter på biologisk mångfald och 

relaterade ekosystemtjänster.  

Regional koordinering 

Motsvarande åtgärd har inte föreslagits inom det regionala åtgärdsarbetet i Östersjön eller 

Nordsjön.  

                                                   
172 IPBES (2019) Global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy 

Platform on Biodiversity and Ecosystem Services: https://ipbes.net/global-assessment  
173 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter.  



- 183 - 

Samordning med andra länder i relevant havsregion genom de regionala havskonventioner, 

Ospar och Helcom, kan dock bidra till att både utveckla metoder genom informationsutbyte men 

även höja graden av åtgärdens effektivitet om det görs på samma sätt i respektive havsområde. 

Vi bedömer att detta i framtiden kan tas upp i de expertgrupper som hanterar områdesskydd 

(t.ex. Helcom TG MPA). 

Kostnad och finansiering 

För uppgifter om kostnader, se Underlagsrapport: Konsekvensanalys av åtgärdsprogram för 

havsmiljön i Nordsjön och Östersjön 2022-2027 enligt havsmiljöförordningen. I kapitlet 

Samhällsekonomiska konsekvenser av åtgärdsprogrammet redovisas också kostnads-

nyttoanalys av åtgärden. 

Framtagande av vägledningen finansieras genom Havs- och vattenmyndigheten 

förvaltningsanslag. 

Uppföljning av åtgärdens effekter 

Uppföljning av tillämpning av vägledningen görs inför att åtgärdsprogrammet ska uppdateras 

(2027). Då ska också en bedömning göras om hur vägledningen har påverkat utformningen av 

beslut/skötselplaner/bevarandeplaner för marina skyddade områden. På längre sikt (efter 2027) 

kan den generella uppföljningen av skyddade områden utifrån områdesskyddets syfte visa på 

åtgärdens effekter. Uppföljningen kan vid behov kompletteras genom riktade inventeringar.  

Uppföljning kommer närmare specificeras i åtgärdens genomförandeplan. 
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Åtgärdsfaktablad 47 

Åtgärd 

Stärkt tillsyn och förbättrad hantering av redskap inom fritidsfisket 

 

ÅPH 47 

Motivering 

Åtgärden syftar till att inom fritidsfisket säkerställa regelefterlevnad genom förstärkt tillsyn samt att 

minimera risken för förlust av passiva redskap, det vill säga redskap som utövaren lämnar kvar i 

vattnet för att fiska. Detta genomförs genom förbättrad märkning/utmärkning av redskap vilket 

också möjliggör effektivare omhändertagande av förlorade redskap. 

Åtgärden syftar även till att minska tillförsel och påverkan av marint skräp och spökfiskande 

redskap från fritidsfiske, samt förbättra statusen för fiskbestånd i både Västerhavet och Östersjön. 

I bedömningen av miljötillståndet 2018 är det endast Bottenhavet som når god miljöstatus för 

marint skräp. Förlorade fiskeredskap utgör 27 % av det marina skräpet174. Fritidsfisket är 

omfattande i Sverige (1,4 miljoner utövare)175 men det går i nuläget inte att svara på hur stor del 

av det marina skräpet som kommer från fritidsfisket med passiva redskap. En bättre märkning 

kan ge en bättre bild om fördelningen av förlorade redskap mellan yrkes- och fritidsfisket samt 

svenskt och utländskt fiske. 

Vidare är fiskbestånden påverkade av både kommersiellt fiske och fritidsfiske.  

Ingen artgrupp (kustarter, demersala eller pelagiska arter) bedöms uppnå god status i vare sig 

Östersjön eller Västerhavet176. Det är viktigt att även fritidsfisket bedrivs enligt regelverken vad 

avser omfattning och redskapsanvändning. Det innebär exempelvis att redskapen används under 

rätt tid, i rätt geografiskt område och inom redskapsbegränsningarna. Användning av korrekta 

redskap ger ett ökat skydd för hotade arter och känsliga bestånd såsom t.ex. ål, mal och vildlax.  

Koppling till miljökvalitetsnorm med indikator eller deskriptor för god miljöstatus 

Åtgärd 47 syftar till att miljökvalitetsnormerna nedan ska kunna följas177. 

Miljökvalitetsnorm E.1 Havsmiljön ska så långt som möjligt vara fri från skräp. 

Indikatorer  

E.1.1  Mängd skräp på stränder 

E.1.2 Mängd skräp på havsbotten 

 

                                                   
174 EU-kommissionen (2020) Report from the commission to the European parliament and the council on the implementation of 

the Marine Strategy Framework Directive https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0097&from=EN 

175 Havs- och vattenmyndigheten (2018) Fritidsfisket i Sverige (hämtad: 2020-08-21) https://www.havochvatten.se/hav/fiske--
fritid/sport--och-fritidsfiske/fakta-om-fritidsfiske/statistik-for-fritidsfiske.html 

176 Havs- och vattenmyndigheten (2018) Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2018-2023, Bedömning av miljötillstånd och 
socioekonomisk analys. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2018:27 

177 För alla miljökvalitetsnormer med indikatorer och deskriptorer för god miljöstatus se Havs- och vattenmyndighetens 
föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för 
Nordsjön och Östersjön. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0097&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0097&from=EN
https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/sport--och-fritidsfiske/fakta-om-fritidsfiske/statistik-for-fritidsfiske.html
https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/sport--och-fritidsfiske/fakta-om-fritidsfiske/statistik-for-fritidsfiske.html
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Miljökvalitetsnorm C.3 Populationerna av alla naturligt förekommande fiskarter och skaldjur som 

påverkas av fiske har en ålders- och storleksstruktur samt beståndsstorlek som garanterar deras 

långsiktiga hållbarhet. 

Indikator C.3.3 Hållbart nyttjande av nationellt förvaltade arter  

 

Miljökvalitetsnorm C.4 Förekomst, artsammansättning och storleksfördelning hos fisksamhället 

ska möjliggöra att viktiga funktioner i näringsväven upprätthålls. 

Indikatorer 

C.4.2 Storleksstruktur hos nyckelart i kustvatten - torsk,  

C.4.3 Storleksstruktur hos nyckelart av fisk i kustvatten – abborre 

 

Åtgärdens koppling till komponent som beskriver god miljöstatus 

Åtgärden avser förbättra följande delar av ekosystemet och/eller minska följande belastningar: 

kustfisk, näringsvävar, skräp i miljön, mikroskräp i miljön.  

Genomförande  

Märkning/utmärkning och anmälningsplikt för passiva redskap som används inom fritidsfisket 

Havs- och vattenmyndigheten ska: 

1. Vidareutveckla inrapporteringssystem för förlorade redskap, arbeta för 

medvetandehöjande åtgärder samt verka för förbättrad utformning av redskap för 

minskning av förlust och för lokalisering av redskap. 

2. Se över gällande föreskrifter för märkning och utmärkning av redskap i syfte att 

modernisera kraven, uppdatera föreskrifterna med beaktande av utvecklingen av 

utformning och möjlig lokalisering av redskap samt för att minska uppkomsten av 

förlorade redskap. 

3. I arbetet med att ta fram föreskrifter beakta möjligheten att utforma föreskrifterna på ett 

sådant sätt som möjliggör att förlust av redskap minimeras och att förekomsten av nya 

spökfiskande redskap minskar.  

Med personliga märken på varje redskap kan man härleda redskapen om utmärkningen går 

förlorad och att man inte använder fler redskap än tillåtet, korrekt antal leder till mindre förluster.  

Vägledning, kompetensförsörjning, rapportering och samordning inom fisketillsyn på allmänt 

vatten 

Havs- och vattenmyndigheten ska:  

1. Tillsammans med länsstyrelsen för att ta fram och driftsätta ett rapporterings- och 

inspektionsverktyg för fisketillsyn. 

2. Inom relevanta fiskerier sammanställa data från inspektionsverktyget och analysera 

resultatet tillsammans med de inspektioner som utförs inom Havs- och 

vattenmyndighetens fiskerikontroll och KBV:s sjökontroll. 

3. Verka för tydligare regional operativ samordning inom kontroll av fritidsfisket mellan Havs- 

och vattenmyndigheten, Polisen och Kustbevakningen. 

4. I samverkan med andra berörda myndigheter inom fisketillsyn ta fram väglednings- och 

informationsmaterial för harmonisering och kvalitetssäkring av fisketillsynen. 
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För att förhindra förlust av redskap inom fritidsfisket med passiva redskap behövs även 

regelefterlevnad av märknings- och utmärkningsföreskrifter.  

Åtgärden ska starta under 2022. I samband med detta ska också en genomförandeplan för 

åtgärden utarbetas. 

Möjlig vidare delåtgärd 

Frågan om behov av någon form av registrering har lyfts över tid med olika perspektiv, men det 

behövs en mer övergripande diskussion för att se över helhetsbehovet av anmälningsplikt och 

rapportering från fritidsfisket. Vid upprepad förlust av sina redskap kan man exempelvis begränsa 

hur många märken per säsong man är berättigad till. Havs- och vattenmyndigheten saknar idag 

uppdrag och mandat för att hantera anmälningar och rapportering för fritidsfiskare.  

Havs- och vattenmyndigheten har i tidigare regeringsuppdrag178 framhållit betydelsen av att 

myndigheten får föreskriva om anmälningsplikt och registerskyldighet av särskilda skäl, där 

fritidsfisket bedöms stå för en betydande påverkan eller där arten omfattas av förvaltningsplaner, 

t.ex. hummer och torsk. Om Havs- och vattenmyndigheten får uppdrag och möjlighet att hantera 

anmälningsplikt och rapportering från fritidsfisket inkluderas även följande aktiviteter i åtgärden: 

1. Se över föreskrifter för att implementera anmälningsplikt och rapportering för fritidsfisket 

med passiva redskap. 

2. Ta fram ett märkningssystem med fysiska märken för märkning av redskap. 

3. Ta fram IT-stöd för fritidsfiskare för att anmäla sig och få tillgång till sina märken samt få 

information om hur märken ska användas och hur redskapen påverkar miljön. 

4. Skapa förutsättningar för distribution och hantering av märken. 

5. Ta fram IT-stöd till tillsynsmyndigheter för att kontrollera märkning och utmärkning av 

redskap. 

6. Informationskampanjer riktade till fritidsfiskare och utbildningsinsatser för kontrollerande 

tillsynsmyndigheter. 

Förväntad effekt av åtgärden 

Bättre märkning, en eventuell anmälningsplikt och rapportering för fritidsfiskare som använder 

passiva redskap leder till minskat antal förlorade redskap, ökat medvetande, ökade kunskaper 

och därmed möjliggörs minskad mängd marint skräp och spökfiskande redskap. Detta förväntas 

leda till mindre marint skräp både på stränder och på botten vilket gör att miljökvalitetsnorm E.1 

kan följas.  

Effektivare fisketillsyn ger högre regelefterlevnad samt förbättrat genomförande och uppföljning 

av förvaltningsåtgärder. Exempelvis kan detta motverka felaktigt utformade redskap och felaktigt 

redskapsanvändande i kustnära marint skyddade områden och fredningsområden. Bättre 

regelefterlevnad gällande redskap gör att det minskar dessas påverkan på bestånden. Detta bör 

bidra till minskat oavsiktligt uttag av arter och bättre status för bestånd som bedöms under 

miljökvalitetsnorm C.3 och C.4. Dessutom kan bättre rapportering och uppföljning av tillsynen 

möjliggöra ett mer riskbaserat arbetssätt som också innebär effektiv användning av resurser. 

Detta underlättar för koordinering med andra myndigheter. En bättre regional och nationell 

                                                   
178 Havs- och vattenmyndigheten (2018) Förslag om utformning av rapporteringsskyldighet och fördelning av den tillgängliga 

fiskeresursen för andra fiskare än yrkesfiskare. Redovisning av regeringsuppdrag  N2017/06266/FJR och N2015/03577/FJR 
https://www.havochvatten.se/download/18.4ae795ce163493d481d5574a/1526378889367/slutrapport-rapporteringsskyldighet-
och-fordelning-av-fiskeresurs.pdf  

 

https://www.havochvatten.se/download/18.4ae795ce163493d481d5574a/1526378889367/slutrapport-rapporteringsskyldighet-och-fordelning-av-fiskeresurs.pdf
https://www.havochvatten.se/download/18.4ae795ce163493d481d5574a/1526378889367/slutrapport-rapporteringsskyldighet-och-fordelning-av-fiskeresurs.pdf
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operativ koordinering mellan myndigheter leder även till harmoniserad fisketillsyn mellan 

myndigheter, effektivisering av resurser och ökad rättssäkerhet. 

Lagstiftning/regelverk 

Vid genomförande av åtgärden kan nedan regelverk aktualiseras: 

Fiskelagen (1993:787) 

Fiskelagen är den grundläggande lagen för bedrivande av fiske. 

Förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen (fiskeförordningen). 

I fiskeförordningen (1994:1716) ges Havs- och vattenmyndigheten rätt att meddela föreskrifter om 

bl a fiskereglering och fisketillsyn. 

Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön.  

FiFS 2004:36 reglerar bland annat vilka tider, vilka typer och mängder av redskap som man får 

använda. 

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:1) om fisketillsynsförordnande. 

HVMFS 2018:1 reglerar förordnande för fisketillsyn och vilka kunskapskrav som ställs på de som 

har förordnande för fisketillsyn. 

Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1994:14) om märkning och utmärkning av fiskeredskap  

FIFS 1994:14 bestämmer på vilket sätt redskapen ska vara utmärka och hur de redskapen i sig 

ska märkas. 

Miljökvalitetsmål 

Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Ett rikt växt och djurliv 

Bakgrund och nuläge 

Märkning/utmärkning och anmälningsplikt för passiva redskap som används inom fritidsfisket 

Det finns redan idag krav på märkning av fiskeredskap enligt Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 

1994:14) om märkning och utmärkning av fiskeredskap. Detta bedöms ha viss effekt men är inte 

tillräckligt för att märkningen också ska förhindra spridning av fritidsfiskeredskap i havsmiljön. Det 

finns dock inget nationellt övergripande register för fritidsfiskare och deras passiva redskap, inte 

heller några individuella märken eller ”tags” används. Detta gör att det med nuvarande regelverk 

är svårt att direkt koppla redskap till individ, vilket bland annat innebär att man kan fiska med för 

stor mängd redskap och eller i fel område. En förbättrad märkning av fritidsfiskets redskap med 

krav på ett begränsat antal individuella märken kompletterar andra preventiva åtgärder. 

Vid en eventuell anmälnings- och rapporteringsplikt för passiva redskap kommer hanteringen 

behöva skötas genom någon form av IT-stöd. I stödet ska information finnas om hur märken skall 

användas och hur redskapen påverkar miljön. Det bör ha en preventiv verkan och leda till att man 

blir medveten om den påverkan redskapet medför, vilket kan bidra till större ansvarskänsla för 

redskapen. Anmälningsplikten gör det även lättare att nå ut med information om nya regler och 

mer riktade enkäter. 

Sverige tillämpar inte anmälningsplikt med begränsat antal individuella märken som till exempel 

det system som finns i Norge, vilket gör det svårare att kontrollera begränsning av antal redskap 

som en person får använda samtidigt. Om varje fiskare har ett begränsat antal märken för sina 

redskap blir det svårare att använda fler redskap än vad som är tillåtet och möjligheten att 

kontrollera antalet redskap förbättras.  



- 188 - 

Anmälningsplikten som är föreslagen i åtgärden är främst riktad till att minska mängden förlorade 

redskap genom bättre märkning/utmärkning, rapportering och tillsyn av passiva redskap inom 

fritidsfisket. Tidigare arbete har främst belyst problematiken med redskapsanvändandet inom 

fritidsfisket ur förvaltning- och beståndsaspekt. Havs- och vattenmyndigheten har föreslagit att 

myndigheten bör få möjlighet att meddela föreskrifter om anmälnings- och 

rapporteringsskyldighet för den som bedriver fritidsfiske eller fisketurismverksamhet om det finns 

särskilda skäl.  

Sådana särskilda skäl kan vara att anmälnings- och rapporteringsskyldighet behövs för att 

genomföra EU:s datainsamling samt förbättra kunskapsunderlaget för den nationella 

förvaltningen. Genom en anmälningsskyldighet skapas ett register över de som fiskar i ett 

område eller efter en viss art. Rapporteringsskyldighet är inte alltid nödvändig, men kan 

komplettera anmälningsskyldigheten om det behövs.  

Vägledning, kompetensförsörjning och rapportering inom fisketillsyn på allmänt vatten 

Inom fisketillsynen av fritidsfisket sträcker sig idag Havs- och vattenmyndighetens mandat till att 

vägleda om förordnande för fisketillsyn.  

Tillsynen på allmänt vatten ställer mer krav på detaljerad kunskap än det som grundutbildningen 

för förordnande ger. Det är även viktigt med nationell harmonisering för tillsynen längs med hela 

kusten.  

Reglerna för fiske i havet styrs av EU:s regelverk och kompletteras av nationellt regelverk där de 

flesta regler finns i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter. Föreskrifterna uppdateras löpande 

och ställer krav på att tillsynare som har förordnande håller sig ajour. Dessa förändringar måste 

snabbare och tydligare nå ut till uppdragsgivare och till de som bedriver fisketillsyn.  

Fisketillsyn på allmänt vatten berör många myndigheter med flera olika uppdrag inom kontroll och 

tillsyn inom fiskets område. Kustbevakningen, Skatteverket, länsstyrelserna, Polisen och även i 

vissa fall Tullverket och Livsmedelsverket. För en effektiv fisketillsyn behövs det därför i många 

fall både nationell och regional koordinering och samordning av fisketillsynen.  

Geografisk omfattning 

Förvaltningsområdena Nordsjön, Östersjön. 

Koordinering med EU:s regelverk  

Ej aktuellt. 

Regional koordinering 

Ej aktuellt. Rör endast nationell märkning och fisketillsyn. 

Kostnad och finansiering 

För uppgifter om kostnader, se Underlagsrapport: Konsekvensanalys av åtgärdsprogram för 

havsmiljön i Nordsjön och Östersjön 2022-2027 enligt havsmiljöförordningen. I kapitlet 

Samhällsekonomiska konsekvenser av åtgärdsprogrammet redovisas också kostnads-

nyttoanalys av åtgärden. 

Åtgärden finansieras genom förvaltningsanslag och Havs- och vattenmiljöanslaget.  

Uppföljning av åtgärdens effekter 

Uppföljning kommer närmare specificeras i åtgärdens genomförandeplan. Effekterna av 

åtgärderna på förlorade fiskeredskap kommer att kunna mätas i: 
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 Strandstädsdata; vid strandstädning kan man med individuella märken fastslå 

totalmängden av fiskeredskap och om redskapen förlorats av yrkesfisket eller fritidsfisket 

samt svenskt och utländskt fiske 

 Regelefterlevnaden av fiskeregler inom fritidsfisket mäts genom uppföljning av den 

detaljerade rapportering som föreslagits som åtgärd  

 Effekterna på fiskbestånden följs upp genom SLU:s resursöversikt, Fisk- och 

skaldjursbestånd i hav och sötvatten 

 Åtgärden ska följas upp i hur många nya- eller reviderade föreskrifter för nationellt 

förvaltade fisk och skaldjurarter som tillkommit och som har beaktat åtgärder för att 

minska förlusten av redskap 
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Åtgärdsfaktablad 48 

Åtgärd  

Främja en storleksfördelning hos det kustnära fisksamhället som möjliggör att viktiga funktioner i 

näringsväven upprätthålls 

 

ÅPH 48 

Motivering 

Genom att främja en naturlig storleks- och åldersfördelning hos fisksamhällen möjliggörs att 

viktiga funktioner i näringsvävarna upprätthålls. Åtgärden syftar till att skydda både större och 

mindre storleksklasser för att främja lekbestånd och rekrytering, upprätthålla 

ekosystemfunktioner, samt motverka evolutionära förändringar av storlek och ålder vid 

könsmognad. 

I 2018-års bedömning av havsmiljöns tillstånd i Sveriges konstaterades att populationer av alla 

kommersiellt nyttjade fiskar och skaldjur (deskriptor 3) inte håller sig inom säkra biologiska 

gränser. Underlag från 2016 visar att bara 3 av 12 bedömda bestånd i Östersjön klarar 

tröskelvärdena i Östersjön. I Nordsjön klarar mindre än hälften av de bedömda bestånden 

tröskelvärdena. Därmed uppnås inte god miljöstatus för deskriptor 3, varken i Östersjön eller i 

Nordsjön179.  

Då kustfisk, särskilt större rovfisk, utgör en viktig del av näringsväven i ett fungerande ekosystem 

bedöms främjande av en naturlig storleksfördelning hos det kustnära fisksamhället som en viktig 

åtgärd för att möjliggöra att viktiga funktioner i näringsväven upprätthålls180,181.  

Koppling till miljökvalitetsnorm med indikator eller deskriptor för god miljöstatus 

Åtgärd 48 syftar till att miljökvalitetsnormerna nedan ska kunna följas182.  

Miljökvalitetsnorm C.3 Populationerna av alla naturligt förekommande fiskarter och skaldjur som 

påverkas av fiske har en ålders- och storleksstruktur samt beståndsstorlek som garanterar deras 

långsiktiga hållbarhet. 

Indikatorer 

C.3.2 Lekbiomassa (SSB) för alla kommersiellt nyttjade bestånd.  

C.3.3 Hållbart nyttjande av nationellt förvaltade fisk och skaldjurspopulationer.  

Miljökvalitetsnorm C.4 Förekomst, artsammansättning och storleksfördelning hos fisksamhället 

ska möjliggöra att viktiga funktioner i näringsväven upprätthålls. 

Indikatorer  

C.4.1 Storleksstruktur i fisksamhället i utsjövatten.  

                                                   
179 Havs- och vattenmyndigheten (2018) Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2018-2023, Bedömning av miljötillstånd och 

socioekonomisk analys. Rapport 2018:27 
180 Eriksson B.K., Ljunggren L., Sandström A., Johansson G., Mattila J., Rubach A., Råberg S., Snickars M. (2009) Declines in 

predatory fish promote bloom‐forming macroalgae. Ecol. Appl. 19: 1975– 1988 
181 Östman Ö, Olsson J., Dannewitz J., Palm S., Florin AB. (2017) Inferring spatial structure from population genetics and spatial 

synchrony in demography of Baltic Sea fishes: implications for management. Fish Fish. 18: 324-339 
182 För alla miljökvalitetsnormer med indikatorer och deskriptorer för god miljöstatus se Havs- och vattenmyndighetens 

föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för 
Nordsjön och Östersjön. 
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C.4.2 Storleksstruktur hos nyckelart i kustvatten - torsk.  

C.4.3 Storleksstruktur hos nyckelart av fisk i kustvatten - abborre.  

Åtgärdens koppling till komponent som beskriver god miljöstatus 

Åtgärden avser förbättra följande delar av ekosystemet och/eller minska följande belastningar: 

kustfisk, näringsvävar och uttag av vilda arter.  

Genomförande 

Havs- och vattenmyndigheten ska, genom förankring i nationella beredningsgrupper183, bedöma 

vilka arter och fisksamhällen där storleksstrukturen gör att miljökvalitetsnorm C.3 och C.4 inte 

följs och ser över behovet av att införa direkta eller indirekta storleksrelaterade 

förvaltningsåtgärder. Åtgärden tillämpas för kustarter och kustfisksamhällen. Arbetet är adaptivt 

och genomförs inom ramen för en ekosystembaserad förvaltning varvid flera regleringsåtgärder 

beaktas för synergieffekter. Mycket av beredning och belysande av rådande situation styrs 

genom regionalt arbete och återkopplas till Havs- och vattenmyndigheten som inför relevanta 

åtgärder. Det är viktigt att beakta regionala skillnader för vilka typer av åtgärder som främjar en 

storleksstruktur som möjliggör att viktiga funktioner i näringsväven upprätthålls. 

Åtgärden syftar till att Havs- och vattenmyndigheten, i samtliga fall, vid förvaltningsåtgärder som 

syftar till resurstillträde, ska ha tänkt igenom och särskilt beaktat åtgärder som syftar till att främja 

en storleksfördelning hos fisksamhället som möjliggör att viktiga funktioner i näringsväven 

upprätthålls. 

Exempel på direkta förvaltningsåtgärder är minimimått, maximimått eller en kombination av dessa 

(s.k. fönsteruttag). Indirekta förvaltningsåtgärder för att stärka storleksstrukturen för nationellt 

förvaltade arter och bestånd är att reglera tillträde och beskattning. Detta genom exempelvis 

freda områden av betydelse för ansamlingar av stor fisk, exempelvis genom att freda områden, 

freda tidsperioder eller helt stänga ute möjligheten till uttag (fiskefria områden). Andra åtgärder 

kan vara att begränsa fångstbarhet i mängdfångande redskap genom begränsningar i 

maskstorlek och eller genom att begränsa ingångsöppningar eller öka utgångsöppningar.  

Specifika åtgärder som kan övervägas: Flyktöppningar för specifika arter som är i behov av 

specifikt skydd, som t.ex. ål och hummer. Se över bestämmelser vilken maskstorlek som får 

användas i vilket område (koppling till fredningsområden). Utveckling av nya skonsamma redskap 

i småskaligt fiske är just nu begränsat till fasta redskap. Införa incitament för ökad användning av 

redskap för levande fångst. 

Förvaltningsåtgärderna genomförs genom föreskriftsändringar som förankras hos intressenter via 

remissförfarande och införs i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, 

Kattegatt och Östersjön.   

Åtgärden påbörjas 2022 och genomförs löpande. I samband med att åtgärden påbörjas ska 

också en genomförandeplan utarbetas.  

Förväntad effekt av åtgärden 

Fiskeregler införs som begränsar fångsten av stora individer av fisk och skaldjur (t.ex. genom så 

kallat fönsteruttag, med både minimi- och maximimått angivet för tillåten fångst, kombinerat med 

regler för utformning av vissa redskapsbegränsningar, såsom maskstorleksbegränsningar, krav 

på flyktöppningar och begränsade ingångsöppningar. Biologiskt relevanta minimimått bidrar till att 

                                                   
183 För nationellt förvaltade arter sker mycket av återkoppling av ändrade behovsbilder (för förvaltningsåtgärder) genom regional 

förankring i så kallade nationella beredningsgrupper. Här lyfter länsstyrelserna, Sveriges lantbruksuniversitet och Statens 
Jordbruksverk tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten upp behov och problembilder. Gemensamt arbetas en plan 
fram för hur förvaltningsåtgärder ska komma att förbättra status och förändra rådande situation. 
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upprätthålla en reproduktiv biomassa). Sammantaget förväntas detta leda till att en större andel 

stora individer i bestånden överlever och därmed bidrar till reproduktionen, samt till att dessa 

individers ekosystemfunktioner upprätthålls och att selektionen för en minskad storlek och ålder 

vid könsmognad minskar.  

Åtgärden förväntas leda till ett mer hållbart nyttjande av nationellt förvaltade fisk och 

skaldjurspopulationer och att fisk- och kräftdjurssamhällena längs Sveriges kuster får en mer 

naturlig storlek- och åldersstruktur och därmed förutsättningarna för att miljökvalitetsnormerna 

C.3 och C.4 ska kunna följas. Åtgärden bidrar även till att arter och bestånd har förmågan att stå 

emot, och dessutom i vissa fall minska effekterna av övergödningsproblematik och effekter av 

invasiva eller främmande arter. Tyvärr kan effekten av storleksrelaterade förvaltningsåtgärder 

maskeras av att andra åtgärder (eller bristen på åtgärder) inte implementerats. Exempel på detta 

kan vara klimatrelaterade effekter eller predation från däggdjur och fågel som gör att effektbilden 

uteblir eller försvagas. Vikten av att begränsa fångster av stora individer som här föreslås blir 

därigenom inte desto mindre värdefull, snarare tvärt om, för att bromsa utvecklingen tills dess att 

andra åtgärder finns på plats.  

Lagstiftning/regelverk 

Vid genomförande av åtgärden kan nedan regelverk aktualiseras: 

Förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen (fiskeförordningen) 

I fiskeförordningen ges Havs- och vattenmyndigheten rätt att meddela föreskrifter om bl.a. 

fiskereglering. 

Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön.   

Genom föreskrifterna som nu meddelas av Havs- och vattenmyndigheten regleras denna typ av 

fiskeregleringar för nationellt förvaltade arter för både yrkesfisket och fritidsfisket.  

Miljökvalitetsmål 

Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Bakgrund och nuläge 

Havs- och vattenmyndigheten har under 2019 börjat se över behovet av att införa främst 

fönsteruttag men också ökade minimimått för arter som är föremål för ett ökat fritidsfiske med 

handredskap där återutsättningsöverlevnaden är stor. Under 2020-2021 kommer fönsteruttag för 

gös införas från norra Uppsala ner till Kalmarsund. Det sker en kontinuerlig dialog mellan Havs- 

och vattenmyndigheten och länsstyrelser om vilka förvaltningsåtgärder som är i särskilt behov av 

revidering. Abborren längs kusten är en art som lyfts som i stort behov av reviderade 

förvaltningsåtgärder just med koppling kring hur mängden stor abborre kan ökas i kustområdena.  

Geografisk omfattning 

Förvaltningsområdena Nordsjön och Östersjön.  

Koordinering med EU:s regelverk  

För åtgärd 48 är det främst nationella fiskeregleringar som åsyftas även om vissa arter som 

nyttjar kustområdena men som vandrar ut till internationellt vatten kan komma att påverkas av 

vad vi inom nationella handlingsutrymmet gör och vice versa.  

Art- och habitatdirektivet (92/43/EEG). 

Vissa arter inkluderas i reglering enligt art- och habitatdirektivet som kommer att beaktas i både 

bedömning och åtgärdsplanering enligt havsmiljöförordningen. 

Regional koordinering 

Inom Östersjön (Helcom) diskuteras förslag kring åtgärder för kustfisk inför uppdateringen av 



- 193 - 

Baltic Sea Action Plan. Där finns både arbete sedan tidigare och nya förslag som rör samma typ 

av åtgärder som tas upp i ÅPH 48. Frågor om kustfisk behandlas också inom Helcom 

expertgrupper där Sverige är aktiva.  

Inom Ospar finns inget aktivt arbete för att koordinera förvaltning av kustfiskarter.  

Kostnad och finansiering 

För uppgifter om kostnader, se Underlagsrapport: Konsekvensanalys av åtgärdsprogram för 

havsmiljön i Nordsjön och Östersjön 2022-2027 enligt havsmiljöförordningen. I kapitlet 

Samhällsekonomiska konsekvenser av åtgärdsprogrammet redovisas också kostnads-

nyttoanalys av åtgärden. 

Åtgärden bedöms i huvudsak kunna finansieras av Havs- och vattenmyndighetens 

förvaltningsanslag, samt finansiering inom Europeiska havs- och fiskerifonden. 

Uppföljning av åtgärdens effekter 

Åtgärden ska följas upp årligen i hur många nya- eller reviderade föreskrifter för nationellt 

förvaltade fisk och skaldjurarter som tillkommit under innevarande år och som har främjat att en 

storleksfördelning hos det kustnära fisksamhället som möjliggör att viktiga funktioner i 

näringsväven upprätthålls. 

Vad gäller uppföljning av åtgärdens/åtgärdernas effekt för biologin och miljön är detta en 

uppföljning som tar längre tid och en sådan uppföljning sker inom den löpande beställningen till 

Sveriges lantbruksuniversitet och den miljöövervakning av kustfisk som sker på årlig basis. Även 

länsstyrelserna på regional nivå gör utvärderingar som används för att följa upp effekter av 

förvaltningsåtgärder.  

Uppföljning kommer närmare specificeras i åtgärdens genomförande. 
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Åtgärdsfaktablad 49 

Åtgärd 

Minska arealen trålsvept yta och öka användningen av selektiva och skonsamma redskap samt 

genomföra en sammanställning av trålningens inverkan på kustnära fiskbestånd 

 

ÅPH 49  

Motivering 

Enligt bedömningen av miljötillståndet 2018 så uppnår inte mjukbottnar och framförallt 

sandbankar i kustnära områden och utsjön god miljöstatus184. Dessutom klarar ett flertal 

fiskbestånd inte målvärdet för indikatorerna C.3.1 och C.3.2 som används för bedömning av 

miljökvalitetsnorm C.3 i förvaltningsområdena Nordsjön och Östersjön.  

Bottentrålning kan utgöra en stor påverkan på ekosystemet, både genom direkt påverkan på 

bottensamhällen, uttag av ungfisk och bifångster av känsliga arter, men också genom 

sedimentspridning och förändring av kretsloppen till följd av omrörning i sedimenten.  

År 2004 infördes regler för att begränsa trålfisket i den svenska kustzonen. Det finns dock vissa 

undantag från regleringen på de så kallade inflyttningsområdena.  

Åtgärden syftar till att minska arealen trålsvept yta samt bidra till utveckling och ökad användning 

av selektiva och skonsamma redskap, vilket bidrar till förbättrad status av bottenhabitat och även 

enskilda fiskbestånd.  

Koppling till miljökvalitetsnorm med indikator eller deskriptor för god miljöstatus  

Åtgärd 49 syftar till att miljökvalitetsnormerna nedan ska kunna följas. 

Åtgärden bidrar också till att den övergripande normen god miljöstatus185 ska kunna följas 

avseende deskriptor 6186. 

Miljökvalitetsnorm C.3 Populationerna av alla naturligt förekommande fiskarter och skaldjur som 

påverkas av fiske har en ålders- och storleksstruktur samt beståndsstorlek som garanterar deras 

långsiktiga hållbarhet. 

Indikatorer  

C.3.1 Fiskeridödlighet (F)  

C.3.2 Lekbiomassa (SSB) för alla kommersiellt nyttjade bestånd och  

C.3.3 Hållbart nyttjande av nationellt förvaltade arter  

Miljökvalitetsnorm C.4 Förekomst, artsammansättning och storleksfördelning hos fisksamhället 

ska möjliggöra att viktiga funktioner i näringsväven upprätthålls. 

Indikatorer  

C.4.1 Storleksstruktur i fisksamhället i utsjövatten och  

                                                   
184 Havs- och vattenmyndigheten (2018) Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2018-2023- Bedömning av miljötillstånd och 

socioekonomisk analys. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2018:27 
185 17 § havsmiljöförordningen 
186 För alla miljökvalitetsnormer med indikatorer och deskriptorer för god miljöstatus se Havs- och vattenmyndighetens 

föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för 
Nordsjön och Östersjön.  
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C.4.2 Storleksstruktur hos nyckelart i kustvatten – torsk  

MiljökvalitetsnormD.1 Den av mänsklig verksamhet opåverkade havsbottenarealen ska ha en 

omfattning som ger förutsättningar för att upprätthålla bottnarnas struktur och funktion för 

respektive livsmiljötyp 

Indikatorer: 

D.1.1 Trend för fysisk störning på havsbotten från bottentrålning 

D.1.2 Fysisk förlust av sandbankar och rev 

MiljökvalitetsnormD.2 Arealen av biogena substrat ska bibehållas eller öka. 

Indikatorer saknas 

Åtgärdens koppling till komponent som beskriver god miljöstatus 

Åtgärden avser förbättra följande delar av ekosystemet och/eller minska följande belastningar: 

bentiska huvudsakliga livsmiljöer, kustfisk, demersal fisk och fysisk störning av havsbotten.  

Genomförande  

Åtgärden genomförs av Havs- och vattenmyndigheten som identifierar behov av, och utifrån detta 

inför fiskeregleringar genom bl.a. områdesbegränsningar, tidsbegränsningar och användning av 

selektiva och skonsamma redskap anpassade för att vara art- och storleksselektiva. Behoven 

kommer att identifieras bl.a. inom de nationella regionala beredningsgrupperna, åtgärder inom 

ramen för den gemensamma fiskeripolitiken, den löpande SLU rådgivningen och den senaste 

bedömningen av havsmiljöns tillstånd enligt havsmiljöförordningen. Därutöver initieras en 

sammanställning av trålfiskets påverkan på kustnära bestånd. Dessutom ska hänsyn tas till 

utvecklingen av nya kvantitativa tröskelvärden för påverkan på havsbotten, som ska tas fram för 

deskriptor 6 enligt Kommissionsbeslutet om god miljöstatus187.  

Utfallet av två, nu pågående, regeringsuppdrag kommer även att beaktas vid identifiering av 

behov av ytterligare redskapsbegränsning och fiskeregleringar för begränsningar av trålfisket. 

Regeringsuppdragen gäller förstärkt fiskereglering i skyddade områden samt införande av ett 

generellt stopp för bottentrålning i skyddade områden188,189. 

Myndigheten kommer att ta initiativ till en översyn/utredning om vilka eventuella behov som finns 

av att vidta åtgärder, utanför de skyddade områdena. 

Utifrån identifierade behov föreslår och remitterar Havs- och vattenmyndigheten förslag om 

regeländringar, som sedan förs in i myndighetens föreskrifter. Identifierade åtgärder som berör 

övriga medlemsländers fiskeverksamhet måste följa regionaliseringsförfarandet inom ramen för 

den gemensamma fiskeripolitiken (GFP).  

Åtgärden påbörjas 2022 och en genomförandeplan ska utarbetas. Arbetet med åtgärden kommer 

att sträcka sig över flera förvaltningscykler.  

                                                   
187 Kommissionens beslut (EU) 2017/848 av den 17 maj 2017 om fastställande av kriterier och metodstandarder för god 

miljöstatus i marina vatten, specifikationer och standardiserade metoder för övervakning och bedömning och om upphävande 
av beslut 2010/477/EU 

188 Havs- och vattenmyndigheten (2020) Uppdrag om generellt stopp för bottentrålning i skyddade områden. Redovisning av 
regeringsuppdrag N2020/00130/FJR 
https://www.havochvatten.se/download/18.3b63ec651740ce15990abb1a/1599031887537/ru-redovisning-325-2020-
bottentralning.pdf 

189 Havs- och vattenmyndigheten (2018) Uppdrag om bevarandeåtgärder vad avser fiske i marina skyddade områden. 
Redovisning av regeringsuppdrag M2017/02522/Nm 
https://www.havochvatten.se/download/18.47bf2cd7163855d85cab5ee0/1527688697823/ru-redovisning-fiske-i-marint-
skyddade-omraden.pdf  

https://www.havochvatten.se/download/18.3b63ec651740ce15990abb1a/1599031887537/ru-redovisning-325-2020-bottentralning.pdf
https://www.havochvatten.se/download/18.3b63ec651740ce15990abb1a/1599031887537/ru-redovisning-325-2020-bottentralning.pdf
https://www.havochvatten.se/download/18.47bf2cd7163855d85cab5ee0/1527688697823/ru-redovisning-fiske-i-marint-skyddade-omraden.pdf
https://www.havochvatten.se/download/18.47bf2cd7163855d85cab5ee0/1527688697823/ru-redovisning-fiske-i-marint-skyddade-omraden.pdf
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Förväntad effekt av åtgärden 

En minskad areal trålsvept i kombination med en fortsatt utveckling och användning av selektiva 

och skonsamma redskap kommer att bidra till att bottenhabitat skyddas mot fysisk störning. På så 

sätt bidrar åtgärden till att minska påverkan i viktiga lek-, uppväxt- och/eller födosöksområden för 

relevanta fiskbestånd, vilket leder till förbättrad status för bottenhabitat, näringsvävar och 

fiskbestånd.  

Lagstiftning/regelverk 

Vid genomförande av åtgärden kan nedan regelverk aktualiseras: 

Förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen (fiskeförordningen) 

I fiskeförordningen ges Havs- och vattenmyndigheten rätt att meddela föreskrifter om bl a 

fiskereglering. 

Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön 

Föreskrifterna innehåller nuvarande reglering avseende bottentrålfiske innanför trålgränsen  

Grundförordningen ((EU) nr 1380/2013)190   

I grundförordningen anges hur regionalt samarbete om bevarandeåtgärder (regionalisering) ska 

genomföras. För tillämpning av åtgärder i områden där utländska fartyg har ett 

förvaltningsintresse krävs ett regionaliseringsförfarande inom ramen för grundförordningen. 

Miljökvalitetsmål 

Hav i balans samt en levande kust och skärgård  

Ett rikt växt- och djurliv 

Bakgrund och nuläge 

År 2004 infördes regler för att begränsa trålfisket i den svenska kustzonen. Syftet med förbudet 

mot trålning var att skydda den känsliga kustzonen och framförallt skydda viktiga lek- och 

uppväxtområden för ett flertal fiskarter. Det finns dock vissa undantag från regleringen, de så 

kallade inflyttningsområdena. För Västerhavet gäller undantagen framförallt bottentrålning efter 

kräfta med artsorterande rist och med en största diameter på underställets rullar, trålning efter 

räka på större djup än 60 meter, kustfiske (fiskefartyg mindre än 24 m eller har en motorstyrka 

över 450 kW) efter sill/strömming på ostkusten och trålning efter siklöja i Bottenviken. Motiven för 

fiske efter sill/strömming i inflyttningsområden har främst varit en lokal/regional försörjning till lokal 

beredningsindustri. 

Under 2020 har Havs- och vattenmyndigheten redovisat ett regeringsuppdrag som rör 

bottentrålfiske i skyddade områden191. 

Sedan 2014 bedriver Havs- och vattenmyndigheten även arbete med att utveckla fiskemetoder 

för selektivt och skonsamt fiske. Detta kommer bidra till och ligga till grund för den del av 

åtgärden som rör ökad användning av selektiva och skonsamma redskap såsom exempelvis 

specifika krav på hur redskapen ska vara utformade. 

                                                   
190 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma 

fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets 
förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG 

191 Havs- och vattenmyndigheten (2020) Uppdrag om generellt stopp för bottentrålning i skyddade områden. Redovisning av 
regeringsuppdrag N2020/00130/FJR 
https://www.havochvatten.se/download/18.3b63ec651740ce15990abb1a/1599031887537/ru-redovisning-325-2020-
bottentralning.pdf  

https://www.havochvatten.se/download/18.3b63ec651740ce15990abb1a/1599031887537/ru-redovisning-325-2020-bottentralning.pdf
https://www.havochvatten.se/download/18.3b63ec651740ce15990abb1a/1599031887537/ru-redovisning-325-2020-bottentralning.pdf
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Geografisk omfattning 

Nordsjön och Östersjön. 

Koordinering med EU:s regelverk  

Art- och habitatdirektivet (92/43/EEG)  

Vissa arter inkluderas i reglering enligt art- och habitatdirektivet och beaktas i både bedömning och 

åtgärdsarbete enligt havsmiljöförordningen.  

Regional koordinering 

Innanför trålgränsen, i vatten där andra medlemsländers fartyg inte har tillträde till fiske, har 

Sverige befogenhet enligt EU-rätten att införa striktare regler.  

För att införa åtgärder för bevarande av fiskbestånden eller för att förbättra bevarandestatusen för 

de marina ekosystemen där utländska fiskefartyg har rätt att bedriva fiske krävs 

regionaliseringsförfarandet inom EU:s gemensamma fiskeripolitik.  

Kostnad och finansiering 

För uppgifter om kostnader, se Underlagsrapport: Konsekvensanalys av åtgärdsprogram för 

havsmiljön i Nordsjön och Östersjön 2022-2027 enligt havsmiljöförordningen. I kapitlet 

Samhällsekonomiska konsekvenser av åtgärdsprogrammet redovisas också kostnads-

nyttoanalys av åtgärden. 

Åtgärden finansieras i huvudsak genom Havs- och vattenmyndighetens förvaltningsanslag samt 

eventuell finansiering inom Europeiska havs- och fiskerifonden. 

Uppföljning av åtgärdens effekter 

De regleringar som införts förväntas bidra till minskad trålsvept yta, förbättrad status för 

bottenhabitat och enskilda fiskbestånd. Detta följs upp årligen inom den löpande beställningen till 

Sveriges lantbruksuniversitet och den miljöövervakning som sker på årlig basis. På nationell nivå 

gör länsstyrelserna utvärderingar som används för att följa upp effekter av förvaltningsåtgärder. 

Uppföljning kommer närmare specificeras i åtgärdens genomförandeplan. 
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Åtgärdsfaktablad 50 

Åtgärd 

Förbud mot bottentrålning i marina områden med dumpad ammunition och kemiska stridsmedel 

 

ÅPH 50 

Motivering 

Dumpad konventionell ammunition och kemiska stridsmedel återfinns på flera platser i Nordsjön 

och Östersjön. Inom svenskt territorialvatten och ekonomisk zon (EEZ), är det främst ett område 

väster om Måseskär på västkusten, och ett område söder om Gotland, det så kallade 

Gotlandsdjupet där restprodukter av kemiska stridsmedel detekterats i fisk och i sedimentet. I 

området väster om Måseskär sker ett intensivt yrkesfiske. Området ligger ca 8-22 nautiska mil 

från kusten, dvs. inom svenskt territorialvatten och resterande i svensk exklusiv ekonomisk zon.  

Läckage av kemiska stridsmedel från dumpat krigsmaterial har visat sig spridas till sediment och 

genom bottenströmmar in i marina näringsvävar. Mänskliga aktiviteter i närheten av dumpat 

krigsmateriel, som efter många år på havsbotten har brutits ner av framförallt korrosion, kan med 

stor sannolikhet leda till spridning av det toxiska materialet över större arealer. Yrkesfiske med 

bottentrål är en sådan aktivitet, där trålbord och trål river upp stora mängder sediment och efter 

ett tråldrag kan sediment vara suspenderat i vattenmassan i uppemot åtta timmar192,193. 

Enligt bedömningen av miljötillståndet 2018 konstateras att god miljöstatus inte uppnås för farliga 

ämnen194. Denna åtgärd, som syftar till att begränsa bottentrålning i främst vrakområdet väster 

om Måseskär, är ett led i arbetet för att uppnå god miljöstatus avseende farliga ämnen. 

Koppling till miljökvalitetsnorm med indikator eller deskriptor för god miljöstatus 

Åtgärd 50 syftar till att miljökvalitetsnormen nedan ska kunna följas195.  

Miljökvalitetsnorm B.1 Tillförsel av farliga ämnen från mänsklig verksamhet ska minska tills den 

inte orsakar halter av farliga ämnen som förhindrar att god miljöstatus uppnås. 

Indikator  

B.1.1 Farliga ämnen i biota 

Åtgärdens koppling till komponent som beskriver god miljöstatus 

Åtgärden avser förbättra följande delar av ekosystemet och/eller minska följande belastningar: 

bentiska huvudsakliga livsmiljöer, demersal fisk, fysisk störning av havsbottnen, farliga ämnen 

och farliga ämnen i livsmedel.  

Genomförande  

Åtgärden genomförs av Havs- och vattenmyndigheten som nationellt och internationellt arbetar 

                                                   
192 Palanques A., Guillén J., Puig P. (2001) Impact of bottom trawling on water turbidity and muddy sediment of an unfished 

continental shelf. Limnol. Oceanogr. 46(5): 1100-1110 
193 Madron X., Ferré B., Le Corre B., Grenz C., Conan P., Pujo-Ray M., Biscail R., Bodiot O. (2005) Trawling-induced 

resuspension and dispersal of muddy sediments and dissolved elements in the Gulf of Lion (NW Mediterranean). Continental 
Shelf Research. 25 (19): 2387-2409 

194 Havs- och vattenmyndigheten (2018) Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2018-2023- Bedömning av miljötillstånd och 
socioekonomisk analys. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2018:27 

195 För alla miljökvalitetsnormer med indikatorer och deskriptorer för god miljöstatus se Havs- och vattenmyndighetens 
föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för 
Nordsjön och Östersjön. 
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för att motverka miljöpåverkan från ammunition och kemiska stridsmedel i marina områden där 

sådant material har dumpats.  

Åtgärden genomförs genom att Havs- och vattenmyndigheten arbetar för att införa restriktioner 

mot bottentrålning i vrakområdet väster om Måseskär genom arbete som bedrivs på EU-nivå 

inom den process som fastställs i förordning (EU) 2019/1241. Dvs. en regionalisering inom 

förordningen om bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska 

åtgärder. Havs- och vattenmyndigheten genomför diskussioner med berört departement och 

bedömer utifrån denna diskussion om det är relevant att ta upp frågan på teknisk nivå med övriga 

berörda medlemsstater för att diskutera hur dessa ser på möjligheten att införa en regionalisering 

inom den tekniska förordningen gällande restriktioner för bottentrålning, dvs. att undersöka den 

rättsliga möjligheten att använda ett sådant förfarande. Vid en sådan diskussion bör presenteras 

vilka mervärden ett trålningsförbud/redskapsrestriktion skulle innebära. 

Havs- och vattenmyndigheten ska ta fram en konsekvensanalys för att kunna bedöma på vilket 

sätt det svenska yrkesfisket påverkas av införandet av åtgärden. Om konsekvensanalysen 

innebär att yrkesfisket drabbas på sådant sätt att departementet bedömer att det inte är 

proportionerligt att föreslå regionalisering, kommer andra alternativ utvärderas för att minska 

miljöpåverkan från yrkesfisket i området. 

Inom åtgärden ingår också att Havs- och vattenmyndigheten genomför informationskampanjer för 

en förhöjd kunskapsnivå hos yrkes- och fritidsfiskare om problematiken med mänskliga aktiviteter 

i områden med dumpad ammunition och kemiska stridsmedel.  

Arbete med att genomföra åtgärden påbörjas 2022. I samband med detta ska också en plan för 

att genomföra åtgärden utarbetas. Konsekvensanalys tas fram under 2022-2023.  

Förväntad effekt av åtgärden 

Genom att införa restriktioner mot att fiska med bottentrål i området väster om Måseskär så 

minskas spridning av de farliga ämnena t.ex. bly och arsenik inom området och spridning inom ett 

större geografiskt område samt minskad spridning till biota. Detta medför ökad förutsättning för 

att miljökvalitetsnorm B.1 kan följas. Åtgärden ökar också möjligheten till framtida sanering, då de 

farliga ämnena från stridsmedlen återfinns inom en begränsad yta.  

Restriktioner mot yrkesfiske med bottentrål bedöms också medföra ökad biodiversitet, då 

bottentrålning har ett antal negativa effekter på bottenlevande organismer. Ett förbud medför 

också en minskad risk för mänsklig konsumtion av sjömat (havskräfta, räka, plattfisk) 

innehållande kemiska stridsmedel. 

Lagstiftning/regelverk 

Vid genomförande av åtgärden kan nedan regelverk aktualiseras: Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2019/1241 om bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem 

genom tekniska åtgärder (tekniska förordningen) - artikel 21 om naturskyddsåtgärder.  

I förordningen föreskrivs bl a om tekniska åtgärder vad gäller fångst och landning av marina 

biologiska resurser. För införande av tekniska åtgärder i områden där utländska fiskefartyg har ett 

direkt förvaltningsintresse krävs ett s.k. regionaliseringsförfarande196. 

 

                                                   
196 I artikel 15.2 i tekniska förordningen ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter på grundval av en gemensam 

rekommendation i enlighet med bl.a. artikel 29 i tekniska förordningen och artikel 18 i grundförordningen för att ändra, 
komplettera, upphäva eller göra undantag från de tekniska åtgärder som anges i bilagor till förordningen. 
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Miljökvalitetsmål 

Hav i balans och levande kust och skärgård 

Giftfri miljö 

Bakgrund och nuläge 

Dumpad konventionell ammunition och kemiska stridsmedel återfinns på flera platser i Nordsjön 

och Östersjön. För svenskt intresse gäller det främst ett område, delvis inom svenskt 

territorialvatten och inom svensk ekonomisk zon (EEZ), väster om Måseskär i Skagerrak, där det 

återfinns 28 fartygsvrak som sänktes efter andra världskriget (ca 27x 21 km, 259756, 6450499 

[SWEREF 99]). Ett andra område inom svensk EEZ återfinns söder om Gotland, det så kallade 

Gotlandsdjupet. På båda platserna har restprodukter av kemiska stridsmedel detekterats i fisk 

och i sedimentet. I området väster om Måseskär sker ett intensivt yrkesfiske.  

Efter andra världskriget fanns det enorma lager med överbliven konventionell och kemisk 

ammunition. Detta materiel utgjorde ett stort problem för de allierade i arbetet med att 

demilitarisera Tyskland och beslut togs att dumpa krigsmaterial i djupområden i Östersjön och 

Skagerrak. Vid dumpningarna i Skagerrak fylldes uttjänta fartyg med ammunition och gick för 

egen maskin eller bogserades ut till djupområdena, för att sedan sänkas. Vid dumpningar i 

Östersjön kastades enskilda objekt överbord från fartyg. Uppskattningsvis dumpades 65 000 ton 

kemiska stridsmedel (exklusive vikten på behållarna), t.ex. senapsgas, Clark I och II, Lewisit och 

Adamsit i Nordsjön och Östersjön mellan 1946-1948. Materialet var i form av granater, minor, 

bomber eller mindre oljetrummor. Ungefär hälften av materialet dumpades i Östersjön, stora delar 

i Bornholmsdjupet197,198.  

Till skillnad från kemiska stridsmedels påverkan på människor är effekter på organismer i miljön 

mindre utrett199,200. Det finns ett fåtal studier som har visat på toxiska effekter av senapsgas i ål 

och djurplankton201. Flera utav de stridsmedel som dumpades t.ex. Lewisit, Adamsit, Clark I and 

Clark II innehöll också oorganisk arsenik. Även senapsgas innehöll ofta arsenik då man tillsatte 

arsinolja till ämnet, för att sänka fryspunkten. Arsenik i sin oorganiska form är mycket toxisk, men 

även mutagent och cancerogent, både för människor och djurliv202,203. 

Läckage av kemiska stridsmedel från krigsmaterial har visat sig kunnat sprida sig till sediment 

och genom bottenströmmar in i marina näringsvävar. Undersökningar i vrakområdet väster om 

                                                   
197 Missiaen T., Söderström M., Popescu I., Vanninen P. (2010) Evaluation of a chemical munition dumpsite in the Baltic Sea 

based on geophysical and chemical investigations. Science of The Total Environment, 3536-2553. 
198 Sanderson H., Fauser P., Thomsen M., Sorensen P.B. (2008) Screening level fish community risk assessment of chemical 

warfare agents in the Baltic Sea. Journal of Hazardous materials. 154, 846-857. 
199 Sanderson H., Fauser P., Thomsen M., Vanninen P., Soderstrom M., Savin Y., Khalikov I., Hirvonen A., Niiranen S., 

Missiaen T., Gress A., Borodin P., Medvedeva N., Polyak Y., Paka V., Zhurbas V., Feller P. (2010) Environmental Hazards of 
Sea-Dumped Chemical Weapons. Environ. Sci. Technol. 44, 4389-4394 

200 Sanderson H., Fauser P., Thomsen M., Vanninen P., Soderstrom M., Savin Y., Khalikov I., Hirvonen A., Niiranen S., 
Missiaen T., Gress A., Borodin P., Medvedeva N., Polyak Y., Paka V., Zhurbas V., Feller P. (2010) Environmental Hazards of 
Sea-Dumped Chemical Weapons. Environ. Sci. Technol. 44, 4389-4394 

201 Camilla Della Torre C.T., Petochi T., Farchi C., Corsi I., Maddalena Dinardo D., 

Sammarini V., Alcaro L., Mechelli L., Focardi S., Tursi A., Marino G., Amato E. (2013) Environmental hazard of yperite released 
at sea: sublethal toxic effects on fish. Journal of Hazardous materials. 248-249, 246-253 

202 Sanderson H., Fauser P., Thomsen M., Vanninen P., Soderstrom M., Savin Y., Khalikov I., Hirvonen A., Niiranen S., 
Missiaen T., Gress A., Borodin P., Medvedeva N., Polyak Y., Paka V., Zhurbas V., Feller P. (2010) Environmental Hazards of 
Sea-Dumped Chemical Weapons. Environ. Sci. Technol. 44, 4389-4394 

203 Beldowski J., Been R., Turmis E.K. (2017) Towards the Monitoring of Dumped Munitions Threat (MODUM). NATO Science 

for Peace and Security Series - C: Environmental Security 
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Måseskär har påvisat nedbrytningsprodukter av kemiska stridsmedel i sediment och biota, t.ex. 

havskräfta, räka, rödtunga och pirål204,205,206,207,208,209.  

Mänskliga aktiviteter i närheten av dumpat krigsmateriel, materiel som efter många år på 

havsbotten har brutits ner av framförallt korrosion, kan med stor sannolikhet leda till spridning av 

det toxiska materialet över större arealer. Yrkesfiske med bottentrål är en sådan aktivitet, där 

trålbord och trål river upp stora mängder sediment. Sediment kan vara suspenderat i 

vattenmassan i uppemot åtta timmar efter ett tråldrag210,211. Analys av AIS data över området 

väster om Måseskär, visar på att ett stort antal tråldrag (fiskefartyg, <6 knop) sker i området 

under ett år. Data från ICES visar också på stor aktivitet av fiske i området, främst bottentrålning 

efter havskräfta, räka och torsk212. Aktiviteten kan även medföra att kemiska stridsmedel fastnar i 

eller på fiskeutrustningen och riskerar att överföras till människor. Detta har inträffat flertalet 

gånger, med ibland allvarliga konsekvenser på yrkesfiskare213. Därför är det av stort intresse att 

mänsklig aktivitet, primärt yrkesfiske med bottentrål, förbjuds eller kraftiga restriktioner införs i 

dumpningsområden för kemiska stridsmedel.  

Geografisk omfattning 

Bedömningsområde Nordsjön, havsbassäng Skagerrak. 27x 21 km, 259756, 6450499 (SWEREF 

99). 

Bedömningsområde Östersjön, havsbassäng Östra Gotlandshavet. 

Koordinering med EU:s regelverk  

Kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 av den 19 december 2006 om fastställande av 

gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel. 

Kommissionens förordning (EG) nr 333/2007 av den 28 mars 2007 om provtagnings- och 

analysmetoder för offentlig kontroll av halten av bly, kadmium, kvicksilver, oorganiskt tenn, 3-

MCPD och bens(a)pyren i livsmedel. 

Regional koordinering 

Motsvarande förslag finns ej för närvarande inom regionala åtgärdsarbetet. Inom Östersjön 

(Helcom) finns sedan tidigare planerad aktivitet kring datainsamling och kartläggning av vrak och 

dumpad ammunition. Förslag har tagits upp på ny åtgärd kring dumpad ammunition och kemiska 

stridsmedel inom uppdateringen av Baltic Sea Action Plan.  

Kostnad och finansiering 

För uppgifter om kostnader, se Underlagsrapport: Konsekvensanalys av åtgärdsprogram för 

                                                   
204 Sjöfartsverket (1992) Rapport om kartläggning av förekomst av dumpade kemiska stridsmedel på den svenska delen av 

kontinentalsockeln. Serie S 210-36 
205 Medvedeva N., Polyak Y., Kankaanpää H., Zaytseva T. (2009) Microbial responses to mustard gas dumped in the Baltic Sea. 

Marine Environmental Research. 68: 71-81 
206 Havs- och vattenmyndigheten (2018) Undersökning av biota i anslutning till dumpade fartyg med kemisk ammunition. Havs- 

och vattenmyndighetens rapport 2018:21 
207 Havs- och vattenmyndigheten (2018) Undersökning av biota i anslutning till dumpade fartyg med kemisk ammunition. Havs- 

och vattenmyndighetens rapport 2018:21 
208 Havs- och vattenmyndigheten (2020) Undersökning av biota och sediment i anslutning till dumpningsområden av kemisk 

ammunition på väst- och östkusten 2019. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2020:15 
209 Dahllöf I., Lindgren J.F., Paka V., Hassellöv I-M., Tengberg A., Niemikoski H., Kotwicki L., Vanninen P. (2020) Skagerrak 

dump site, concentrations of chemical warfare agents and environmental effects. In prep. 
210 Palanques A., Guillén J., Puig P. (2001) Impact of bottom trawling on water turbidity and muddy sediment of an unfished 

continental shelf. Limnol. Oceanogr. 46(5): 1100-1110 
211 Schoellhamer D.H. (1996) Anthropogenic Sediment Resuspension Mechanisms in a Shallow Microtidal Estuary. Eustarine, 

Coastal and Shelf Science, 533-548. 
212 ICES (2017) ICES Technical Service, sr.2017.17 
213 CHEMSEA (2014) CHEMSEA Findings – Results from the CHEMSEA project (chemical munitions search and assessment) 
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havsmiljön i Nordsjön och Östersjön 2022-2027 enligt havsmiljöförordningen. I kapitlet 

Samhällsekonomiska konsekvenser av åtgärdsprogrammet redovisas också kostnads-

nyttoanalys av åtgärden. 

Åtgärden finansieras i huvudsak genom Havs- och vattenmyndighetens förvaltningsanslag. 

 

Uppföljning av åtgärdens effekt 

Sediment och organismer provtas regelbundet i området och halter i sediment och biota jämförs 

med referensområde. Ett minskat geografiskt område över tid, där kemiska stridsmedel, arsenik 

och bly detekteras i ytsediment och en minskad proportion av organismer över tid, som innehåller 

nedbrytningsprodukter av kemiska stridsmedel visar på att åtgärden har effekt. Uppföljning 

kommer närmare specificeras i åtgärdens genomförandeplan. 
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Åtgärdsfaktablad 51 

Åtgärd 

Minimera miljöpåverkan från sjöfart i den marina miljön 

 

ÅPH 51 

Motivering 

Trots utförliga existerande regelverk214, så bidrar sjöfarten fortfarande till negativ miljöpåverkan, 

t.ex. tillförsel av farliga och övergödande ämnen215. Intensiv sjöfart sker inom svenskt 

territorialvatten och ekonomisk zon, till exempel så sker det årligen ca 28 000 fartygspassager i 

Öresund, och ca 44 500 passager mellan Bornholm och svenska fastlandet216. Dessutom 

förutspås sjöfarten öka i framtiden. Enligt bedömningen av miljötillståndet 2018 så uppnås inte 

god miljöstatus för farliga ämnen eller övergödning217. Denna åtgärd syftar till att motverka 

påverkan i miljön från sjöfart inom fyra områden: 

i) Minimera läckage av mineralolja (som smörjmedel) från fartygs propellerhylsor. 

ii) Begränsa PFAS i brandskum samt minimera användningen vid tester och brandövningar 

till sjöss.  

iii) Begränsning för sjöfart att släppa ut farliga ämnen i skrubbervatten. 

iv) Begränsning av utsläpp av lastrester med negativ miljöpåverkan i Östersjön. 

Koppling till miljökvalitetsnorm med indikator eller deskriptor för god miljöstatus 

Åtgärd 51 syftar till att miljökvalitetsnormerna nedan ska kunna följas218. 

Miljökvalitetsnorm B.1 Tillförsel av farliga ämnen från mänsklig verksamhet ska minska tills den 

inte orsakar halter av farliga ämnen som förhindrar att god miljöstatus uppnås. 

Delåtgärd, se listan ovan, som adresserar miljökvalitetsnormen: (i), (ii), (iii) 

Indikator  

B.1.1 Farliga ämnen i biota 

 

Miljökvalitetsnormen B.1 tillämpas inte i kustvatten enligt 8 § i HVMFS 2012:18 eftersom 

motsvarande ämnen hanteras inom vattenförvaltningens miljökvalitetsnormer för kemisk 

ytvattenstatus i kustvattenförekomster. 

                                                   
214 Sjöfartens miljöpåverkan regleras via internationella sjöfartsorganisationens (IMO) internationella konventioner, t.ex. 

International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL), International Convention on the Control of 
Harmful Anti-fouling Systems on Ships (AFS konventionen) och International Convention for the Control and Management of 
Ships' Ballast Water and Sediments (barlastvattenkonventionen). Konventionerna är ratificerade av ett stort antal länder. 
Sverige har genomfört en stor del av IMO-konventionerna i nationell lagstiftning inte minst föreskrifter från Transportstyrelsen. 

215 Andersson K,. Brynolf S., Lindgren J. F., Wilewska-Bien M. (2016) Shipping and the environment – Improving environmental 
performance in Marine Transportation. Springer Verlag. 

216 Helcom, map and data service. 
217 Havs- och vattenmyndigheten (2018) Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2018-2023. Bedömning av miljötillstånd och 

socioekonomisk analys. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2018:27. 
218 För alla miljökvalitetsnormer med indikatorer och deskriptorer för god miljöstatus se Havs- och vattenmyndighetens 

föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för 
Nordsjön och Östersjön. 
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Genom att bidra till en minskad mängd och minskade koncentrationer av farliga ämnen även i 

Östersjöns och Västerhavets kustvatten kommer åtgärden även påverka möjligheten att kunna 

följa vattenförvaltningens miljökvalitetsnormer, det vill säga god kemisk ytvattenstatus i kustvatten 

och därmed även ha en effekt på möjligheten att nå god miljöstatus avseende koncentrationer 

och effekter av farliga ämnen.  

Miljökvalitetsnorm B.2 Farliga ämnen i havsmiljön som tillförs genom mänsklig verksamhet får 

inte orsaka negativa effekter på biologisk mångfald och ekosystem.  

Delåtgärd, se listan ovan, som adresserar miljökvalitetsnormen: (i), (iv)  

Indikator 

B.2.2 Antal och volymer av upptäckta olagliga eller olycksrelaterade utsläpp av olja och 

oljeliknande produkter  

Miljökvalitetsnorm A.1 Tillförsel av näringsämnen från mänsklig verksamhet ska minska tills den 

inte orsakar koncentrationer av kväve och fosfor i havsmiljön som förhindrar att god miljöstatus 

uppnås.  

Delåtgärd, se listan ovan, som adresserar miljökvalitetsnormen: (iii), (iv) 

Indikator  

A.1.1 Tillförsel av kväve och fosfor 

Åtgärden bidrar också till att den övergripande normen god miljöstatus219 ska kunna följas med 

avseende på deskriptor 1 Biologisk mångfald, kriterium D1C2 Populationer av arter av fåglar, 

däggdjur och fiskar är inte negativt påverkade av belastning från mänsklig verksamhet, och deras 

långsiktiga överlevnad är säkerställd. Detta med avseende på indikator 1.2B Abundans av 

övervintrande havsfåglar. Delåtgärd, se listan ovan, som adresserar god miljöstatus (iv). 

Åtgärdens koppling till komponent som beskriver god miljöstatus  

Åtgärden avser förbättra följande delar av ekosystemet och/eller minska följande belastningar: 

fåglar, fisk, livsmiljöer (bentiska och pelagiska), farliga ämnen, negativa effekter på arter och 

livsmiljöer, och akuta föroreningshändelser.  

Genomförande  

Åtgärden genomförs av Transportstyrelsen genom nationellt och internationellt (inom bl.a. IMO 

och Helcom) arbete för att motverka miljöpåverkan från kommersiell sjöfart. Åtgärden består av 

ett antal delmoment som syftar till att begränsa:  

i) utsläpp av mineralolja som används som smörjmedel i fartygs propellerhylsor,  

ii) PFAS som används som brandsläckningsmedel och  

iv) utsläpp av lastrester från fartygs tanktvättar i Östersjön.  

Åtgärden genomförs i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten och Kemikalieinspektionen 

enligt följande:  

 Havs- och vattenmyndigheten bidrar med expertstöd för att utreda omfattningen och 

beskriva de negativa miljöeffekterna. 

 Kemikalieinspektionen bistår med expertstöd i arbetet med PFAS i brandskyddsmedel.  

                                                   
219 17 § havsmiljöförordningen 
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Åtgärden genomförs genom att införa regelverk eller styrmedel, utföra informationskampanjer för 

en förhöjd kunskapsnivå om problematiken och/eller införa miljödifferentierade avgifter som 

medför lägre kostnader för fartyg med mindre utsläpp av de ovan beskrivna miljöproblemen. 

(iii) Den del av åtgärden som adresserar möjligheter till att hantera och minska farliga ämnen i 

tvättvatten från fartygs rökgaskrubbers, utgjorde en del av ett regeringsuppdrag220 till Havs- och 

vattenmyndigheten och Transportstyrelsen. Regeringsuppdraget slutredovisades till regeringen 

den första oktober 2020. Transportstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten behöver 

samverka för att åtgärder vidtas för att hantera/minimera utsläpp av farliga ämnen relaterat till 

skrubbrar, från fartyg.  

Åtgärden genomförs löpande under 2022-2027. Under 2022 ska en genomförandeplan för 

åtgärden utarbetas. Under 2022-2023 ska underlagsmaterial tas fram eller sammanställas som 

beskriver uppskattade volymer av utsläppen, framtagande av en nationell ståndpunkt för att verka 

på en internationell nivå och utredning av möjliga och mest verkningsfulla nationella åtgärder. 

Förväntad effekt av åtgärden 

Om utsläpp av mineralolja från fartygs propellerhylsor minskas, genom ett minskat läckage 

och/eller användning av mer miljövänliga smörjoljor, minskar volymer av olycksrelaterade oljespill 

inkluderande farliga ämnen. Detta medför förbättrade möjligheter att nå målvärdet för indikator 

B.2.2 och ökad förutsättning för att miljökvalitetsnorm B.2 kan följas.  

Utsläppen av PFAS ämnen kan minska, eller hållas konstant, genom reglering av koncentrationer 

av PFAS i det brandskum som används på fartyg samt minimering av användning och läckage av 

PFAS innehållande brandskum till den marina miljön vid brandövningar, t.ex. genom metoder för 

uppsamling på däck. Detta medför ökad förutsättning för att miljökvalitetsnorm B.1 kan följas.  

Genom att minimera tillförsel av farliga och övergödande ämnen från skrubbervatten eller 

utsläppta volymer av skrubbervatten till den marina miljön kan halterna av bl. a. metaller, PAH:er 

och nitrater minska och förutsättningarna för att B.1 och A.1 kan följas öka.  

Ett minskat tillskott av lastrester till Östersjön kommer leda till minskad negativ påverkan på 

övervintrande sjöfågel och ett minskat tillskott av övergödande ämnen i Östersjön. Detta medför 

ökad förutsättning för att miljökvalitetsnorm A.1 kan följas.  

Lagstiftning/regelverk 

Vid genomförande av åtgärden kan nedan regelverk aktualiseras: 

i. Propellerhylsoljor:  

Förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg. 

ii. PFAS i brandskum:  

Havs- och vattenmyndighetens förskrifter (HVMFS 2019:25) om klassificering och 
miljökvalitetsnormer avseende ytvatten. 

PFOS ingår som ett prioriterat ämne och ingår i fastställda miljökvalitetsnormer för 
kemisk ytvattenstatus i kustvatten.  

Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg. 

Förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg. 

                                                   
220 Regeringsuppdrag till Transportstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten att fram underlag om utsläpp av tvättvatten från 

skrubbrar på fartyg (2020)  

https://www.havochvatten.se/om-oss-kontakt-och-karriar/om-oss/regeringsuppdrag/regeringsuppdrag/uppdrag-att-ta-fram-
underlag-om-utslapp-av-tvattvatten-fran-skrubbrar-pa-fartyg-2020.html 

https://www.havochvatten.se/om-oss-kontakt-och-karriar/om-oss/regeringsuppdrag/regeringsuppdrag/uppdrag-att-ta-fram-underlag-om-utslapp-av-tvattvatten-fran-skrubbrar-pa-fartyg-2020.html
https://www.havochvatten.se/om-oss-kontakt-och-karriar/om-oss/regeringsuppdrag/regeringsuppdrag/uppdrag-att-ta-fram-underlag-om-utslapp-av-tvattvatten-fran-skrubbrar-pa-fartyg-2020.html
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Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot 
förorening från fartyg. 

iii. Skrubbervatten:  

Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg. 

Förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg. 

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot 
förorening från fartyg. 

Sjöfartens utsläpp och föroreningar reglerar av ovan speciallagstiftning och tillåter 
vissa utsläpp och nivåer men förbjuder andra. Detta grundar sig i konventioner 
beslutade av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO). 

iv. Utsläpp av lastrester:  

Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg. 

Förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg. 

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd(TSFS 2010:96) om åtgärder mot 
förorening från fartyg. 

Miljökvalitetsmål 

Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Ingen övergödning 

Giftfri miljö 

Bakgrund och nuläge 

Godstransportarbetet förväntas öka i framtiden och därmed risken för olycksrelaterade oljespill 

och tillförseln av farliga ämnen till den marina miljön. Därför behövs ett utvecklingsarbete vad 

gäller vissa typer av utsläpp, som enskilda är små volymmässigt eller medför en mindre påverkan 

men kan totalt sett vara betydande. Detta på grund av att omfattningen av fartygstrafiken och att 

utsläppen kan ske i känsliga marina områden. 

Läckage av mineralolja från fartygs propellerhylsor: läckage av mineralolja från propellerhylsor 

uppskattas globalt ske i storleksordningen 30 000 – 100 000 m3 årligen. Detta baseras på att 80-

90% av alla fartyg har läckage av olja från deras propellertunnlar, ett fartyg seglar mellan 300- 

330 dagar per år, släpper ut mellan 2-6 liter olja per dygn och med en världsflotta av 45 000 – 

70 000 fartyg221,222. I Östersjön återfinns vid varje tidpunkt ca 2000 fartyg223. Miljöpåverkan från 

denna typ av utsläpp kan därför vara substantiell (960- 3564 m3) även i detta område, under 

förutsättning att fartyg som seglar i Östersjön har samma sannolikhet för läckage av 

propellerhylsolja. Detta kan jämföras med volym av olja som årligen tillförs Östersjön från 

bekräftade olagliga oljespill - 22,6 m3 (2010-2017)224. 

Ett sätt att mäta den faktiska storleken på läckage av mineralolja från denna källa, är att ställa 

krav på att volymer av förbrukad smörjolja för propelleraxlar ska rapporteras i fartygs oljedagbok 

och att tankar för smörjolja redovisas i International Oil Pollution Prevention Certificate (IOPP) 

certifikatet. 

                                                   
221 Ahlbom J., Duus U. (2003) Rent skepp kommer lastat: med möjligheter till en miljöanpassad sjöfart. Göteborg: Länsstyrelsen 

i Västra Götalands län 
222 Sengottuvel P., Jagadale K. M. (2017) Review on the propeller shaft composite bearings used to reduce the stern tube oil 

pollution in ocean. International journal of Pure and Applied Mathematics, vol. 116: 471-477 
223 Vasab (2018) Exploring the future of shipping in the Baltic Sea. Baltic LINes, Coherent Linear Infrastructures in Baltic 

Maritime Spatial Plans. July 2018 
224 Larsson K. (2019) Oljeutsläpp från fartyg i Sveriges närområde - vad visar statistiken? Havsmiljöinstitutets rapport nr. 2019:4 
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Minskade utsläpp kan åstadkommas genom att mineraloljan i propellerhylsorna byts ut mot 

miljövänlig, nedbrytbar olja. Exempelvis finns i USA regleringar om miljömässigt acceptabla 

smörjmedel i fartygs propelleraxlar (Environmentally Approved Lubricants, EALs). Ett annat 

alternativ är att använda sig av vattensmorda system.  

Utsläpp av högfluorerade ämnen (per- och polyfluorerade alkylsubstanser, PFAS) via brandskum: 

PFAS är en grupp av högfluorerade ämnen med vatten-, fett-, och smutsavvisande egenskaper. I 

gruppen ingår även PFOS, som återfinns i indikator 8.1A för bedömning av god miljöstatus. På 

grund utav dessa egenskaper så används PFAS i brandskum, som används vid bränder av 

petroleumprodukter. Dock så har PFAS andra negativa egenskaper, då de är extremt 

svårnedbrytbara i miljön, flertalet anrikas i levande varelser och är toxiska för organismer225. 

Genom att begränsa högfluorerade ämnen (per- och polyfluorerade alkylsubstanser, PFAS) i 

brandskum samt minimera användningen vid tester och brandövningar till sjöss och läckage från 

fartyget ut i den marina miljön, så minskar tillförsel av perfluorerade ämnen till den marina miljön. 

Vid flertalet brandövningar kan andra skumvätskor användas, som inte innehåller PFAS. 

Brandskum som innehåller PFAS vars bäst före-datum har gått ut ska lämnas iland. Dock krävs 

underlagsmaterial för att uppskatta storleken på årliga utsläppsvolymer från denna källa. I nuläget 

så utförs bara mätningar av ca 20 av de flera tusen PFAS-ämnen som finns på marknaden. Det 

finns därför också ett generellt behov av att ta fram bättre analysmetoder för totalhalten PFAS. 

Farliga ämnen i skrubbervatten: Skrubbrar används till att rena fartygs rökgaser, för att uppfylla 

krav på minskat svavelinnehåll i marina bränslen, om fartyget vill fortsätta att använda tjockolja 

med högt svavelinnehåll. Alternativet till skrubbrar för att uppfylla kraven på svavelinnehåll i 

marint bränsle är att använda bränsletyper som har ett svavelinnehåll på <0,5 % globalt eller <0,1 

% i svavelkontrollområden, t.ex. Nordsjön och Östersjön. I en rökgasskrubber av modell öppet 

system, används havsvatten för att rena fartygets rökgaser. Vattnet som använts släpps sedan 

orenat tillbaka ut i havet. Utsläppsvattnet från skrubbern innehåller nitrater, som verkar 

övergödande, och farliga ämnen, t.ex. PAH:er, koppar och zink226. För ett medelstort fartyg (12 

MW) så kan uppemot 13 000 m3 skrubbervatten per dag släppas ut i havet227. Koncentrationerna 

av koppar och zink i utsläppsvattnet bedöms vida överstiga EUs gränsvärden för 

riskutvärderingar på 2,6 respektive 7,8 µg/l228 då medelkoncentrationerna för koppar och zink vid 

mätningar i skrubbervatten var 60 respektive 136 µg/l. Detta medför att ett fartyg kan släppa ut 

dagligen 780 g koppar och 1770 g zink229. I ett scenario där alla fartyg har öppna rökgasskrubbrar 

installerade och utsläppen av PAH:er ligger på gränsvärdet (50 µg PAHphe/l) skulle utsläppen av 

PAHer från sjöfarten vara 10 gånger högre än de totala globala utsläppen av PAH:er från alla 

källor. Vilket visar på att gränsvärdet för PAH:er är verkningslöst. Förutom ovan exempel på 

tungmetaller som skrubbervattnet kan innehålla är det också starkt försurat (pH 3) av 

svaveloxiderna som renas ut ur rökgaserna230.  

                                                   
225 Blom C. Hansen L. (2015) Analysis of per- and polyfluorinated substances in articles. Nordic Working Papers. 2015:911. 

Kemikalieinspektionen (2015) Förekomst och användning av högfluorerade ämnen och alternativ. Rapport från ett 
regeringsuppdrag, Rapport 6/15 

226 Endres S,. Maes F,. Hopkins F,. Houghton K,. Mårtensson E M., Oeffner J., Quack B., Singh P,. Turner D. (2018) A New 
Perspective at the Ship-Air-Sea-Interface: The Environmental Impacts of Exhaust Gas Scrubber Discharge. Front. Mar. Sci. 
5:139 

227 Ytreberg E., Hassellöv I-M., Nylund A.T., Hedblom M., Al-Handal A.Y., Wulff A. (2019) Effects of scrubber washwater 
discharge on microplankton in the Baltic Sea. Marine Pollution Bulletin, 145: 316-324 

228 EU (2008) Voluntary risk assessment of copper, copper II, sulphate pentahydrate, copper(I)oxide, copper(II)oxide, dicopper 
chloride trihydroxide. Luxembourg: European Copper Institute, 179 

229 Turner DR., Hassellöv I-M., Ytreberg E., Rutgersson A. (2017) Shipping and the environment: Smokestack emissions, 
scrubbers and unregulated oceanic consequences. Elem Sci Anth, 5:45 

230 GESAMP (2020) Evaluation and harmonization of rules and guidance of the discharge of liquid effluents from EGCS into 
waters, including conditions and areas. PPR7/INF23, IMO 



- 208 - 

Utsläpp av lastrester med negativ miljöpåverkan: Enligt MARPOL regelverket (International 

Convention for the Prevention of Pollution from Ships)231, Annex II, är det godkänt för fartyg som 

har transporterat bulklast att efter att ha lossat sitt gods, tvätta lasttankarna och släppa ur dessa 

lastrester i havet. Det förutsätter att man har fraktat en flytande last som inte klassificeras som 

mineralolja och som inte innehöll farliga ämnen, enligt International Bulk Chemical Code (IBC 

koden)232. Aktiviteten måste utföras under gång mer än 12 nautiska mil från land där vattendjupet 

överstiger 25 meter. Lastrester från tvättvatten från last av torrbulk får också släppas ut under 

gång, >12 nm land och om lasten inte är klassad som skadlig för den marina miljön, enligt 

MARPOL, Annex V. Exempel på lastrester som inte är klassade som farliga ämnen men 

fortfarande bidrar till miljöproblematik i det känsliga innanhavet Östersjön är vegetabiliska oljor 

och i vissa fall konstgödsel. Utsläpp av vegetabiliska oljor kan ha samma negativa effekt på fåglar 

som mineralolja233 och konstgödsel eller råmaterial inför produktion av konstgödsel, t.ex. 

fosfatmineral, kan bidra till de övergödande effekterna som Östersjön är utsatt för234. Åtgärden 

förutsätter att tillräckliga mottagningsanläggningar finns i hamnar i Östersjöområdet.  

Geografisk omfattning 

i. Nordsjön, Östersjön. Kust och utsjö. 

ii. Nordsjön, Östersjön. Kust och utsjö.  

iii. Nordsjön, Östersjön. Kust och utsjö. 

iv. Östersjön. Utsjö. 

Koordinering med EU:s regelverk Koordinering EU-direktiv och -förordningar 

Kemikalielagstiftning, inkluderat Reachförordningen (Förordning nr 1907/2006) and 

Biocidförordningen (Förordning nr 528/2012) 

Direktiv (2008/105/EC) om miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område (ändrat genom 

direktiv 2013/39/EU) 

Direktiv 2016/802/EU om att minska svavelhalten i vissa flytande bränslen 

Svavelförordning (2014:509) 

Direktiv 2005/35/EG om föroreningar förorsakade av fartyg och införandet av sanktioner för 

överträdelser (ändrat genom direktiv 2009/123/EG)  

Regional koordinering 

Östersjön: Flera förslag på nya actions som diskuteras i uppdateringen av Helcom Baltic Sea 

Action Plan ligger i linje med aktiviteterna i denna åtgärd, varav vissa har föreslagits av Sverige.  

Kostnad och finansiering 

För uppgifter om kostnader, se Underlagsrapport: Konsekvensanalys av åtgärdsprogram för 

havsmiljön i Nordsjön och Östersjön 2022-2027 enligt havsmiljöförordningen. I kapitlet 

Samhällsekonomiska konsekvenser av åtgärdsprogrammet redovisas också kostnads-

nyttoanalys av åtgärden. 

                                                   
231 IMO (2020) International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) (hämtad: 2020-08-21): 

www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Prevention-of-Pollution-from-
Ships-(MARPOL).aspx 

232 IMO (2020) IBC Code (hämtad: 2020-08-21): http://www.imo.org/en/OurWork/Safety/Cargoes/CargoesInBulk/Pages/IBC-
Code.aspx 

233 Larsson K. (2019) Oljeutsläpp från fartyg i Sveriges närområde - vad visar statistiken? Havsmiljöinstitutets rapport nr. 2019:4 
234 Grote M., Mazureka N., Gräbscha C,. Zeilingerb J., Le Flochc S., Wahrendor D-S., Höfera T. (2016) Dry bulk cargo shipping 

— An overlooked threat to the marine environment? Marine Pollution Bulletin. 110: 511-519 

http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Prevention-of-Pollution-from-Ships-(MARPOL).aspx
http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Prevention-of-Pollution-from-Ships-(MARPOL).aspx
http://www.imo.org/en/OurWork/Safety/Cargoes/CargoesInBulk/Pages/IBC-Code.aspx
http://www.imo.org/en/OurWork/Safety/Cargoes/CargoesInBulk/Pages/IBC-Code.aspx
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Åtgärden finansieras genom: 

i) Kostnader för att ta fram underlag och informationspapper till IMO grupper, Pollution 

prevention and response (PPR) och Marine Environmental Protection Committee235 

bekostas av Transportstyrelsen genom ordinarie förvaltningsuppdrag eller av Havs- och 

vattenmyndigheten genom t.ex. åtgärdsanslaget för havs- och vattenmiljö. Kostnader för 

informationskampanjer bekostas av Havs- och vattenmyndigheten genom 

förvaltningsanslaget.  

ii) Kostnad för Transportstyrelsen och Kemikalieinspektionen för utredningar av nuläget vad 

gäller användning och läckage av PFAS vid brandövningar och arbetet med möjlig 

reglering av PFAS i brandskum, bör finansieras inom respektive myndighets löpande 

arbete.  

iii) Kostnader för Transportstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten för utredningar av 

effekter i miljön av skrubbervatten och arbetet med striktare regling internationellt och 

nationellt, bekostas av respektive myndighet. Åtgärden bedöms delvis kunna bekostas av 

åtgärdsanslaget för havs- och vattenmiljö.  

iv) Kostnader för att ta fram underlag bekostas av Transportstyrelsen eller av Havs- och 

vattenmyndigheten genom myndigheternas förvaltningsanslag.  

Uppföljning av åtgärdens effekt 

o Mineralolja från propellerhylsor – uppskattade volymer läckage, volymer miljövänliga 

smörjoljor, andelen vattensmorda propelleraxelsystem. 

o Koncentration av PFAS i brandskum och volymer brandskum som används vid 

brandövningar. Volymer som lämnas iland för destruering. 

o Mängd farliga ämnen, t.ex. PAH:er och tungmetaller, per kubikmeter tvättvatten från 

skrubbrar som används för att rena fartygs rökgaser.  

o Volymer av icke-reglerade lastrester med negativ miljöpåverkan, vegetabilisk olja eller 

konstgödsel, som tillförs till Östersjön. 

Åtgärden ska leda till en kontinuerlig minskning av dessa ämnen över tid. Effekt i miljön bedöms 

kunna visas genom:  

i) Minskade volymer av olycksrelaterade oljespill. Minskade koncentrationer av PAH:er 

musslor.  

ii) Minskade koncentrationer av PFAS och PFOS. 

iii) Minskade koncentrationer av tungmetaller (t.ex. Cu, Zn) och PAH:er. 

iv) Minskat antal av oljeskadad övervintrande havsfågel. Minskat tillskott av övergödande 

ämnen (P och N).  

Uppföljning kommer närmare specificeras i åtgärdens genomförandeplan. 

  

                                                   
235 MEPC (2008) Use of seawater lubricated tube bearings to eliminate stern tube oil pollution from ships. IMO 

https://thordonbearings.com/docs/default-source/marine/technical-papers/mepc58-inf-22_1_.pdf?sfvrsn=1af07c87_8 

https://thordonbearings.com/docs/default-source/marine/technical-papers/mepc58-inf-22_1_.pdf?sfvrsn=1af07c87_8
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Åtgärdsfaktablad 52 

Åtgärd 

Expertstöd för ett samordnat oljeskadeskydd 

 

ÅPH 52 

Motivering 

Idag finns ingen funktion för att med kort varsel tillhandahålla samordnat expertstöd för 

oljeskadeskydd. Expertis finns främst hos ett fåtal konsulter. Begränsad kunskap och erfarenhet 

av oljeolyckor finns hos kommuner och län. Kustbevakning och räddningstjänster har inom sina 

ansvarsområden god kunskap om själva upptagandet och saneringen efter en oljeolycka, men 

inte lika god kunskap om miljöprioriteringar och avvägningar. 

År 2014 beslutade generaldirektörerna för Havs- och vattenmyndigheten (HaV), Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB), Kustbevakningen (KBV), Sjöfartsverket (SjV) och 

Transportstyrelsen (TS) tillsammans med Länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och 

Landsting Sveriges strategi för oljeskadeskydd. Myndigheterna gav arbetsgruppen Nationell 

samverkansgrupp för oljeskadeskydd (NSO) i uppdrag att ta fram en handlingsplan. I 

handlingsplanen understryks fokusområde 1, där det ingår att ta fram ”en nationell stödjande 

resurs”236,237. Någon sådan finns fortfarande inte på plats. 

Behovet av ett expertstöd för ett samordnat oljeskadeskydd ökar. Detta då sjöfarten från år 2020 

har krav på lägre svavelhalt i bränslet och använder nya typer av bränslen med andra kemiska 

egenskaper än konventionella bränslen, där nuvarande uppsamlings- och saneringsmetoder 

kanske inte fungerar med fullgod effekt. Risken ökar därmed att experimentella och potentiellt 

miljöskadliga metoder används. Detta kan leda till att insatsen riskerar att göra mer skada än 

nytta, och i värsta fall begås miljöbrott enligt miljöbalken. Antalet sjötransporter förväntas också 

öka i framtiden238.  

Genom åtgärdens införda expertstöd, samordnas och optimeras upptaget av olja till havs och vid 

kusten. Detta kommer att resultera i lägre miljöpåverkan från oljespill, samt ett mer ekonomiskt- 

och tidseffektivt upptag av olja. Detta jämfört med om varje myndighet och kommun ansvarar för 

”sitt” område, där resurser och metoder inte samordnas och felaktiga beslut baserat på okunskap 

leder till att delar av ersättningskraven underkänns. 

Koppling till miljökvalitetsnorm med indikator eller deskriptor för god miljöstatus 

Åtgärd 52 syftar till att miljökvalitetsnormen nedan ska kunna följas239. 

Miljökvalitetsnorm B.1 Tillförsel av farliga ämnen från mänsklig verksamhet ska minska tills den 

inte orsakar halter av farliga ämnen som förhindrar att god miljöstatus uppnås. 

Indikator  

B.1.1 Farliga ämnen i biota 

                                                   
236 Sveriges strategi för oljeskadeskydd (2014) Karlstad: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
237 Sveriges strategi för oljeskadeskydd handlingsplan. (2016). Karlstad: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
238 UNCTAD (2019) Review of maritime transport. ISBN 978-92-1-112958-8 
239 För alla miljökvalitetsnormer med indikatorer och deskriptorer för god miljöstatus se Havs- och vattenmyndighetens 

föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för 
Nordsjön och Östersjön. 
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Miljökvalitetsnormen B.1 tillämpas inte i kustvatten enligt 8 § i HVMFS 2012:18 eftersom 

motsvarande ämnen hanteras inom vattenförvaltningens miljökvalitetsnormer för kemisk 

ytvattenstatus i kustvattenförekomster. 

Genom att bidra till en minskad mängd och minskade koncentrationer av farliga ämnen även i 

Östersjöns och Västerhavets kustvatten kommer åtgärden även påverka möjligheten att kunna 

följa vattenförvaltningens miljökvalitetsnormer. Dvs god kemisk ytvattenstatus i kustvatten och 

därmed även ha en effekt på möjligheten att nå god miljöstatus avseende koncentrationer och 

effekter av farliga ämnen.  

Åtgärdens koppling till komponent som beskriver god miljöstatus  

Åtgärden avser förbättra följande delar av ekosystemet och/eller minska följande belastningar: 

fåglar, fisk, livsmiljöer (bentiska och pelagiska), farliga ämnen, negativa effekter på arter och 

livsmiljöer, och akuta föroreningshändelser.  

Genomförande  

Åtgärden genomförs gemensamt i samarbete mellan Havs- och vattenmyndigheten (HaV), 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Naturvårdsverket (NV) och 

Kustbevakningen (KBV). Åtgärden genomförs genom att Havs- och vattenmyndigheten som ett 

första steg, leder myndigheterna i att gemensamt utreda hur ett expertstöd för oljeskadeskydd bör 

se ut. Vidare ha för expertkunskap och erfarenhet av sanering av olja och oljeprodukter och 

under vilka förutsättningar en sådan funktion ska kallas in som expertstöd. Myndigheterna ska 

inrätta en finansieringsmodell för expertstödet och komma överens om hur en upphandling av 

detta ska ske. 

Utredning genomförs under 2022. I samband med detta ska också en genomförandeplan för 

kommande steg för åtgärden utarbetas. Det samordnade expertstödet bör finnas på plats och 

gälla löpande åtminstone 2023-2027 för att kunna stötta vid oljespill eller -olyckor. 

Ett eventuellt expertstöd föreslås årligen rapportera aktiviteter, inklusive deltagande vid oljespill 

eller –olyckor och förberedande arbete (till exempel övningar). I rapporteringen ska det ingå 

vilken typ av stöd som har genomförts och uppskattningar om hur detta har motverkat de 

negativa miljöeffekterna av oljespillet. Återrapportering sker, förutom till kontaktperson på 

respektive ansvarig myndighet, till den Nationella Samordningsgruppen för Oljeskadeskydd 

(MSB, HaV, NV, KBV, TS, Sjöfartsverket, Sveriges kommuner och regioner samt 

länsstyrelserna). 

Förväntad effekt av åtgärden 

Genom åtgärdens införda expertstöd, samordnas och optimeras upptaget av olja till havs och vid 

kusten vilket resulterar i mindre miljöpåverkan från oljespill eller –olyckor, samt mer kostnads- 

och tidseffektiv insats och sanering. Genom att minimera tillförsel av olja och dess farliga ämnen 

kan halterna av dessa minska och förutsättningarna ökar att B.1 kan följas. Genom att förhindra 

felaktig oljesanering med olämpliga kemikalier kan även ytterligare belastningar i form av farliga 

ämnen i den marina miljön undvikas. Åtgärden bidrar således till mindre miljöpåverkan från 

oljeutsläpp och saneringar.  

Lagstiftning/regelverk 

Vid genomförande av åtgärden kan nedan regelverk inom respektive myndighets ansvarsområde 

aktualiseras: 

Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg  

Förordning (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg 

Sjölagen (1994:1009) 
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Miljöbalken (1998:808) 

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 28 § 

Lag (2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting 

Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap 

Förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap 

Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid 

höjd beredskap 

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor 

För en utförlig genomgång av relevanta regelverk, se Bilaga 2 av Sveriges strategi för 

oljeskadeskydd – Underlagsrapport (NSO 2014)240. 

Miljökvalitetsmål 

Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Levande sjöar och vattendrag 

Giftfri miljö 

Ett rikt växt- och djurliv 

Bakgrund och nuläge 

Även om Sverige hittills varit förskonade från större oljeolyckor befinner sig, vilken tid som hels på 

dygnet, ett stort antal fartyg inom eller i angränsning till svenska havsområden. På Västkusten 

förekommer ofta tankfartyg med oljelaster på uppemot 250 000 ton och i Östersjön tankfartyg 

med oljelaster på uppemot 150 000 ton. En enda tank i en större oljetanker kan innehålla 

uppemot 20 000 ton olja eller oljeprodukter. Även övriga fartyg har idag en betydande mängder 

bunker för framdrift ombord. Detta medför en risk för olyckor som grundstötningar och kollisioner 

som kan få allvarliga konsekvenser för havsmiljön. Antalet rapporterade fartygsolyckor inom 

Helcom-området har under de senaste åren planat ut, men grundstötnings- och kollisionsolyckor 

ger alltjämt upphov till oljeutsläpp av varierande omfattning241. Till detta finns även andra källor 

som kan ge upphov till oljespill: oljeledningar, elkablar (har ett oljelager som isolering), 

oljeplattformar (finns tre i Östersjön) och vrak (om en tank innehållande olja kollapsar helt). 

Effekterna av oljespill och oljeolyckor kan bli omfattande, både miljömässigt och 

samhällsekonomiskt. Även om Sverige saknar erfarenhet av jämförelsevis större oljeolyckor finns 

exempel på händelser som fått stort genomslag och medfört höga kostnader samt skador på 

miljön242. 

En större olycka är en väldigt komplex sällanhändelse som ställer enorma krav på resurser, 

information och samordning mellan en mängd inblandade aktörer med olika ansvar och mandat. 

Kommuner och länsstyrelser kan inte förväntas ha tillräcklig detaljkunskap som krävs vid dessa 

                                                   
240 Sveriges strategi för oljeskadeskydd: underlagsrapport (2014) Karlstad: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

MSB702 - juni 2014. ISBN: 978-91-7383-453-7. 
241 Helcom (2018) Shipping accidents in the Baltic Sea from 2014 to 2017. Baltic Maritime Environment Protection Commission 

https://helcom.fi/wp-content/uploads/2019/08/Report-on-shipping-accidents-in-the-Baltic-Sea-from-2014-to-2017.pdf 
242 Till exempel vid Tjörn 2011, då svenska västkusten drabbades av oljepåslag vilket drev in från danskt vatten (MSB, HaV, 

2014) samt ytterligare fartygsrelaterad händelse med en mindre mängd olja inträffade utanför Västervik sommaren 2018. 

https://helcom.fi/wp-content/uploads/2019/08/Report-on-shipping-accidents-in-the-Baltic-Sea-from-2014-to-2017.pdf
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typer av sällanhändelser. Räddningstjänst, kommuner och Kustbevakningen ses som 

verksamhetsutövare, och kan således hållas ansvariga för genomförd insats. 

Därför finns det ett behov att kunna stötta myndigheter och deltagande aktörer med samordning 

och miljöexpertis, t.ex. kring vilka prioriteringar och avvägningar som behöver göras vid 

oljeupptag och sanering och att insatser görs enligt bästa praxis ur miljöhänsyn. Annars finns risk 

att insatser göra mer skada än nytta. Behovet av en sådan funktion har utretts ett flertal 

gånger243,244,245,246. Det har även efterfrågats i nutid (2019) av Myndigheten av samhällsskydd 

och beredskap, genom remissvar av Sveriges nationella övervakningsprogram.  

Geografisk omfattning 

Nordsjön och Östersjön, kust och utsjö. 

Koordinering med EU:s regelverk  

EU:s miljöskadedirektiv direktiv (2004/35/EG) 

Vattendirektivet (2000/60/EG) 

Expertstödet kan med fördel användas även i områdena för vattendirektivets tillämpning 

(kustvatten och inlandsvatten), då ett flertal fartyg trafikerar inlandsvatten, inklusive Vänern och 

Mälaren, och ett oljespill där skulle få stor påverkan på dessa dricksvattentäkter. 

Regional koordinering 

I Östersjön arbetar Helcom RESPONSE med beredskapsfrågor och oljeupptag på hav och strand 

genom Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap samt Kustbevakningen. Det finns även 

förslag på ny action som berör samordning av respons på oljespill på regional nivå inom 

uppdateringen av Baltic Sea Action Plan. 

Bonnavtalet för Nordsjön genom Kustbevakningen247. 

Köpenhamnsavtalet för Norden genom Kustbevakningen248. 

Kostnad och finansiering 

För uppgifter om kostnader ,se Underlagsrapport: Konsekvensanalys av åtgärdsprogram för 

havsmiljön i Nordsjön och Östersjön 2022-2027 enligt havsmiljöförordningen. I kapitlet 

Samhällsekonomiska konsekvenser av åtgärdsprogrammet redovisas också kostnads-

nyttoanalys av åtgärden. 

Administrativa kostnader för respektive myndighet för att genomföra åtgärden finansieras inom 

myndighetens löpande arbete. 

Kostnaden för expertstödet finansieras gemensamt av samarbetande myndigheterna (Havs- och 

vattenmyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket och 

Kustbevakningen), men kostnadsfördelningen beror på finansieringsmodellen som ska utredas. 

 

 

                                                   
243 MSB, HaV (2014) Oljepåslaget på Tjörn 2011. En utvärdering av förberedelser, förmågor och hantering (No. MSB687) 

Göteborg & Karlstad: MSB. 
244 Johansson U., Olsson J. (2013) Havs- och vattenmyndigheten och det svenska oljeskadeskyddet (pp. 1–18). Havs- och 

vattenmyndigheten 
245 Statens räddningsverk (1996) Det svenska marina oljeskadeskyddet inför 2000-talet. Statens räddningsverk: Karlstad. 
246 Lindén, O. 2017. Utredning gällande framtida expertstöd för oljeskadeskydd (pp. 1–14). 
247 https://www.kustbevakningen.se/granslos-samverkan/internationellt/bonnavtalet/ 
248 https://www.kustbevakningen.se/granslos-samverkan/internationellt/kopenhamnsavtalet/ 

https://www.kustbevakningen.se/granslos-samverkan/internationellt/bonnavtalet/
https://www.kustbevakningen.se/granslos-samverkan/internationellt/kopenhamnsavtalet/
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Uppföljning av åtgärdens effekter 

Utvärdering av hur åtgärden fungerar sker löpande genom att expertstödet årligen rapporterar 

aktiviteter inklusive deltagande vid eventuella oljeolyckor och förberedande arbete som övningar. 

Expertstödet rapporterar även en slutrapport över insatser under perioden, inklusive vilken effekt 

de har haft. Detta kompletteras med den vanliga miljöövervakningen för oljeutsläpp, men 

åtgärden med expertstöd är främst riktad mot större utsläpp där ingen regelbunden 

miljöövervakning finns (om olyckan inte sker på en provtagningsstation). Uppföljning kommer 

närmare specificeras i åtgärdens genomförandeplan. 
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Åtgärdsfaktablad 53 

Åtgärd 

Utökat brottsförebyggande arbete för att motverka olagliga utsläpp av mineralolja och andra 

farliga ämnen 

 

ÅPH 53 

Motivering 

Enligt den internationella reglering som begränsar utsläpp från fartyg och därmed sjöfartens 

miljöpåverkan (internationella sjöfartsorganet IMO:s konvention MARPOL249, International 

Convention for the Prevention of Pollution from Ships) får mineralolja inte släppas ut från fartyg. 

Förutom undantag av renat länsvatten och då med ett maximalt oljeinnehåll av 15 andelar per 

million (ppm) (fartyg >400 gross ton). Tack vare strängare regelverk och utökad övervakning har 

antalet detekterade illegala oljespill stadigt minskat över åren250,251.  

Trots detta, så bidrar sjöfarten fortfarande till negativ miljöpåverkan genom oljespill252. Olagliga 

oljespill sker fortfarande t.ex. genom att oljeblandat vatten från tvättning av tankar eller 

maskinrum (>15 ppm), eller genom att ren olja släpps ut i havet. Sjöfart är den aktivitet som till 

största delen orsakar olagliga oljespill till havs. Olagliga utsläpp av andra farliga ämnen än olja 

sker också regelbundet. Havs- och vattenmyndigheten bedömer att det finns en andel av dessa 

spill som skulle gå att motverka med ökad medvetenhet och ökad regelefterlevnad genom t.ex. 

övervakning. 

Enligt bedömningen av miljötillståndet 2018 så uppnås inte god miljöstatus för farliga ämnen och 

inte heller för antal och volymer av utsläpp av olja och oljeliknande föroreningar253. För att minska 

antalet och volymerna av olagliga oljespill och andra farliga ämnen föreslås därför att det 

brottförebyggande arbetet utökas.  

Koppling till miljökvalitetsnorm med indikator eller deskriptor för god miljöstatus 

Åtgärd 53 syftar till att miljökvalitetsnormen nedan ska kunna följas254.  

Miljökvalitetsnorm B.2 Farliga ämnen i havsmiljön som tillförs genom mänsklig verksamhet får 

inte orsaka negativa effekter på biologisk mångfald och ekosystem. 

Indikator 

B.2.2 Antal och volymer av upptäckta olagliga eller olycksrelaterade utsläpp av olja och 

oljeliknande produkter  

 

                                                   
249 International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL), Annex I. IMO 
250 Larsson K. (2019) Oljeutsläpp från fartyg i Sveriges närområde - vad visar statistiken? Havsmiljöinstitutets rapport nr. 2019:4  
251 Rogowska J., Namiesnik J. (2010) Environmental Implications of Oil Spills from Shipping Accidents. Reviews of 

Environmental Contamination and Toxicology, 206. Springer 

252 Andersson K., Brynolf S., Lindgren J.F., Wilewska-Bien M. (2016) Shipping and the environment – Improving environmental 

performance in Marine Transportation. Springer Verlag 
253 Havs- och vattenmyndigheten (2018) Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2018-2023- Bedömning av miljötillstånd och 

socioekonomisk analys. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2018:27 
254 För alla miljökvalitetsnormer med indikatorer och deskriptorer för god miljöstatus se Havs- och vattenmyndighetens 

föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för 
Nordsjön och Östersjön. 
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Åtgärdens koppling till komponent som beskriver god miljöstatus  

Åtgärden avser förbättra följande delar av ekosystemet och/eller minska följande belastningar: 

fåglar, fisk, livsmiljöer (bentiska och pelagiska), farliga ämnen, negativa effekter på arter och 

livsmiljöer, och akuta föroreningshändelser.  

Genomförande  

Åtgärden genomförs av Kustbevakningen som, genom detaljerat analysarbete, kan modifiera 

planering och styrning av övervakning med flyg eller fartyg. Detta för att stärka effektiviteten och 

verka för ett riskbaserat utförande av det brottsförebyggande arbetet. Exempel på analyser kan 

vara att med hjälp av AIS-data analysera tidpunkter, frekvens, platser och typ av fartyg som 

orsakar olagliga oljeutsläpp, eller att utreda kopplingar till grå- eller svartlistning inom Paris 

MoU255. Detta bedöms leda till att fler olagliga utsläpp upptäcks och kan beivras. Information om 

det stärkta arbetet kring olagliga utsläpp sprids också till sjöfarten. 

I åtgärden kan även möjligheterna att använda fjärrstyrda farkoster, s.k. drönare, i det 

brottsförebyggande arbetet, utredas och testas.  

Åtgärden påbörjas under 2022 med analysarbete. I samband med detta ska också en 

genomförandeplan utarbetas. Därefter, under 2023-2027, genomförs löpande modifiering av 

övervakningen t.ex. genom förändrad flygövervakning eller användning av andra metoder.  

I detta skede kommer också information till redare kring det uppdaterade arbetssättet att 

genomföras. 

Förväntad effekt av åtgärden 

Med effektivare brottsförebyggande arbete kan fler olagliga oljespill upptäckas och lagföras, vilket 

förutsätts öka incitamenten för sjöfarten att minimera oljespill. Förekomsten av oljespill (eller 

andra olagliga spill) kan därmed på sikt minska.  

Minskat antal olagliga oljespill stärker förutsättningarna att nå målvärdet för indikator B.2.2 

(nedåtgående trend i antal och volymer av olagliga eller olycksrelaterade oljespill). 

Lagstiftning/regelverk 

Vid genomförande av åtgärden kan nedan regelverk aktualiseras: 

Kustbevakningslag (2019:32) och Kustbevakningsförordning (2019:83) 

Förordning (2019:84) med instruktion för Kustbevakningen 

Ovan regleringar innehåller bl.a. bestämmelser om vilka uppgifter och vilken rätt som 

Kustbevakningen har när det gäller verksamhet som avser brottsbekämpning och 

ordningshållning. 

Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg 

Förordning (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg 

Sjöfartens utsläpp och föroreningar reglerar av ovan speciallagstiftning och tillåter vissa utsläpp 

och nivåer men förbjuder andra. Detta grundar sig i konventioner beslutade av Internationella 

sjöfartsorganisationen (IMO). 

I  11 § lag (1980:424) anges också vad som ska göras om brott misstänks har begåtts.  

Miljökvalitetsmål 

Hav i balans samt levande kust och skärgård 

                                                   
255 Paris MOU on Port State Control (hämtad 2020-08-21) https://www.parismou.org/ 

https://www.parismou.org/
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Bakgrund och nuläge 

Övervakning av svenska vatten för att motverka olagliga oljeutsläpp sker genom flyg- och 

satellitövervakning. När fartyg vet att de är övervakade genom olika metoder minskar 

incitamenten att genomföra olagliga oljeutsläpp. Övervakningsarbete bedrivs även gemensamt i 

Östersjön genom Helcom och i Skagerrak genom Bonnavtalet. De flesta oljespill detekteras längs 

med fartygsleder256. Inom svenskt inre vatten, territorialvatten och ekonomisk zon upptäcktes 

2019 drygt 100 oljeutsläpp. Under 2018 detekterades också 27 utsläpp av andra farliga ämnen 

än mineralolja257. Mörkertalet av antalet olagliga utsläpp är sannolikt relativt stort, då oljeskadade 

fåglar regelbundet upptäcks även om inga oljeutsläpp har registrerats vid övervakning. 

Flygövervakningen för att detektera utsläpp sker också i mindre utsträckning vid mörker eller 

dåligt väder258,259. Vid dåligt väder, med större vågenergi, slås också ett oljespill snabbare upp i 

mindre beståndsdelar och blir svårare att upptäcka. En ökad flygövervakning inom Helcom-

samarbetet över tid har visat att antalet olagliga oljeutsläpp har minskat. Även data på antalet 

detekterade oljespill per flygtimme visar på detta samband260,261. Sammantaget visar resultaten 

från Helcom-samarbetet att ökad flygövervakning leder till minskad mängd oljeutsläpp. Men för 

att få till ytterligare minskning av utsläppen krävs troligtvis en effektivare övervakning, snarare än 

fler flygtimmar. 

Geografisk omfattning 

Förvaltningsområde Nordsjön och Östersjön. Kust och utsjö. 

Koordinering med EU:s regelverk  

Direktiv 2005/35/EG om föroreningar förorsakade av fartyg och införandet av sanktioner för 

överträdelser262. 

Regional koordinering 

Samordning av flyg- och satellitövervakning av svenska- och övriga vattenområden i Östersjön 

för att motverka olagliga oljeutsläpp sker inom Helcom-samarbetet. Förslag på att vidareutveckla 

detta arbete diskuteras inom ramen för uppdateringen av Baltic Sea Action Plan. 

Kostnad och finansiering 

För uppgifter om kostnader, se Underlagsrapport: Konsekvensanalys av åtgärdsprogram för 

havsmiljön i Nordsjön och Östersjön 2022-2027 enligt havsmiljöförordningen. I kapitlet 

Samhällsekonomiska konsekvenser av åtgärdsprogrammet redovisas också kostnads-

nyttoanalys av åtgärden. 

Åtgärden bedöms i huvudsak kunna finansieras inom Kustbevakningens löpande arbete. Externa 

analyser bekostas av Kustbevakningen. 

Uppföljning av åtgärdens effekt 

Uppföljning kommer ske genom att man följer upp antalet oljeutsläpp som detekteras genom 

övervakning. Analyser sker både nationellt och inom Helcom-samarbetet. Till exempel kan man 

                                                   
256 Jørgensen K.S., Kreutzer A., Lehtonen K.K., Kankaanpää H., Rytkönen J., Wegeberg S., Gustavson K., Fritt-Rasmussen J., 

Truu J., Kõuts T., Lilover M.-J., Seiler T.-B., Hollert H., Johann S., Marigómez I., Soto M., Lekube X., Jenssen B.M., Ciesielski 
T.M., Wilms L.B., Högström R., Pirneskoski M., Virtanen S., Forsman B., Petrich C., Phuong-Dang N., Wang, F. (2019) The EU 
Horizon 2020 project GRACE: integrated oil spill response actions and environmental effects. Environ. Sci. Eur. 31:44 
257 Larsson K. (2019) Oljeutsläpp från fartyg i Sveriges närområde - vad visar statistiken? Havsmiljöinstitutets rapport nr. 

2019:4 
258 Hassler, B. 2011. Accidental Versus Operational Oil Spills from Shipping in the Baltic Sea: Risk Governance and 

Management Strategies. AMBIO, 40:170–178 
259 Larsson K. (2019) Oljeutsläpp från fartyg i Sveriges närområde - vad visar statistiken? Havsmiljöinstitutets rapport nr. 2019:4 

260 Helcom (2019) Annual report on discharges observed during aerial surveillance in the Baltic Sea 2018. 
261 Larsson K. (2019) Oljeutsläpp från fartyg i Sveriges närområde - vad visar statistiken? Havsmiljöinstitutets rapport nr. 2019:4 
262 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/35/EG av den 7 september 2005 om föroreningar förorsakade av fartyg och om 

införande av sanktioner, inbegripet straffrättsliga sanktioner, för föroreningsbrott 
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undersöka antalet detekterade oljeutsläpp per flygtimme eller antalet oljeskadade sjöfåglar på 

vissa referensstränder i anslutning till stora fartygsleder. Uppföljning kommer närmare 

specificeras i åtgärdens genomförandeplan. 
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Åtgärdsfaktablad 54 

Åtgärd 

Minska användningen av biocidinnehållande båtbottenfärger på fritidsbåtar 

 

ÅPH 54 

Motivering 

Användning av biocidhaltig båtbottenfärg (antifoulingfärg), främst koppar- och zinkbaserad, är 

idag ett av de vanligaste sätten att förhindra påväxt på båtskrov. Koppar och zink är i förhöjda 

halter giftigt för vattenlevande organismer263,264. Eftersom den s.k. biotillgängligheten hos koppar, 

det vill säga hur tillgängligt ämnet är för levande organismer, förändras beroende på salthalt kan 

dock giftigheten hos ämnet variera beroende på var ämnet släpps ut. Zink påverkas däremot inte 

av salthalt i lika stor utsträckning. Den negativa påverkan av metallerna bedöms vara särskilt stor 

i känsliga områden, t.ex. grunda kustekosystem265,266. Artfattigdomen i Östersjön gör också att 

Östersjön betraktas som extra känsligt för belastningar267. För att skydda känsliga miljöer bör 

därför användningen av biocidinnehållande båtbottenfärger minska.  

Enligt bedömningen av miljötillståndet 2018 så uppnås inte god miljöstatus för farliga ämnen och 

därför krävs ytterligare åtgärder268. Denna åtgärd syftar specifikt till att minska belastningen av 

ämnena koppar och zink genom att minska användningen av biocidinnehållande båtbottenfärger.  

Koppling till miljökvalitetsnorm med indikator eller deskriptor för god miljöstatus 

Åtgärd 54 syftar till att miljökvalitetsnormerna nedan ska kunna följas269.  

Miljökvalitetsnorm B.1. Tillförsel av farliga ämnen från mänsklig verksamhet ska minska tills den 

inte orsakar halter av farliga ämnen som förhindrar att god miljöstatus uppnås.  

Indikator 

B.1.1, Farliga ämnen i biota 

Miljökvalitetsnormen B.1 tillämpas inte i kustvatten enligt 8 § i HVMFS 2012:18 eftersom 

motsvarande ämnen hanteras inom vattenförvaltningens miljökvalitetsnormer för kemisk 

ytvattenstatus i kustvattenförekomster. 

                                                   
263 Moksnes P-O., Eriander L., Hansen J., Albertsson J., Andersson M., Bergström U., Carlström J., Egardt J., Fredriksson R., 

Granhag L., Lindgren F., Nordberg K., Wendt I., Wikström S., Ytreberg E. (2019) Fritidsbåtars påverkan på grunda 
kustekosystem i Sverige. Havsmiljöinstitutets Rapport nr 2019:3 

264 CHANGE (2018) Changing leisure boat antifouling practices in the Baltic Sea Results from the BONUS CHANGE project. 
Edited by Strand H., Solér C., Dahlström M. 

265 Moksnes P-O., Eriander L., Hansen J., Albertsson J., Andersson M., Bergström U., Carlström J., Egardt J., Fredriksson R., 
Granhag L., Lindgren F., Nordberg K., Wendt I., Wikström S., Ytreberg E. (2019) Fritidsbåtars påverkan på grunda 
kustekosystem i Sverige. Havsmiljöinstitutets Rapport nr 2019:3 

266 Moksnes P-O., Eriander L., Hansen J., Albertsson J., Andersson M., Bergström U., Carlström J., Egardt J., Fredriksson R., 
Granhag L., Lindgren F., Nordberg K., Wendt I., Wikström S., Ytreberg E. (2019) Fritidsbåtars påverkan på grunda 
kustekosystem i Sverige. Havsmiljöinstitutets Rapport nr 2019:3 

267 CHANGE (2018) Changing leisure boat antifouling practices in the Baltic Sea Results from the BONUS CHANGE project. 
Edited by Strand H., Solér C., Dahlström M. 

268 Havs- och vattenmyndigheten (2018) Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2018-2023, Bedömning av miljötillstånd och 
socioekonomisk analys. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2018:27 

269 För alla miljökvalitetsnormer med indikatorer och deskriptorer för god miljöstatus se Havs- och vattenmyndighetens 
föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för 
Nordsjön och Östersjön. 
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Genom att bidra till en minskad mängd och minskade koncentrationer av farliga ämnen även i 

Östersjöns och Västerhavets kustvatten kommer åtgärden även påverka möjligheten att kunna 

följa vattenförvaltningens miljökvalitetsnormer. Dvs god kemisk ytvattenstatus i kustvatten och 

därmed även ha en effekt på möjligheten att nå god miljöstatus avseende koncentrationer och 

effekter av farliga ämnen.  

Åtgärdens koppling till komponent som beskriver god miljöstatus 

Åtgärden avser förbättra följande delar av ekosystemet och/eller minska följande belastningar: 

fisk, livsmiljöer (bentiska och pelagiska), farliga ämnen och negativa effekter på arter och 

livsmiljöer.  

Genomförande  

Åtgärden består av ett antal delmoment som syftar till att minska användningen av 

biocidinnehållande båtbottenfärger och genomförs genom följande aktiviteter: 

I. Utveckla miljöriskbedömningarna som görs vid produktgodkännanden av biocidinnehållande 

båtbottenfärger. Kemikalieinspektionen (KemI) ska driva utvecklingen av EU-vägledningen för 

att bedömningarna bättre ska spegla det faktiska läckaget av biocider till miljön. Arbetet utförs 

inom ramen för KemI:s kontinuerliga arbete med utveckling av riskbedömningar för biocider.  

II. Utveckla effektivitetsbedömningarna som görs vid produktgodkännanden av 

biocidinnehållande båtbottenfärger. KemI ska arbeta för att säkerställa att läckaget av 

biocider inte är högre än vad som är nödvändigt för att uppnå ett effektivt skydd mot påväxt. 

Arbetet utförs inom ramen för KemI:s kontinuerliga arbete med utveckling av 

effektivitetsbedömningar för biocider.  

III. Utforma och harmonisera användningsvillkor för mer sparsam användning av båtbottenfärger. 

KemI ska arbeta med utveckling av användarvillkor som säkerställer minsta möjliga effektiva 

biocidanvändning. Arbetet utförs inom ramen för KemI:s kontinuerliga arbete med utveckling 

av användningsvillkor för biocider.  

IV. Tillsyn av marknadsföring och försäljning. Sveriges kommuner ska bedriva tillsyn för att 

säkerställa att konsumenter uppmärksammas på i vilka vattenområden biocidinnehållande 

båtbottenfärger är tillåtna att använda. KemI samverkar med och vägleder kommunerna i 

arbetet.  

V. Undersöka behovet av biocidinnehållande båtbottenfärger. KemI ska undersöka behovet, 

utifrån omfattningen på tillgång till alternativa metoder, särskilt i Östersjön. Utifrån 

utredningens utfall ska KemI sedan bedöma förutsättningarna för avslag i 

produktansökningsärenden för användning i Östersjön med hänvisning till tillgången på 

alternativa metoder.  

VI. Utreda om det nationella miljömålet giftfri miljö utgör grund för att inte bevilja 

produktgodkännande med hänvisning till artikel 37 i biocidförordningen. Utifrån utredningens 

utfall ska KemI sedan bedöma förutsättningarna för produktgodkännande med hänvisning till 

Giftfri miljö.  

VII. Utreda om det är motiverat att införa ett nationellt förbud mot försäljning av 

biocidinnehållande båtbottenfärger avsedda för fritidsbåtar med huvudsaklig förtöjningsplats 

längs Östersjökusten och närliggande vatten med förbindelser till Östersjön. KemI ska utreda 

samhällets behov för båtbottenfärger längs Östersjöns kust, samt utreda hur ett eventuellt 

förbud juridiskt bör utformas. Arbetet utförs inom ramen för KemI:s kontinuerliga arbete med 

utveckling av lagstiftning och andra styrmedel.  

Aktiviteterna I-VII genomförs i samråd med Havs- och vattenmyndigheten, Transportstyrelsen och 

Naturvårdsverket som utgör projektgruppen. 
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Åtgärden genomförs 2022 – 2027.  

- Under 2022 år ska en genomförandeplan tas fram. Planen ska innehålla specificering för 

delleveranser av aktiviteterna samt tidplan för följande delleveranser: 

o underlag för I, II, och III 

o vägledning för kommuninspektörer och en sammanställning av utfallet från den 

kommunala tillsynen (IV) 

o juridiska utredningar samt beslutsunderlag för V, VI och VII 

- Genomförandeplanen ska följas upp årligen i projektgruppen. 

Förväntad effekt av åtgärden 

Åtgärdens aktiviteter bidrar till minskad användning av biocidinnehållande båtbottenfärger och att 

de färger som används har lägre biocidinnehåll till förmån för giftfria alternativ för att skydda 

båtskrov mot påväxt. Detta leder till att tillförseln av koppar och zink minskar samt till lägre halter 

av dessa ämnen i havsmiljön, vilket medför ökad förutsättning för att miljökvalitetsnorm B.1 kan 

följas och på sikt att god miljöstatus för deskriptor 8 avseende koncentrationer och effekter av 

farliga ämnen kan uppnås. 

Lagstiftning/regelverk 

Vid genomförande av åtgärden kan nedan regelverk aktualiseras: 

Biocidförordningen ((EU) nr 528/2012)270.  

I biocidförordningen regleras tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter. 

Förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel 

I förordningen finns bl a bestämmelser om att den som på marknaden tillhandahåller en 

biocidprodukt till icke yrkesmässiga användare ska informera om att produkten måste användas 

på ett säkert sätt och om hur informationen ska ges. 

Miljötillsynsförordningen (2011:13) 

I förordningen fördelas tillsynsansvar. 

Miljökvalitetsmål 

Giftfri miljö 

Bakgrund och nuläge 

Bland Sveriges ca 800 000 fritidsbåtar är användningen av biocidinnehållande båtbottenfärger 

utbredd och det totala utsläppet av koppar från fritidsbåtar har uppskattats till 57 ton/år. Detta kan 

jämföras med utsläppet från sjöfarten som är ca 300 ton/år, eller det totala utsläppet från svenska 

tätorter via dagvatten, som beräknats till 38 ton/år271.  

Produktion, försäljning och användning av båtbottenfärger regleras till stor del på EU-nivå. De 

flesta båtbottenfärger är biocidprodukter, vilket betyder att de är kemiska produkter som 

innehåller en aktiv ingrediens (biocid) avsedd att kontrollera skadliga organismer. Dessa 

produkter regleras genom biocidförordningen.  

I. Utveckla miljöriskbedömningar 

                                                   
270 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och 

användning av biocidprodukter. 
271 Moksnes P-O., Eriander L., Hansen J., Albertsson J., Andersson M., Bergström U., Carlström J., Egardt J., Fredriksson R., 

Granhag L., Lindgren F., Nordberg K., Wendt I., Wikström S., Ytreberg E. (2019) Fritidsbåtars påverkan på grunda 
kustekosystem i Sverige. Havsmiljöinstitutets Rapport nr 2019:3 
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Miljöriskbedömningen under biocidförordningen ska utvärdera om produkten har några 

oacceptabla effekter på miljön (se artikel 19.1.b, avsnitt iv i förordningen). För att kunna göra en 

korrekt bedömning bör de modeller som används för att beräkna läckaget av biocider till miljön i 

största möjliga mån spegla det faktiska läckaget. Det finns dock indikationer på att befintliga 

modeller underskattar det faktiska läckaget272,273. Därför bör miljöriskbedömningarna utvecklas 

vidare så att inte oacceptabla effekter i miljön förbises. 

II. Utveckla effektivitetsbedömningar 

Enligt biocidförordningen bör användningen av biocider begränsas så långt som möjligt och det 

finns ett uttalat mål om att nå en mer hållbar användning av biocider (se artikel 17.5, 17.38 och 

18). Många av de biocidinnehållande båtbottenfärger som finns på marknaden idag har dock en 

högre kopparhalt (>30% w/v) än vad som behövs för att effektivt motverka påväxt. Biocidhalten 

kan troligen minskas avsevärt med bibehållet skydd mot påväxt274. Vid utvärderingar av 

biocidprodukter görs en effektivitetsbedömning som ska säkerställa att produkten har avsedd 

effekt. Dessa bedömningar bör utvecklas så att de i större utsträckning än idag utreder vilken 

lägsta biocidhalt som krävs för skydd mot påväxt.  

III. Utforma användningsvillkor  

Många av dagens biocidinnehållande båtbottenfärger har ett onödigt högt biocidinnehåll. 

Resterande kopparinnehåll i färgen stannar på skrovet och byggs upp genom nymålning som i 

princip sker varje säsong. Troligen kan båtbottenfärger appliceras mer sällan än idag och ändå 

skydda mot påväxt275. De villkor för användning som anges vid produktgodkännanden skulle 

kunna ta hänsyn till detta i större utsträckning än idag.  

IV. Tillsyn av marknadsföring och försäljning 

Påväxthastigheten, och därmed behovet av skydd mot påväxt, skiljer sig åt vid olika delar av 

Sveriges kust. Därför är idag biocidinnehållande färger enbart godkända för användning i vissa 

områden. Felaktig användning har dessvärre rapporterats, t.ex. färg godkänd för västkusten som 

används i Östersjön276. En förklaring till denna felaktiga användning är att färgerna överlag 

marknadsförs som ”godkända” utan specificering av vattenområde. Försäljare av biocidprodukter 

till icke-yrkesmässiga användare ska informera om att produkten måste användas på ett säkert 

sätt (3 kap. 10 § förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel). Det är upp till enskilda 

kommuner att bedriva tillsyn av i vilken mån detta efterlevs lokalt. Det är idag oklart hur hög 

efterlevnaden är.  

V. Undersöka om alternativa metoder utgör grund för avslag 

Det finns idag ett flertal alternativa metoder som effektivt minskar påväxt på skrovet277. Några 

exempel är förvaring av båtar på land, mekanisk rengöring, eller skrovduk. Detta, tillsammans 

med att Östersjön är en mycket känslig miljö, gör att behovet av biocidinnehållande färger kan 

                                                   
272 CHANGE (2018) Changing leisure boat antifouling practices in the Baltic Sea Results from the BONUS CHANGE project. 

Edited by Strand H., Solér C., Dahlström M. 
273 Moksnes P-O., Eriander L., Hansen J., Albertsson J., Andersson M., Bergström U., Carlström J., Egardt J., Fredriksson R., 

Granhag L., Lindgren F., Nordberg K., Wendt I., Wikström S., Ytreberg E. (2019) Fritidsbåtars påverkan på grunda 
kustekosystem i Sverige. Havsmiljöinstitutets Rapport nr 2019:3 

274 CHANGE (2018) Changing leisure boat antifouling practices in the Baltic Sea Results from the BONUS CHANGE project. 
Edited by Strand H., Solér C., Dahlström M. 

275 CHANGE (2018) Changing leisure boat antifouling practices in the Baltic Sea Results from the BONUS CHANGE project. 
Edited by Strand H., Solér C., Dahlström M. 

276 Ibid. 
277 Ibid. 
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ifrågasättas. Det har dock inte hittills prövats om tillgängligheten av alternativa metoder utgör en 

tillräcklig grund för avslag för biocidinnehållande båtbottenfärger. 

VI. Utreda om Giftfri miljö utgör grund för begränsad användning 

Sveriges nationella miljökvalitetsmål om Giftfri miljö innebär bl.a. att halterna av naturligt 

förekommande ämnen ska vara nära bakgrundsnivåerna. Utifrån detta kan det vara motiverat att 

nationellt begränsa godkännanden av biocidinnehållande båtbottenfärger på fritidsbåtar, både på 

öst- och västkusten. Ett möjligt förfarande är att hänvisa till artikel 37 i biocidförordningen, vilket 

hittills inte prövats.  

VII. Utreda behovet av ett nationellt förbud 

Den negativa miljöpåverkan som farliga ämnen från biocidinnehållande båtbottenfärger orsakar, 

bedöms vara särskilt stor i känsliga ekosystem, som Östersjön278 . Även om 

miljöriskbedömningar kan tyda på en acceptabel risk för miljön så innehåller dessa bedömningar 

flera osäkerhetsfaktorer. Utifrån försiktighetsprincipen och Sveriges nationella miljömål om Giftfri 

miljö, Levande kust och skärgård, och Östersjöstrategins delmål är det motiverat att utreda 

behovet av att införa ett nationellt förbud mot biocidinnehållande båtbottenfärger på fritidsbåtar 

med huvudsaklig förtöjningsplats längs kusten av Östersjön och närliggande vatten med 

förbindelser till Östersjön. Ett sådant förbud skulle ge ett varaktigt och tydligt skydd mot spridning 

av skadliga biocider från båtbottenfärger till Östersjön. Det skulle även kunna snabba på 

utvecklingen mot biocidfria alternativ samt utbyggnad av alternativ som borsttvättar med mera i 

småbåtshamnarna på östkusten. Dessutom skulle det möjliggöra en mer enhetlig 

produktprövning. Det är dock viktigt att utreda brett vilka konsekvenser förbudet skulle få och ge 

alla berörda intressenter möjligheten att uttala sig. 

Geografisk omfattning 

Förvaltningsområde Nordsjön och Östersjön. 

Koordinering med EU:s regelverk  

Vattendirektivet (2000/60/EG)279 

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten enligt HVMFS 2019:25 kan följas.  

Regional koordinering 

Havs- och vattenmyndigheterna kan delge effekterna av denna åtgärd till de regionala 

havskonventionerna Helcom och Ospar. Inom uppdateringen av Helcom Baltic Sea Action Plan 

finns pågående arbete och flera förslag på nya actions som rör biocidinnehållande 

båtbottenfärger, inklusive för fritidsbåtar. Bland annat har Sverige föreslagit en åtgärd i linje med 

ÅPH 54 för att minska användningen av biocidinnehållande båtbottenfärger. 

Kostnad och finansiering 

För uppgifter om kostnader, se Underlagsrapport: Konsekvensanalys av åtgärdsprogram för 

havsmiljön i Nordsjön och Östersjön 2022-2027 enligt havsmiljöförordningen. I kapitlet 

Samhällsekonomiska konsekvenser av åtgärdsprogrammet redovisas också kostnads-

nyttoanalys av åtgärden. 

Åtgärden bedöms kunna utföras inom ramen för myndigheternas ordinarie verksamhet. 

Uppföljning av åtgärdens effekter 

Om aktiviteterna som föreslås har avsedd effekt så kommer halterna av koppar och zink i 

                                                   
278 Ibid. 
279 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens 

åtgärder på vattenpolitikens område 
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havsmiljön att minska. Detta följs upp genom miljökvalitetsnorm-indikatorn B.1.1 Farliga ämnen i 

biota samt indikatorn 8.1.A Halter av farliga ämnen för bedömning av god miljöstatus. Underlaget 

för bedömningen av dessa indikatorer är den data som samlas in i den reguljära 

miljöövervakningen. Uppföljning kommer närmare specificeras i åtgärdens genomförandeplan. 
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Åtgärdsfaktablad 55 

Åtgärd 

Aktiv utfasning av tvåtaktsmotorer med förgasare på fritidsbåtar 

 

ÅPH 55 

Motivering 

Enligt bedömningen av miljötillståndet 2018 så uppnås inte god miljöstatus för farliga ämnen och 

inte heller för antal och volymer av utsläpp av olja och oljeliknande föroreningar280. Därför ser vi 

behov av ett förbud eller aktiv utfasning av tvåtaktsmotorer med förgasare vilket kommer att leda 

till en signifikant minskning av tillförseln av oförbränt bränsle (inkluderat PAH:er) till den marina 

miljön. Förbränningsmotorer av äldre modell, tvåtakteknik och med förgasare, har en relativt dålig 

effektivitet. Enbart 70-80 % av bränslet förbränns i motorn, resterande mängd följer med 

avgaserna ut i vattenmiljön. Dessa motorer körs oftast på bensin, vilket innehåller en rad farliga 

ämnen, t.ex. kolväten och PAH:er. I bränsle till tvåtaktsmotorer tillsätter man även olja för att 

smörja motorn, vilket ökar mängden farliga ämnen i utsläppen. Den ofullständiga förbränningen 

av bränslet leder till att de farliga ämnena hamnar i miljön. Utombordsmotorer släpper även ut 

sina avgaser genom propellercentrum, för den ljuddämpande effekten. Detta leder till att 

utsläppen av de farliga ämnena sker direkt till den akvatiska miljön, med en effektiv omblandning 

och därmed en snabbare tillgänglighet av de farliga ämnena för marina organismer.  

Koppling till miljökvalitetsnorm med indikator eller deskriptor för god miljöstatus 

Åtgärd 55 syftar till att miljökvalitetsnormerna nedan ska kunna följas281. 

Miljökvalitetsnorm B.1 Tillförsel av farliga ämnen från mänsklig verksamhet ska minska tills den 

inte orsakar halter av farliga ämnen som förhindrar att god miljöstatus uppnås.  

Indikator 

B.1.1 Farliga ämnen i biota 

Miljökvalitetsnorm E.2 Mänskliga verksamheter ska inte orsaka skadligt impulsivt ljud i marina 

däggdjurs utbredningsområden under tidsperioder då djuren är känsliga för störning.  

Indikatorer saknas 

Miljökvalitetsnormen B.1 tillämpas inte i kustvatten enligt 8 § i HVMFS 2012:18 eftersom 

motsvarande ämnen hanteras inom vattenförvaltningens miljökvalitetsnormer för kemisk 

ytvattenstatus i kustvattenförekomster. 

Genom att bidra till en minskad mängd och minskade koncentrationer av farliga ämnen även i 

Östersjöns och Västerhavets kustvatten kommer åtgärden även påverka möjligheten att kunna 

följa vattenförvaltningens miljökvalitetsnormer. Det vill säga god kemisk ytvattenstatus i 

kustvatten och därmed även ha en effekt på möjligheten att nå god miljöstatus avseende 

koncentrationer och effekter av farliga ämnen.  

                                                   
280 Havs- och vattenmyndigheten (2018) Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2018-2023- Bedömning av miljötillstånd och 

socioekonomisk analys. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2018:27 
281 För alla miljökvalitetsnormer med indikatorer och deskriptorer för god miljöstatus se Havs- och vattenmyndighetens 

föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för 
Nordsjön och Östersjön. 
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GES-indikator 8.1.A Halter av farliga ämnen 

Åtgärdens koppling till komponent som beskriver god miljöstatus  

Åtgärden avser förbättra följande delar av ekosystemet och/eller minska följande belastningar: 

fåglar, fisk, livsmiljöer (bentiska och pelagiska), farliga ämnen och negativa effekter på arter och 

livsmiljöer.  

Genomförande  

Transportstyrelsen utreder, i samråd med Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket, 

möjligheterna till en aktiv utfasning eller ett förbud av tvåtaktsmotorer med förgasare till förmån 

för bästa miljöalternativ. Energimyndigheten bistår med expertkompetens. 

Åtgärden påbörjas 2022. I samband med detta ska också en genomförandeplan för åtgärden 

utarbetas. Under det första året ska det utredas vilken som är den mest genomförbara metoden 

för att aktivt fasa ut tvåtaktsmotorer med förgasare. Under efterföljande år ska metoden 

genomföras och information om möjliga alternativ spridas till berörd allmänhet.  

Förväntad effekt av åtgärden 

Om en aktiv utfasning av tvåtaktsmotorer med förgasare sker, som medför att dessa byts ut mot 

mindre skadliga motoralternativ, kommer det leda till kraftigt reducerade utsläppsvolymer från 

denna källa och därmed minskade koncentrationer av PAH:er i vattenmassa och sediment. Det 

medför då en minskad belastning av farliga ämnen, främst PAH:er. Bytet till modernare motorer 

innebär också bättre bränsleekonomi.  

Lagstiftning/regelverk 

Vid genomförande av åtgärden kan nedan regelverk aktualiseras: 

Förordning (1996:53) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar 

Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2004:16) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar 

m.m.  

Miljökvalitetsmål 

Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Ingen övergödning 

Giftfri miljö 

Bakgrund och nuläge 

Av de 822 000 fritidsbåtar som finns i Sverige så beräknas 234 000 av dessa ha 

tvåtaktsmotorer av äldre modell. Baserat på att dessa motorer släpper ut 20–30 % av bränslet 

oförbränt direkt i havet och på konsumtionsvolymer av bränsle för fritidsbåtar282,283 beräknas 

svenska fritidsbåtar med tvåtaktsmotorer tillföra mellan 5 100 och 7 700 m3 bensin till havsmiljön 

per år. Ytterligare studie visar på liknande siffor, 5236 ton284. Detta kan jämföras med volym av 

olja som årligen tillförs Östersjön från bekräftade olagliga oljespill - 22,6 m3 (2010-2017)285. 

Utsläpp från fritidsbåtar sker också oftast i kustnära, grunda områden som är viktiga lek, uppväxt- 

och födoområden för marina organismer, vilket ökar den negativa effekten av utsläppen286. 

                                                   
282 Naturvårdsverket, (2009) Alkylatbensin i småbåtsmotorer- analys av miljöfördelar, Rapport 6307 Naturvårdsverket. ISBN 

978-91-620- 6307-8 
283 Transportstyrelsen (2016) Båtlivsundersökning (2015): en undersökning om svenska fritidsbåtar och hur de används. 

Rapport no. TSG 2016e2534 
284 Point (2020) Kartläggning av utsläpp från svenska fritidsbåtar. 
285 Larsson K. (2019) Oljeutsläpp från fartyg i Sveriges närområde - vad visar statistiken? Havsmiljöinstitutets rapport nr. 2019:4 
286 Moksnes P-O., Eriander L., Hansen J., Albertsson J., Andersson M., Bergström U., Carlström J., Egardt J., Fredriksson R., 

Granhag L., Lindgren F., Nordberg K., Wendt I., Wikström S., Ytreberg E. 
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Studier visar att fritidsbåtar främst rör sig i kustnära områden, men även trafikerar utsjön287. 

Exempel på lokala förbud finns i vissa avgränsade sötvattensområden mot denna motortyp, eller 

krav på att den enbart för köras på alkylatbensin vilket minskar utsläppen något, till exempel i 

vattenområden som är dricksvattentäkter. Under de senaste åren har myndigheter och bransch 

verkat för att tvåtaktsmotorer byts mot modernare motorer, genom informationskampanjer och 

möjlighet till skrotningsbidrag. Dock visar båtlivsundersökningar att det fortfarande finns ett stort 

antal fritidsbåtar som har tvåtaktsmotorer med förgasare288.  

Miljöpåverkan i akvatiska miljöer från mindre, men relativt ofta förekommande spill av 

petroleumprodukter, t.ex. bensin, orsakas främst av de mest toxiska ämnena i olja, polycykliska 

aromatiska kolväten (PAH:er). Kända effekter av dessa ämnen är nedsatt reproduktion och 

tillväxt, genetisk påverkan, cancer och försämrad motståndskraft mot annan stress. Vid 

förbränning av bränsle som används i utombordsmotorer, vilka oftast inte har katalysatorrening, 

bildas också ett flertal andra ämnen som är skadliga för miljön, t.ex. kolmonoxid (CO), koldioxid 

(CO2), svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOx) och sotpartiklar289. 

Geografisk omfattning 

Nordsjön och Östersjön. 

Koordinering med EU:s regelverk  

Vattendirektivet (2000/60/EG)290 

Direktivet om prioriterade ämnen (2008/105/EG)291 

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten enligt HVMFS 2019:25 kan följas. 

Regional koordinering 

Ej relevant.  

Kostnad och finansiering 

För uppgifter om kostnader, se Underlagsrapport: Konsekvensanalys av åtgärdsprogram för 

havsmiljön i Nordsjön och Östersjön 2022-2027 enligt havsmiljöförordningen. I kapitlet 

Samhällsekonomiska konsekvenser av åtgärdsprogrammet redovisas också kostnads-

nyttoanalys av åtgärden. 

Transportstyrelsen tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket ska 

finansiera utredningar där olika möjliga utfasningsmetoder bedöms. Administrativa kostnader för 

myndigheterna att genomföra åtgärden finansieras huvudsakligen genom dessas 

förvaltningsanslag. Om skrotningspremier aktualiseras kommer detta att medföra behov av ökad 

statlig finansiering.  

Uppföljning av åtgärdens effekter 

Minskade PAH-halter i biota i den marina miljön, som uppmäts i det nationella 

övervakningsprogrammet. 

                                                   
287 Johansson L., Ytreberg E., Jalkanen J.P., Fridell E., Eriksson K., Lagerström M.,  Maljutenko I., Raudsepp U., Fischer V., 

Roth E. (2020) Model for leisure boat activities and emissions – implementation for the Baltic Sea. 10.5194/os-2020-5 
288 Transportstyrelsen (2016) Båtlivsundersökning (2015): en undersökning om svenska fritidsbåtar och hur de används. 

Rapport no. TSG 2016e2534 
289 Moksnes P-O., Eriander L., Hansen J., Albertsson J., Andersson M., Bergström U., Carlström J., Egardt J., Fredriksson R., 

Granhag L., Lindgren F., Nordberg K., Wendt I., Wikström S., Ytreberg E. (2019) Fritidsbåtars påverkan på grunda 
kustekosystem i Sverige. Havsmiljöinstitutets Rapport nr 2019:3 

290 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens 
åtgärder på vattenpolitikens område 

291 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/105/EG av den 16 december 2008 om miljökvalitetsnormer inom 
vattenpolitikens område och ändring och senare upphävande av rådets direktiv 82/176/EEG, 83/513/EEG, 84/156/EEG, 
84/491/EEG och 86/280/EEG, samt om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG 
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Möjlig alternativ uppföljning är uppskattningar, genom t.ex. båtlivsundersökningen, av antalet 

tvåtaktsmotorer som återfinns i Sverige tillsammans med genomsnittlig mängd bränsle som 

används av en fritidsbåtsägare, för motorer med olika motorstyrkor. Uppföljning kommer närmare 

specificeras i åtgärdens genomförandeplan. 
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Åtgärdsfaktablad 56 

Åtgärd 

Produkt- och materialutveckling gällande fiskeredskap 

 

ÅPH 56 

Motivering 

Existerande åtgärder mot förlorade fiskeredskap som källa till marint skräp har framförallt varit 

inriktade på upptag och avfallshantering av förlorade redskap. Men även preventiva åtgärder 

behövs. Detta inkluderar ökad produkt- och materialutveckling av fiskeredskap för att på så sätt 

minska att förlorade redskap blir en bidragande källa till marint skräp samt att medverka till en 

mer cirkulär ekonomi.  

I bedömningen av miljötillståndet 2018 gällande marint skräp konstateras att varken Östersjön 

eller Nordsjön uppnår god miljöstatus för marint skräp292. Åtgärder krävs för att minska förlust av 

fiskeredskap eftersom det är en betydande bidragande källa till makroskräp i svenska 

förvaltningsområden. 

Koppling till miljökvalitetsnorm med indikator eller deskriptor för god miljöstatus 

Åtgärd 56 syftar till att miljökvalitetsnormen nedan ska kunna följas293. 

Miljökvalitetsnorm E.1 Havsmiljön ska så långt som möjligt vara fri från skräp 

Indikatorer 

E.1.1 Mängd skräp på stränder 

E.1.2 Mängd skräp på havsbotten 

Åtgärdens koppling till komponent som beskriver god miljöstatus  

Åtgärden avser förbättra följande delar av ekosystemet och/eller minska följande belastningar: 

skräp i miljön och mikroskräp i miljön.  

Genomförande  

Havs- och vattenmyndigheten har övergripande ansvar för att en samlad plattform/sekretariat 

inrättas, som ska främja och stimulera produkt- och materialutveckling kring fiskeredskap. 

Institutionen för akvatiska resurser på SLU får i uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten att 

upprätta ett sekretariat vid Havsfiskelaboratoriet. Sekretariatet ska agera ”spindel i nätet” för 

denna utveckling. Detta t.ex. genom att stödja möjliga utförare, administrera upphandling som 

kan bli aktuell för projekt samt för samordning av projekt som beviljats medel. Åtgärden 

genomförs i samarbete med Vinnova gällande de projekt vilka rör åtgärder som exempelvis 

materialutveckling. 

Åtgärden påbörjas 2022. I samband med detta ska också en genomförandeplan utarbetas. 

Åtgärden genomförs under hela programperioden. Innovationer inom redskapsmaterial inom 

                                                   
292 Havs- och vattenmyndigheten (2018) Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2018-2023- Bedömning av miljötillstånd och 

socioekonomisk analys. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2018:27 
293 För alla miljökvalitetsnormer med indikatorer och deskriptorer för god miljöstatus se Havs- och vattenmyndighetens 

föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för 
Nordsjön och Östersjön. 
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både fritids- och yrkesfisket kan på sikt leda till arbete för moderniserade regleringar nationellt 

och inom EU.  

Förväntad effekt av åtgärden 

Materialutveckling; Om nedbrytbara alternativa material till nylon i fiskeredskap utvecklas, 

minskar spridningen av plastpartiklar i havsmiljön och därmed minimeras nedskräpningen på 

bottnar och på land.  

Om redskapen består av endast en sorts plast ökar möjligheten att återvinna dem vilket i stort 

sett är omöjligt idag då fiskeredskapen innehåller ett flertal olika sorters plaster. Om renare 

material utvecklas ökar möjligheten att återvinna fiskeredskapen vilket ger ett ökat materialvärde 

och ökar incitament att både ta upp förlorade fiskeredskap samt samla in uttjänta redskap, vilka 

ofta återfinns på kajer, i hamnar och på bryggor. Sammantaget skulle detta bidra till att minimera 

marint skräp både på botten och på land. 

Innovativa/nya och förbättrade märkningslösningar av fiskeredskap; Innovativa 

märkningslösningar för att lättare återfinna tappade redskap skulle minimera förluster av redskap. 

Därmed minskas marint skräp både på botten och på land. 

Utformning; Förbättring och utveckling av fiskeredskap, så som tyngre burar och längre linor för 

skaldjursfiske, skulle minimera förlust av redskap och därmed marin nedskräpning på bottnar och 

även på land. Utveckling av fiskeredskap så som förbättrad funktion hos flyktöppningar skulle 

även minimera spökfiske.  

Lagstiftning/regelverk 

Vid genomförande av åtgärden kan nedan regelverk aktualiseras: 

Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1994:14) om märkning och utmärkning av fiskeredskap.  

I föreskrifterna regleras märkning av redskap. 

Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön.  

FiFS 2004:36 reglerar bland annat vilka typer av redskap som man får använda. 

Miljökvalitetsmål 

Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Levande sjöar och vattendrag 

Ett rikt växt- och djurliv 

Bakgrund och nuläge 

Förlorade fiskeredskap återfinns som ett av de plastföremål som är särskilt förekommande i 

nedskräpningssammanhang med risk för att orsaka skada för vattenlevande organismer och 

djur294.  

Det finns uppskattningar baserade på resultat från lokala projekt som visar på att ca 10 000 nät 

försvinner varje år i Östersjöområdet295. Genomförda draggningsåtgärder i svenska vatten visar 

att det finns stora mängder fiskeredskap, exempelvis nät, men framförallt burar och hummertinor 

utefter västkusten. 

Fiskeredskapen är idag i hög grad tillverkade av plast, vilket fragmenteras till mikroplaster i den 

marina miljön när det blir liggande länge på bottnar och i strandkanten. Dessutom kan exempelvis 

                                                   
294 Utredningen om hållbara plastmaterial (2018) Det går om vi vill. Förslag till en hållbar plastanvändning (SOU 2018:84). 

Stockholm: Miljö- och energidepartementet 
295 Kasperek S, Predki P. (2011) Ecological effects of ghost net retrieval in the Baltic Sea. Pilot project: Collecting ghost nets. 

Final report. Warsaw, Poland 
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linor till burar och hummertinor vara allt för korta. Burar och tinor kan även vara allt för lätta, vilket 

medför att de driver iväg och förloras.  

Innovativa uppfinningar, så kallad eco-design, är under utveckling gällande till exempel spårbar 

märkning av fiskeredskap, utformning av redskap med flyktöppningar m.m. Aktörer kan behöva 

ekonomisk hjälp för att kunna gå vidare i utvecklingsarbetet med dessa. 

Geografisk omfattning 

Förvaltningsområdena Nordsjön och Östersjön. 

Koordinering med EU:s regelverk  

Avfallsdirektivet (2008/98/EG)296 

Engångsplastdirektivet (2019/904/EU)297  

- tar delvis upp frågan gällande materialutveckling. 

Regional koordinering 

Havs- och vattenmyndigheten kan informera om resultaten av denna åtgärd inom de regionala 

havskonventionerna, Ospar och Helcom, för att där det är möjligt hitta synergieffekter eller 

samordningsvinster och informationsutbyte med andra länder i regionen.  

Kostnad och finansiering 

För uppgifter om kostnader, se Underlagsrapport: Konsekvensanalys av åtgärdsprogram för 

havsmiljön i Nordsjön och Östersjön 2022-2027 enligt havsmiljöförordningen. I kapitlet 

Samhällsekonomiska konsekvenser av åtgärdsprogrammet redovisas också kostnads-

nyttoanalys av åtgärden. 

Kostnader för inrättande av sekretariat finansieras av Havs- och vattenmyndigheten. 

Stöd och bidrag från Tillväxtverket bedöms kunna ges till företag.  

Vinnova bedöms kunna finansiera innovationer.  

Inom Europeiska havs- och fiskerifonden finns redskapsutveckling som punkt och då med ett krav 

på medfinansieringsintyg exempelvis från Havs- och vattenmyndigheten. 

 

Uppföljning av åtgärdens effekter 

Åtgärden följs upp årligen genom utförda projekt som bidrar till produkt- och materialutveckling av 

fiskeredskap samt utfall av ett eventuellt föreskriftsarbete. 

På sikt, i det fall eventuellt nya produkter börjar användas, kan effekt bedömas baserat på 

nuvarande botten- och strandskräpsmätningar. 

Uppföljning kommer närmare specificeras i åtgärdens genomförandeplan. 

 

 

  

                                                   
296 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa 

direktiv. 

297 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 om minskning av vissa plastprodukters inverkan 

på miljön. 
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Åtgärdsfaktablad 57 

Åtgärd  

Vägledning för att förhindra att seismiska undersökningar orsakar skadligt impulsivt buller 

med negativa effekter på marina däggdjur 

 

ÅPH 57 

Motivering 

Åtgärden syftar till att förhindra att seismiska undersökningar leder till negativa effekter på marina 

däggdjur. Dessa undersökningar, som använder högljudd utrustning i havsmiljö, riskerar att störa 

marina däggdjur som är känsliga för undervattensljud. Indikator saknas för miljökvalitetsnorm E.2 

(att marina däggdjur inte bör påverkas negativt av mänskliga ljudkällor) men en tydlig vägledning 

för att undvika negativa effekter av samtliga källor till impulsivt buller kan bidra till att minimera 

effekten av mänskliga aktiviteter på ljudkänsliga djur. Åtgärden vidtas enligt försiktighetsprincipen 

då den ljudkänsliga tumlarens population i Östersjön är hotad men även som resultat av 

expertbedömning som visar att belastningen delvis saknar styrmedel.  

En vägledning behövs för att försäkra och underlätta att rätt krav ställs i beslut/tillstånd kring 

seismiska undersökningar samt beskriva hur risken att störa marina däggdjur kan undvikas. Den 

riktas mot samtliga intressenter som utför eller beställer dessa undersökningar. Vägledningen ska 

verka för minskad störning i marina däggdjurs utbredningsområden under tidsperioder då djuren 

är känsliga för störning. Åtgärden avser täcka in en betydande ljudkälla där vägledning för 

närvarade saknas. 

Åtgärden är främst avsedd att ha en positiv effekt på tumlare, men bedöms även få positiv effekt 

för andra marina däggdjur.  

Koppling till miljökvalitetsnorm med indikator eller deskriptor för god miljöstatus 

Åtgärd 57 syftar till att miljökvalitetsnormen nedan ska kunna följas298.  

Miljökvalitetsnorm E.2 Mänskliga verksamheter ska inte orsaka skadligt impulsivt ljud i marina 

däggdjurs utbredningsområden under tidsperioder då djuren är känsliga för störning. 

Indikatorer saknas 

Åtgärdens koppling till komponent som beskriver god miljöstatus 

Åtgärden avser förbättra följande delar av ekosystemet och/eller minska följande belastningar: 

små tandvalar, sälar och impulsivt ljud i vatten.  

Genomförande  

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för att, i samarbete med SGU, ta fram en vägledning som 

beskriver metoder som gör att påverkan på marina däggdjur i möjligaste mån undviks vid 

undersökningar med instrument som genererar impulsivt buller. 

                                                   
298 För alla miljökvalitetsnormer med indikatorer och deskriptorer för god miljöstatus se Havs- och vattenmyndighetens 

föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för 
Nordsjön och Östersjön. 
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Goda exempel från befintliga vägledningar t.ex. från Storbritannien299 och Danmark300 bör 

anpassas för arter och förhållanden i svenska havsområden.  

Framtagande av vägledningen baseras på bästa tillgängliga vetenskapliga underlag och 

beredning föreslås ske i dialog med berörda aktörer, myndigheter och experter. Information om 

tillgänglig vägledning kan tillgängliggöras efter anmälan av planerad aktivitet.  

Åtgärden ska starta under 2022. I samband med detta ska också en genomförandeplan för 

åtgärden utarbetas. Vägledningen bör vara beslutad 2023.  

Förväntad effekt av åtgärden 

Utförare som genomför seismiska undersökningar får med hjälp av åtgärden en vägledning att 

referera till som möjliggör att marina däggdjur störs i så liten utsträckning som möjligt. Minimerad 

störning från samtliga källor till impulsivt buller bedöms önskvärd, och en vägledning tros utan 

betydande kostnader på sikt underlätta att nå god miljöstatus avseende undervattensbuller. 

Indikatorer saknas för både bedömning av god miljöstatus och miljökvalitetsnormen men samtliga 

redskap som minskar negativ effekt från undervattensbuller på känsliga hotade djur är viktiga. 

Lagstiftning/regelverk  

Vid genomförande av åtgärden kan nedan regelverk aktualiseras: 

Kontinentalsockelslagen (1966:314)  

Kontinentalsockelförordning (1966:315) 

Regeringen ger tillstånd till seismiska undersökningar301. Villkor kan endast ges i samband med 

utfärdat tillstånd.  

Miljökvalitetsmål 

Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Ett rikt växt- och djurliv 

Bakgrund och nuläge 

Seismisk används för att undersöka geologi; i havsmiljö för att skapa en bild av havsbottnens 

egenskaper under ytsedimenten. Dessa undersökningar utförs för att förstå förutsättningar för att 

exploatera havsbottnen till exempel för vindkraftsutbyggnad, välja teknik för att fördjupa 

fartygsleder eller gräva ned kablar och rör, och internationellt ofta för att leta olja eller gas. 

Tekniken används även i forskningssyfte. Tekniken bygger på att skicka en energipuls genom 

sedimentet och med hydrofoner mäta egenskaperna på ekot som studsar upp till ytan. Detta kan 

ge en bild av geologin långt under havsbottnen. För att energipulsen ska tränga genom 

vattenpelaren och havsbotten krävs att den är relativt kraftig, och den skapas oftast med hjälp av 

tryckluftskanoner som släpas bakom ett forskningsfartyg. Det impulsiva ljud som skapas kan i 

värsta fall skada eller döda ljudkänsliga marina djur, eller störa och skrämma dessa på stora 

avstånd.  

Utforskning av havsbottnen kräver tillstånd eller anmälan enligt kontinentalsockelslagen. Tillstånd 

utfärdas av regeringen, ofta med stöd från Sveriges geologiska undersökning, SGU.  

                                                   
299 Joint Nature Conservation Committee (2017) JNCC guidelines for minimising the risk of injury to marine mammals from 

geophysical surveys. August 2017 http://data.jncc.gov.uk/data/e2a46de5-43d4-43f0-b296-c62134397ce4/jncc-guidelines-
seismicsurvey-aug2017-web.pdf 

300 Johansen K.L., Boertmann D., Mosbech A., Hansen T.B. (2015) Manual for seabird and marine mammal survey on seismic 
vessels in Greenland. 4th revised edition, April 2015. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 
74 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 152 http://dce2.au.dk/pub/SR152.pdf 

301 Mer information kring tillämplig lagstiftning finns tillgänglig via www.sgu.se/samhallsplanering/hav-och-
kust/kontinentalsockellagen/  

http://data.jncc.gov.uk/data/e2a46de5-43d4-43f0-b296-c62134397ce4/jncc-guidelines-seismicsurvey-aug2017-web.pdf
http://data.jncc.gov.uk/data/e2a46de5-43d4-43f0-b296-c62134397ce4/jncc-guidelines-seismicsurvey-aug2017-web.pdf
http://dce2.au.dk/pub/SR152.pdf
http://www.sgu.se/samhallsplanering/hav-och-kust/kontinentalsockellagen/
http://www.sgu.se/samhallsplanering/hav-och-kust/kontinentalsockellagen/
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Enligt internationella havsforskningsrådet ICES bullerregister förekommer seismiska 

undersökningar med tryckluftskanoner i svenska havsområden. Dessa metoder är potentiellt 

störande för marina däggdjur som är känsliga för undervattensbuller. Då särskilt den östra 

populationen av Östersjötumlare är akut hotad är det viktigt att samtliga belastningar som 

potentiellt förhindrar att beståndet växer begränsas till hållbar nivå. Samtliga effekter av impulsivt 

buller har potential att vara skadliga på marina däggdjur. Skadliga effekter inkluderar 

flyktbeteende samt maskering av djurens kommunikation.  

Geografisk omfattning 

Västerhavet och Östersjön.  

Koordinering med EU:s regelverk  

Art- och habitatdirektivet (92/43/EEG302) 

Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper 

Regional koordinering 

Åtgärden har ingen direkt motsvarighet i det regionala samarbetet inom Helcom och Ospar, då 

förslaget är att ta fram nationell vägledning. Information om vägledningen kan delges relevanta 

arbetsgrupper inom Helcom och Ospar.  

Inom Helcom Baltic Sea Action Plan update diskuteras flera förslag som handlar om att 

förebygga skadligt impulsivt buller. Inom Helcom utvecklas också en regional aktionsplan för 

undervattensbuller där seismiska undersökningar tas upp. Fortsatt framtida koordinering är möjlig 

även genom relevanta expertgrupper inom Ospar. 

Kostnad och finansiering 

För uppgifter om kostnader, se Underlagsrapport: Konsekvensanalys av åtgärdsprogram för 

havsmiljön i Nordsjön och Östersjön 2022-2027 enligt havsmiljöförordningen. I kapitlet 

Samhällsekonomiska konsekvenser av åtgärdsprogrammet redovisas också kostnads-

nyttoanalys av åtgärden. 

Administrativa kostnader för respektive myndighet för att genomföra åtgärden finansieras inom 

myndighetens löpande arbete.  

Uppföljning av åtgärdens effekter 

Uppföljning av tillämpning av vägledningen görs inför att åtgärdsprogrammet ska uppdateras 

(2027) genom förfrågan till SGU om hur tillstånd för marina seismiska undersökningar villkoras 

och om vägledningen används i detta sammanhang eller av utförare som anmäler sina 

undersökningar. Havs- och vattenmyndigheten kan möjligen fråga utförare som rapporterar sin 

aktivitet till myndigheten för vidarerapportering till ICES om de tog hänsyn till en framtida 

vägledning.  

Åtgärdens effekt i miljön bedöms däremot svårare att övervaka direkt. Impulsivt buller ger en 

momentan men betydande effekt och övervakning kartlägger därför information om aktiviteter 

som bidrar till belastningen. Havs- och vattenmyndigheten begär årligen data från de myndigheter 

och företag som i sina verksamheter utför aktiviteter som ger upphov till impulsivt 

undervattensbuller. Aktiviteter som registreras har definierats av EU:s tekniska expertgrupp för 

undervattensbuller (TG Noise) och inkluderar användandet av seismiska luftkanoner, vilka utgör 

8% av rapporterade svenska aktiviteter 2015-2018. Övervakningen är regionalt samordnad, och 

ger kvantitativ information. Genom att förstå om vägledningen används och hur frekventa och 

                                                   
302 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter. 
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utbredda undersökningarna är, kan effekt av åtgärden uppskattas. Uppföljning kommer närmare 

specificeras i åtgärdens genomförandeplan. 

 



- 236 - 

 

Åtgärdsfaktablad 58 

Åtgärd 

Genomförande av pilotprojekt som ska ge underlag till vägledning för ekosystembaserad 

havsförvaltning på havsområdesnivå 

 

ÅPH 58 

Motivering 

Ekosystembaserad havsförvaltning innebär i samverkan med berörda intressenter definiera 

målsättningen för förvaltningen, kartlägga ekosystemen samt de aktiviteter och belastningar som 

finns i området, med beaktande av pågående åtgärder och samarbetsformer. Detta resulterar i ett 

väl förankrat åtgärdsarbete. Trots att ekosystembaserad havsförvaltning är en grundläggande 

princip för att uppnå god miljöstatus i havsmiljöförvaltningen, finns få konkreta exempel på där 

detta genomförts. Denna åtgärd syftar till att utveckla och genomföra arbetssättet på lokal nivå 

(antingen i en havsbassäng eller en kustvattentyp) och är därmed ett komplement till åtgärder 

vars syfte är att förbättra en specifik ekosystemkomponent eller begräsning av en enskild 

belastning/aktivitet.  

Havsförvaltningens åtgärdsarbete kan bli effektivare om det sker på en geografisk nivå som 

tillåter deltagande av områdesspecifika intressenter (t.ex. lokala näringar och kommuner) samt 

anpassas till ekosystemets områdesspecifika egenskaper. Det finns också behov av att 

samordna havsmiljöförordningens mål med kulturella och socioekonomiska mål i det specifika 

området303. Genom att adressera intressenter och aktörer i planering av åtgärder, höjs 

acceptansen för åtgärder och därmed regelefterlevnad.  

Koppling till miljökvalitetsnorm med indikator eller deskriptor för god miljöstatus 

Åtgärd 58 syftar till att alla miljökvalitetsnormer ska kunna följas, det vill säga. A.1, B.1, B.2, C.1, 

C.3, C.4, D.1, D.2, D.3, E.1, E.2. Åtgärden bidrar också till att den övergripande normen god 

miljöstatus304 ska kunna följas305. 

Åtgärdens koppling till komponent som beskriver god miljöstatus 

Åtgärden avser förbättra följande delar av ekosystemet och/eller minska följande belastningar: 

kustfisk, pelagisk fisk, demersal fisk, fåglar, däggdjur, pelagiska och bentiska livsmiljöer, 

näringsvävar, arter som påverkas av oavsiktlig bifångst, etablerade främmande arter, arter som 

påverkas av oavsiktlig bifångst, uttag av arter, övergödning, fysisk störning och förlust av 

havsbotten, farliga ämnen, inklusive negativa effekter på arter och livsmiljöer, skräp i miljön samt 

undervattensbuller.  

Genomförande  

Havs- och vattenmyndigheten har övergripande ansvar för att genomföra åtgärden. Åtgärden 

består av olika delmoment: 

                                                   
303 Link J.S., Browman H.I. (2017) Operationalizing and implementing ecosystem-based management. ICES Journal of Marine 
Science, 74: 379-381 
304 17 § havsmiljöförordningen 
305 För alla miljökvalitetsnormer med indikatorer och deskriptorer för god miljöstatus se Havs- och vattenmyndighetens 

föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för 
Nordsjön och Östersjön. 



- 237 - 

i) Att ekosystembaserad havsförvaltning utvecklas och testas genom tre pilotprojekt 

inom följande områden (ytterligare geografisk avgränsning kan komma att bli aktuell): 

Kattegatt, Stockholms skärgård och Bottenviken. Pilotprojekten genomförs av 

relevanta forskningsinstitutioner i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten. 

Pilotprojekten kommer bestå av att i ett antal aktiviteter för att pröva och utveckla 

tillämpningen av ekosystembaserad havsförvaltning. Detta innefattar att på lokal nivå 

tillsammans med intressenter definiera målsättningen för förvaltningen, kartlägga 

ekosystemen samt de aktiviteter och belastningar som finns i området och pågående 

åtgärder. Därtill utvecklas och testas modeller och scenarier, samt utvärderingar och 

uppföljning av ekosystemmodeller (det vill säga test av effekt av föreslagna åtgärder) 

med hänsyn till förbättring av miljötillstånd och konsekvenser (kostnader) för 

lokalsamhället. 

ii) Baserat på erfarenheter från pilotprojekten ska Havs- och vattenmyndigheten ta fram 

vägledning i form av en handbok för att förklara och stödja arbete kring hur 

ekosystembaserad havsförvaltning ska genomföras i svenska havsområden (figur 1). 

Handboken är främst riktad till regionala och lokala förvaltningsmyndigheter som 

länsstyrelser och kommuner.  

Åtgärden påbörjas från 2022 i form av pilotprojekt. I samband med detta ska också en 

genomförandeplan för åtgärden utarbetas. Pilotprojekten avslutas 2024 och vägledning i form av 

en handbok ska vara på plats senast 2027.  

 

Figur 1. Översikt om organisation av åtgärden och de olika stegen i dess genomförande.  

Förväntad effekt av åtgärden 

I tillämpning av ekosystembaserad havsförvaltning kan specifika åtgärder förstärkas och 

åtgärdsarbetet effektiviseras genom att synergier mellan olika åtgärder identifieras, eller 

målkonflikter mellan åtgärder löses. En ökad delaktighet av lokala aktörer väntas bidra till ett mer 

effektivt och lokalt anpassat åtgärdsarbete. På detta sätt bidrar åtgärden till att följa alla 

miljökvalitetsnormer i bilaga 3 HVMFS 2012:18 och att god miljöstatus uppnås och vi möjliggör ett 

långsiktigt, hållbart nyttjande av våra hav. 

Lagstiftning/regelverk 

Ekosystembaserad havsförvaltning kan bara ske inom ramen för relevant nationell lagstiftning. 

Bedömning av 
miljötillståndet enligt 

HMVFS 2012:18

Kartläggning: 
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Kartläggning: 
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Kartläggning: 
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Arbete med projektet och resulterande vägledning sker med stöd i Havs- och vattenmyndighetens 

uppdrag.  

Miljökvalitetsmål 

Hav i balans samt levande kust och skärgård  

Ett rikt växt- och djurliv 

Bakgrund och nuläge 

Havs- och vattenmyndighetens grundläggande uppdrag är att bevara, restaurera och skapa 

förutsättningar för en hållbar förvaltning av sjöar, vattendrag och hav. Detta uppnås bland annat 

genom att tillämpa en ekosystembaserad förvaltningsmetod som inkluderar aktiv förvaltning av 

aktiviteter och belastningar för att möjliggöra god miljöstatus nås och bibehållas samt ett hållbart 

nyttjande av havet och dess ekosystemtjänster på långt sikt. Det finns olika internationella och 

nationella initiativ för att implementera ekosystembaserad havsförvaltning i marina system306,307, 

men bara ett fåtal praktiska exempel på ekosystembaserad havsförvaltning som förvaltar multipla 

belastningar och dess påverkan på biologisk mångfald308. Det nyligen avslutade projekt ”Tre 

Skärgårdar”309 ger förslag för hur ekosystembaserad havsförvaltning kan inkluderas och vilka 

verktyg som kan behövas. Förslagen utifrån projektet kommer att inkluderas i genomförande av 

denna åtgärd. 

Havsmiljöförordningen kräver framtagande av en marin strategi för att uppnå god miljöstatus 

senast 2020. Därtill finns nationella strategier, som miljömålssystemet, livsmedelsstrategin, 

framtidens fiske och vattenbruk, ekosystembaserad fiskförvaltning samt lokala intressen att 

beakta i respektive havsområde. I en konkretisering och test av ekosystembaserad 

havsförvaltning i geografiskt avgränsade havsområden krävs därför beaktande av både EU 

direktiv/förordningar och mer nationella och lokala målsättningar, för att kunna identifiera 

synergier och målkonflikter samt definiera målsättningar som ska följas upp inom pilotprojekten 

(figur 2). 

                                                   
306 Havs- och vattenmyndigheten (2012) Tillämpning av ekosystemansatsen i havsplaneringen. Havs- och vattenmyndighetens 
rapport 2012:14 
307 Naturvårdsverket (2007) Ekosystemansatsen – en väg mot bevarande och hållbart nyttjande av naturresurser. Rapport 5782 
308 Link J. S., Browman H. I. (2017) Operationalizing and implementing ecosystem-based management. – ICES Journal of 
Marine Science, 74: 379–381 
309 https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-och-samverkan/internationellt-samarbete-och-konventioner/internationellt-

samarbete/tre-skargardar.html 
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Figur 2. Definition av målsättning för ekosystembaserad havsförvaltning efter Cormier m.fl. 2017310. 

Genom tidigare i arbete om ekosystembaserad fiskförvaltning311, finns förslag på hur målen kan 

formuleras och hur lokal förankring kan ske. Detta kompletterar även arbete med 

ekosystemansatsen i havsplaneringen312 och befintlig vägledning i ämnet313. Dock måste dessa 

arbeten breddas så att även andra sektorsintressen, förutom fiske, inkluderas. Exempelvis 

behöver allmänhetens rekreationsintressen såsom friluftsliv och båtliv inkluderas och hur 

exploateringstryck längs kusten påverkar både socioekonomiska, kulturella och miljömässiga 

mål. 

Geografisk omfattning 

Utveckling av ekosystembaserad havsförvaltning är till en början avgränsad till tre pilotområden i 

relevanta havsbassänger enligt HVMFS 2012:18 (som inkluderar både kustområden och 

utsjöområden inom Sveriges ekonomiska zon: Kattegatt, Norra Gotlandshavet, Ålands hav och 

Bottenhavet). Vägledningen ska gälla för både förvaltningsområde Östersjön och Nordsjön. 

Koordinering med EU:s regelverk  

Som nämnts tidigare är det viktigt att definiera målsättningen för vad ekosystembaserad 

havsförvaltning ska uppnå utifrån relevanta direktiv och förordningar, som art- och 

habitatdirektivet314, fågeldirektivet315, havsplaneringsdirektivet316, vattendirektivet317 samt den 

gemensamma fiskeripolitiken. 

Regional koordinering 

Eftersom många belastningar och aktiviteter, samt ekosystemkomponenter som ingår i 

ekosystembaserad havsförvaltning har ett internationellt perspektiv måste en samordning ske 

                                                   
310 Cormier R., Kelble C.R., Anderson M.R., Allen J.I., Grehan A., Gregersen O. (2017) Moving from ecosystem-based policy 

objectives to operational 
311 Havs- och vattenmyndigheten (2016) Årsredovisning 2016 
312 Havs- och vattenmyndigheten (2012) Tillämpning av ekosystemansatsen i havsplaneringen. Havs- och vattenmyndighetens 

rapport 2012:14 
313 Naturvårdsverket (2020) Ekosystemansatsen – en arbetsmetod för att bevara och hållbart nyttja naturresurser (hämtad 2020-

08-21) http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Samhallsplanering/Ekosystemansatsen/ 
314 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter 
315 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar 
316 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/89/EU av den 23 juli 2014 om upprättandet av en ram för havsplanering 
317 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens 

åtgärder på vattenpolitikens område 
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https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/publikationer/publikationer/2012-12-07-tillampning-av-ekosystemansatsen-i-havsplaneringen.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/publikationer/publikationer/2012-12-07-tillampning-av-ekosystemansatsen-i-havsplaneringen.html
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Samhallsplanering/Ekosystemansatsen/
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inom de regionala havskonventionerna, Ospar och Helcom. Optimalt sker denna samordning 

regelbundet genom att informera relevanta arbetsgrupper och kommittéer i båda organisationer 

om framsteg i projektet och bjuda in grannländer i respektive förvaltningsområde att delta aktivt. 

En svensk vägledning om implementering av ekosystembaserad havsförvaltning kan vara en bas 

för en rekommendation om hur ekosystembaserad havsförvaltning ska implementeras i både 

Ospar- och Helcom-regionen. Inom uppdateringen av Helcom Baltic Sea Action Plan diskuteras 

även ett förslag på åtgärd kring arbetssättet för ekosystembaserad havsförvaltning, även i relation 

till havsplanering.  

Kostnad och finansiering 

För uppgifter om kostnader, se Underlagsrapport: Konsekvensanalys av åtgärdsprogram för 

havsmiljön i Nordsjön och Östersjön 2022-2027 enligt havsmiljöförordningen. I kapitlet 

Samhällsekonomiska konsekvenser av åtgärdsprogrammet redovisas också kostnads-

nyttoanalys av åtgärden. 

Finansieras i huvudsak genom Havs- och vattenmyndighetens förvaltningsanslag samt eventuell 

finansiering inom Europeiska havs- och fiskerifonden 

Uppföljning av åtgärdens effekter 

Uppföljning av åtgärden ska ske genom årliga verksamhetsrapporter från pilotprojekten och 

slutligen genom publicering av vägledning i form av handbok om hur ekosystembaserad 

havsförvaltning ska implementeras i svenskt vatten. Dessutom kommer fördjupade 

miljöbedömningar i respektive områden genomföras i samband med uppdatering av bedömning 

av miljötillståndet för Nordsjön och Östersjön från 2018. Uppföljning specificeras närmare i 

åtgärdens genomförandeplan. 

  



- 241 - 

 

Åtgärdsfaktablad 59 

Åtgärd 

Inrättande av förvaltningsråd för skyddade områden och andra rumsliga förvaltningsåtgärder i 

svenska havsområden 

 

ÅHP 59  

Motivering 

Marina skyddade områden inrättas och förvaltas till största del av länsstyrelserna, samt i vissa fall 

av kommunerna. Dessutom är dessa områden en delmängd i arbete med grön infrastruktur. 

Aspekter av områdesskyddet som är viktiga för att god miljöstatus ska kunna nås, såsom 

ekologisk representativitet, konnektivitet och funktionalitet, kräver dock samordning och 

koordinering över administrativa gränser samt mellan olika verksamheter, som havsplanering och 

fiskförvaltning. Samordning krävs därför mellan län, olika svenska havsområden samt 

verksamhetsområden. 

Bedömning av havsmiljöns tillstånd från 2018 visar att god miljöstatus fortsatt inte uppnås för t.ex. 

marina däggdjur, fåglar, fisk och bentiska habitat. 

Åtgärden syftar till att inrätta förvaltningsråd för att säkerställa koordinering mellan 

förvaltningsmyndigheter i olika län och havsområden samt verksamhetsområden och därmed 

bidra till ett starkare nätverk av marina skyddade områden.  

Koppling till miljökvalitetsnorm med indikator eller deskriptor för god miljöstatus 

Åtgärd 59 syftar till att miljökvalitetsnormerna nedan ska kunna följas318. 

Miljökvalitetsnorm C.3 Populationerna av alla naturligt förekommande fiskarter och skaldjur som 

påverkas av fiske har en ålders- och storleksstruktur samt beståndsstorlek som garanterar deras 

långsiktiga hållbarhet 

Indikatorer 

C.3.1 Fiskeridödlighet (F) 

C.3.2 Lekbiomassa (SSB) för alla kommersiellt nyttjade bestånd 

C.3.3 Hållbart nyttjande av nationellt förvaltade arter 

 

Miljökvalitetsnorm C.4 Förekomst, artsammansättning och storleksfördelning hos fisksamhället 

ska möjliggöra att viktiga funktioner i näringsväven upprätthålls.  

Indikatorer 

C.4.1 Storleksstruktur i fisksamhället i utsjövatten 

C.4.2 Storleksstruktur hos nyckelart i kustvatten – torsk 

C.4.3 Storleksstruktur hos nyckelart av fisk i kustvatten – abborre 

                                                   
318 För alla miljökvalitetsnormer med indikatorer och deskriptorer för god miljöstatus se Havs- och vattenmyndighetens 

föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för 
Nordsjön och Östersjön. 
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Miljökvalitetsnorm D.1 Den av mänsklig verksamhet opåverkade havsbottenarealen ska ha en 

omfattning som ger förutsättningar för att upprätthålla bottnarnas struktur och funktion för 

respektive livsmiljötyp. 

Indikatorer 

D.1.1 Trend för fysisk störning på havsbotten från bottentrålning 

D.1.2 Fysisk förlust av sandbankar och rev 

 

Miljökvalitetsnorm D.2 Arealen av biogena substrat ska bibehållas eller öka. 

Indikatorer saknas. 

Åtgärden bidrar också till att den övergripande normen god miljöstatus319 ska kunna följas med 

avseende på deskriptor 1 Biologisk mångfald och delvis för deskriptor 4 Marina näringsvävar, för 

främst marina däggdjur, fåglar, fisk och bentiska habitat. 

Åtgärdens koppling till komponent som beskriver god miljöstatus  

Åtgärden avser förbättra följande delar av ekosystemet och/eller minska följande belastningar: 

fåglar, fisk, däggdjur, livsmiljöer (bentiska och pelagiska) och näringsvävar.  

Genomförande  

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för att fyra förvaltningsråd inrättas:  

 ett förvaltningsråd för det nationella nätverket av marina skyddade områden och andra 

rumsliga förvaltningsåtgärder samt  

 tre regionala förvaltningsråd för de tre havsområdena Bottniska viken, Egentliga 

Östersjön och Västerhavet. 

Förvaltningsråden ska bestå av representanter från Havs- och vattenmyndigheten (för att 

representera både fiskförvaltning, havsförvaltning och havsplanering), samordnare vid 

länsstyrelser samt (i det nationella nätverket) ytterligare berörda myndigheter som definieras i 

genomförandeplanen av åtgärden.  

Det nationella förvaltningsrådets ansvar bör innefatta att: 

- säkerställa anpassning och harmonisering av olika system/metodik i de olika 

förvaltningsområdena (Västerhavet, Egentliga Östersjön och Bottniska Viken) när det 

gäller rumsligt förvaltning av havsmiljön. Som t.ex. inrättande och förvaltning av enskilda 

skyddade områden och andra rumsliga förvaltningsåtgärder 

- identifiera och koordinera de verktyg som krävs för att bygga och bevara ett 
sammanhängande nätverk av skyddade områden och andra rumsliga 
förvaltningsåtgärder 

- koordinera nationella myndigheter som är berörda och aktiva inom områdesskydd,  

- ta fram och kommunicera behov av resurser för vidare kunskapsutveckling samt lämpligt 

underlag som kan användas av respektive ingående myndighet inför beslut om budget 

och regleringsbrev.  

De regionala förvaltningsrådens ansvar bör, inom resp. havsområde, innefatta att: 

                                                   
319 17 § havsmiljöförordningen. 
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- i de regionala handlingsplanerna för marint områdesskydd sätta upp mål för ekologisk 

representativitet och funktionalitet,  

- följa upp status för måluppfyllelse enligt handlingsplanen för marint områdesskydd,  

- prioritera åtgärder för att effektivisera måluppfyllelsen och definiera resursbehov för att 

uppnå målen.  

Till förvaltningsråden kan även en vetenskaplig kommitté för nätverk av marina skyddade 

områden inrättas. Detta kan ge vetenskapliga underlag för prioritering av åtgärder och aktiviteter 

samt informera förvaltningen om den senaste forskningen. 

Åtgärden påbörjas under 2022 med att de olika förvaltningsråden inrättas. I samband med detta 

ska också en genomförandeplan för åtgärden utarbetas. Arbetet inom förvaltningsråden skulle 

kunna genomföras i form av regelbundna årsvisa möten eller flerdagsseminarium. Rådens arbete 

ska inkludera andra förvaltningsprocesser för havet såsom havsplanering, grön infrastruktur, 

fiskförvaltning, biogeografisk uppföljning, miljöövervakning. Råden utgörs ett forum där åtgärder 

inom områdesskydd följs upp som bidrar till att nå god miljöstatus i havet.  

Förväntad effekt av åtgärden 

Åtgärden kommer att förstärka samordning nationellt för arbete med områdesskydd, dvs. att i 

utpekande av nya skyddade områden tas hänsyn till arternas och habitatens utbredningsområde, 

att alla relevanta arter och utbredningsområden representeras i tillräckligt grad per havsområde 

och att status i nätverket förbättras enligt definierade bevarandemålen.  

Lagstiftning/regelverk 

Vid genomförande av åtgärden kan nedan regelverk aktualiseras: 

Förvaltningslag (2017:900) (8 § om samverkan mellan myndigheter) 

Förvaltningslagen stipulerar att myndigheter ska samverka inom sina ansvarsområden.  

Enligt artikel 13.4 havsmiljödirektivet ska åtgärdsprogrammet omfatta geografiska 

skyddsåtgärder. Motsvarande saknas i det svenska genomförandet, men åtgärden kan komma 

att rapporteras under art. 13.4. 

Miljöbalken (1998:808) 

Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 

Miljökvalitetsmål 

Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Rikt växt- och djurliv 

Bakgrund och nuläge 

Basen för arbetet med marint områdesskydd på regional nivå är den nationella 

handlingsplanen320 och tillhörande arbetsgrupp med representanter från både Havs- och 

vattenmyndigheten och länsstyrelserna. Genom detta arbete har Sverige utökat nätverket av 

skyddade områden de senaste åren. Dessutom bedriver Sverige ett aktivt arbete med att inrätta 

fiskereglering i skyddade områden och arbetet med att uppdatera förvaltningsplaner för ett öka 

effekten av marint områdesskydd för bevarande av marina naturvärden. Sverige deltar också i 

arbetsgrupper med anknytning till områdesskydd inom både Helcom och Ospar.  

Inget system liknande förvaltningsråd finns i dagsläget i Sverige. Arbetsgruppen kopplad till den 

nationella handlingsplanen har än så länge främst fokuserat på att ta fram principer för inrättande 

                                                   
320 Handlingsplan för marint områdesskydd. HaV. 2016. 

https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/publikationer/publikationer/2016-06-20-handlingsplan-for-marint-omradesskydd.html
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av enskilda områden men inte nödvändigtvis på hur ett sammanhängande nätverk av skyddade 

områden kan utformas. Därför behövs arbetsgrupper med särskilt syfte att komplettera nätverken 

av marina skyddade områden utifrån behov kring ekologisk representativitet, konnektivitet och 

funktionalitet. Därtill kan förvaltningsråd för havsområden (Bottniska viken, Egentliga Östersjön 

och Västerhavet), bidra till utveckling av nätverks storlek som är större än länens avgränsning.  

Geografisk omfattning 

I båda förvaltningsområdena Östersjön och Nordsjön, indelade i grupper av havsbassänger: 

Västerhavet, Östersjön och Bottniska Viken. 

Koordinering med EU:s regelverk  

Art- och habitatdirektivet (92/43/EEG) 321  

Fågeldirektivet (2009/147/EG)322  

Vattendirektivet (2000/60/EG)323 

Grundförordningen ((EU) nr 1380/2013)324  

Havsplaneringsdirektivet (2014/89/EU)325 

Samordningsbehovet med dessa direktiv och förordningar kommer att beaktas i bildande av 

förvaltningsråden. 

Regional koordinering 

Ett koherent nätverk av skyddade områden bara kan uppnås för hela havsregionen, dvs. 

Östersjön och Västerhavet, som inkluderar angränsande länder. Därför är det viktigt att arbete i 

förvaltningsråden koordineras med relevanta arbetsgrupper och kommittéer inom både Helcom 

och Ospar. 

Helcom har etablerat ett "MPA  management  network - MANET" sedan 2019.  Nätverket har som 

uppgift att bidra med expertkunskap avseende förvaltning av MPAs med syfte att stödja 

implementering av internationella överenskommelser och att stimulera partnerskap i regionen. 

Flera förslag som diskuteras inför uppdateringen av Baltic Sea Action Plan rör förvaltning av 

MPAs och ett koherent nätverk. 

Kostnad och finansiering 

För uppgifter om kostnader, se Underlagsrapport: Konsekvensanalys av åtgärdsprogram för 

havsmiljön i Nordsjön och Östersjön 2022-2027 enligt havsmiljöförordningen. I kapitlet 

Samhällsekonomiska konsekvenser av åtgärdsprogrammet redovisas också kostnads-

nyttoanalys av åtgärden. 

Finansieringen av inrättande och deltagande i råden sker genom Havs- och vattenmyndighetens 

förvaltningsanslag eller ingår i ordinarie arbete med områdesskydd för berörda myndigheter. 

 

Uppföljning av åtgärdens effekter 

Uppföljning av förvaltningsrådens arbete och organisation kommer att ske genom den 

dokumentation som upprättas från möten och aktiviteter. En utvärdering av organisationen görs 

                                                   
321 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter  
322 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar 
323 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens 

åtgärder på vattenpolitikens område 
324 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma 

fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets 
förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG 

325 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/89/EU av den 23 juli 2014 om upprättandet av en ram för havsplanering 
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under 2027. Effekten av denna åtgärd kommer att följas upp genom lämpliga övervaknings- och 

uppföljningsprogram som knyter an till åtgärd 27 (inrättande av nya skyddade områden), samt en 

bedömning av konnektivitet, representativitet och vilka åtgärder som har implementerats i 

skyddade områden senast 2027. Uppföljning kommer närmare specificeras i åtgärdens 

genomförandeplan. 
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Åtgärdsfaktablad 60 

Åtgärd 

Behovsstyrd områdesspecifik begränsning av predatorer; gråsäl och storskarv, för att stödja 

åtgärder med syfte att återuppbygga lokala kustfisksamhällen 

 

ÅPH 60 

Motivering 

Att återfå eller upprätthålla balans i näringsväven, men även biologisk mångfald, bygger bland 

annat på att det finns arter med olika funktioner och tillräckligt många individer per art som 

säkerställer en långsiktig överlevnad av populationer. I bedömningen av miljötillståndet 2018 

bedömdes att kustfisk i många områden längs svenska kusten inte uppnår god miljöstatus326. 

Hög naturlig predation kan, i dessa områden där den samlade mänskliga påverkan är hög, hota 

återhämtning av kustfiskpopulationer och därigenom även biologisk mångfald och balansen i 

näringsväven.  

Denna åtgärd syftar till att begränsa naturlig predation av främst gråsäl och storskarv. Där så är 

nödvändigt utifrån vetenskapliga studier som påvisar negativ effekt från naturlig predation på 

återhämtningsförmåga av lokala kustfiksbestånd. Begränsningen kan uppnås genom riktad jakt i 

ett begränsat område (skydds- och för gråsäl även licensjakt) eller metoder med syfte att 

skrämma bort toppredatorer så långt dessa är tillgängliga och beprövade. Detta ska alltid 

genomföras i kombination med andra åtgärder som främja lokala kustfiskbestånd (t.ex. 

beståndsfredningar, införande av fredningstider, fredningsområden) som syftar till att främja eller 

bevara lokala kustfiskbestånd. Åtgärden kan bidra till att säkerställa livskraftiga populationer av 

kustfiskbestånd, och därmed att följa både miljökvalitetsnorm C.3 och C.4. 

Koppling till miljökvalitetsnorm med indikator eller deskriptor för god miljöstatus 

Åtgärd 60 syftar till att miljökvalitetsnormerna nedan ska kunna följas327. 

Miljökvalitetsnorm C.3 Populationerna av alla naturligt förekommande fiskarter och skaldjur som 

påverkas av fiske har en ålders- och storleksstruktur samt beståndsstorlek som garanterar deras 

långsiktiga hållbarhet 

Indikator  

C.3.3 Hållbart nyttjande av nationellt förvaltade arter 

Miljökvalitetsnorm C.4 Förekomst, artsammansättning och storleksfördelning hos fisksamhället 

ska möjliggöra att viktiga funktioner i näringsväven upprätthålls  

 

                                                   
326 Havs- och vattenmyndigheten (2018) Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2018-2023- Bedömning av miljötillstånd och 

socioekonomisk analys. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2018:27 
327 För alla miljökvalitetsnormer med indikatorer och deskriptorer för god miljöstatus se Havs- och vattenmyndighetens 

föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för 
Nordsjön och Östersjön. 
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Indikator 

C.4.2 Storleksstruktur hos nyckelart i kustvatten – torsk 

C.4.3 Storleksstruktur hos nyckelart av fisk i kustvatten – abborre 

För att följa både MKN C.3 och C.4 krävs livskraftiga populationer. På grund av det kan både 

mänsklig påverkan och, där det är nödvändigt för återhämtning av populationen, naturlig 

predation behöva begränsas. 

Åtgärden bidrar även till att nå god miljöstatus enligt deskriptor 1 Biologisk mångfald, och delvis 

deskriptor 4 Marina näringsvävar, främst för fisk. Åtgärden ska utformas på så sätt, t.ex. genom 

begränsning till lokaler där det anses nödvändigt att minska naturlig predation för att 

kustfiskpopulationer kan återhämta sig, så att god miljöstatus för gråsäl inte riskeras. 

Åtgärdens koppling till komponent som beskriver god miljöstatus   

Åtgärden avser förbättra följande delar av ekosystemet och/eller minska följande belastningar: 

Kustfisk, näringsvävar, däggdjur och fåglar. 

Genomförande  

Havs- och vattenmyndigheten ska, i de områden där populationer av fisk inte uppnår god 

miljöstatus enligt senaste bedömningen och där återhämtning är nödvändigt för att följa 

miljökvalitetsnormerna C.3 och C.4, bedöma om naturlig predation minskar effekten av redan 

insatta åtgärder som syftar till att främja eller bevara lokala fiskbestånd, såsom beståndsfredning, 

fredningstider och områden. Åtgärden initieras genom pilotprojekt som antingen: 

- utestänger eller skrämmer iväg toppredatorer som marina däggdjur och fåglar i respektive 

område (om dessa metoder finns tillgängliga och är beprövade), eller 

- bidrar till att minimera predationstrycket i området genom riktad jakt i enlighet med 

Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas beslut i frågan.  

Som nämndes tidigare måste åtgärderna alltid grundas på vetenskapliga utredningar som klargör 

om naturlig predation är anledning till att respektive population inte kan återhämta sig. 

Begränsning av naturlig predation ska bara ske tillfälligt och avslutas så snart fiskbestånden har 

återhämtat sig och relevanta miljökvalitetsnorm följs i respektive havsområde. 

Pilotprojekten i utvalda lokaler påbörjas 2022. Om begränsningar av naturlig predation visar 

kunna förstärka andra fiskfrämjande åtgärder samt inte har en negativ effekt på miljöstatus av 

gråsäl och storskarv ska en genomförandeplan utarbetas för att genomföra åtgärder där det 

anses nödvändigt i svenska vatten. 

Förväntad effekt av åtgärden 

I de områden där naturlig predation påverkar återhämtningstakt av lokala fiskbestånd bedöms 

denna åtgärd stärka effekten av andra åtgärder som beståndsfredningar, införande av 

fredningstider och fredningsområden, så att lokala fiskbestånd kan återhämta sig. 

Lagstiftning/regelverk 

Vid genomförande av åtgärden kan nedan regelverk aktualiseras: 

Jaktförordningen (1987:905).  

I förordningen regleras hur eventuell skyddsjakt på storskarv och gråsäl, och gällande gråsäl 

även licensjakt328, kan bedrivas. 

                                                   
328 Denna möjlighet upphör sista december 2021. Se Förordning om ändring i jaktförordningen (1987:905). 
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Enligt 23 a § jaktförordningen får skyddsjakt medges för att förhindra allvarlig skada om det inte 

finns någon annan lämplig lösning, och om det inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam 

bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde. Detta får ska bl a för att 

skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana djur eller växter.  

Enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för skyddsjakt kan skyddsjakt aktualiseras om det gäller en 

annan art som är mer hotad i det aktuella området än den art som är föremål för bedömning av 

skyddsjakt. 

Skyddsjakt kan även avse ingrepp i fåglars bon eller ägg. Naturvårdsverket beslutar om 

skyddsjakt samt licensjakt på gråsäl och länsstyrelserna om skyddsjakt på storskarv329. Förslag 

har inlämnats till regeringen om att bedriva skyddsjakt på enskilds initiativ på storskarv vid bland 

annat fredningsområden. 

Naturvårdsverket kan fatta beslut om licensjakt efter gråsäl under förutsättning att det inte finns 

någon annan lämplig lösning och att jakten inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam 

bevarandestatus för arten. Jakten måste dessutom vara lämplig med hänsyn till stammens 

storlek och sammansättning och ske selektivt och under strängt kontrollerade förhållanden. 

Beslut om licensjakt efter gråsäl får utformas och förenas med villkor som är ändamålsenliga med 

hänsyn till de olägenheter som förekomsten av täta rovdjurspopulationer orsakar. 

Alla populationsbegränsade åtgärder måste ske i ramen av artskyddsförordningen och bör beakta 

relevanta Helcom rekommendationer, som Helcoms rekommendation 27/28-2330. 

Miljökvalitetsmål 

Hav i balans samt levande kust och skärgård  

Ett rikt växt- och djurliv 

Bakgrund och nuläge 

Biologisk mångfald bygger bland annat på att det finns arter med olika funktion i näringsväven 

och tillräckligt många individer per art som säkerställer en långsiktig överlevnad av populationer. 

Predation i kombination med direkt mänsklig påverkan och andra naturliga faktorer, som 

födotillgång, avgör hur många arter som uppnår den ålder (storlek) då de kan reproducera sig. 

Om populationens storlek minskar under en kritisk nivå, oberoende av orsak (naturlig eller 

mänskligt orsakad mortalitet), hotas populationens långsiktiga överlevnad (t.ex. genom minskad 

genetisk variation inom populationen) och därmed den biologiska mångfalden.  

Naturlig predation har på sistone uppmärksammats främst som ett problem för det kustnära, 

småskaliga fisket och att lönsamheten hotas lokalt. Det är främst marina däggdjur och fåglar som 

bidrar till belastning på fiskpopulationer. Det finns en rad studier som visar att naturlig predation 

från främst säl och storskarv minskar återhämtningstakten av lokala kustfiskbestånd som 

påverkas negativt av belastningar till följd av mänskliga aktiviteter eller verksamheter, i områden 

där fiske har begränsats331,332. 

                                                   
329 Med stöd av jaktförordningen (1987:905) 
330 HELCOM RECOMMENDATION 27-28/21 . Adopted 8 July 2006. Conservation of seals in the Baltic Sea area. 

https://helcom.fi/wp-content/uploads/2019/06/Rec-27-28-2.pdf  
331 Hansson S., Bergström U., Bonsdorff E., Härkönen T., Jepsen N., Kautsky L., Lundström K., Lunneryd S.G., Ovegård M., 

Salmi J., Sendek D., Vetemaa M. (2018) Competition for the fish – fish extraction from the Baltic Sea by humans, aquatic 
mammals, and birds. – ICES Journal of Marine Science, 75: 999–1008 

332 Berström U. (2019) Death comes in many shapes – factors regulating populations of coastal predatory fish. Oral 
presentation. Baltic Sea Science Congress 2019 

https://helcom.fi/wp-content/uploads/2019/06/Rec-27-28-2.pdf
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Åtgärden är i linje med både förvaltningsplanen för gråsäl333 och skarv334. 

Geografisk omfattning 

Begränsning av naturlig predation ska endast tillämpas i områden där fiskfrämjande åtgärder har 

implementerats, t.ex. fredningsområden och liknanden. Åtgärden kan tillämpas i både Östersjön 

och Västerhavet men främst med fokus på Östersjön. 

Koordinering med EU:s regelverk  

Åtgärden måste ligga i linje med både fågeldirektivet samt art- och habitatdirektivet och får inte 

riskera att upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus för arterna i fråga försvåras i deras 

naturliga utbredningsområden.  

Regional koordinering 

Eftersom utbredningsområdet för arterna sträcker sig över hela Östersjön är det viktigt att 

samordna åtgärderna i lämpliga regionala fora, t.ex. Helcom. Detta för att säkerställa att 

populationen av arter som orsakar negativ påverkan i form av naturlig predation inte minskar för 

drastiskt över utbredningsområdet som helhet.  

Kostnad och finansiering 

För uppgifter om kostnader, se Underlagsrapport: Konsekvensanalys av åtgärdsprogram för 

havsmiljön i Nordsjön och Östersjön 2022-2027 enligt havsmiljöförordningen. I kapitlet 

Samhällsekonomiska konsekvenser av åtgärdsprogrammet redovisas också kostnads-

nyttoanalys av åtgärden. 

Kostnaden för åtgärder beror på behovet och vald åtgärd (skrämsel, utestängning eller jakt) och 

finansieras av Havs- och vattenmyndighetenInom Europeiska havs- och fiskerifonden finns 

möjligheter att ansöka om finansiering för fiskevårdsåtgärder med ett krav på 

medfinansieringsintyg från Havs- och vattenmyndigheten. 

Uppföljning av åtgärdens effekter 

Uppföljningen av eventuell jakt, utestängande eller skrämsel av toppredatorer ska följas upp 

enligt beslut av länsstyrelsen eller Naturvårdsverket i respektive ärende. Dessutom måste 

effekten av åtgärden följas noggrant genom att man övervakar fiskbeståndet i respektive område 

före och efter begränsning av naturlig predation (kopplas till havsmiljödirektivets 

övervakningsprogram kustfisk). Nuvarande övervakning måste därför tillfälligt förstärkas i 

området där åtgärden ska implementeras särskilt under pilotdriften.   

 

  

                                                   
333 Havs- och vattenmyndigheten (2019) Nationell förvaltningsplan för gråsäl (Halichoerus grypus) i Östersjön. Havs- och 

vattenmyndighetens rapport  2019:24 
334 Naturvårdsverket (2014) Nationell förvaltningsplan för skarv 2014 
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Ordlista 

ATMOSFÄRISK DEPOSITION: Föroreningar som färdas i atmosfären innan de når mark, 

inlandsvatten eller hav via torrdeposition eller nederbörd. 

BENTISK: Bottenlevande.  

BIOTA: Levande organismer som t.ex. fisk, kräftdjur och blötdjur. 

DEMERSALA: T.ex. fiskarter som lever och söker föda bottennära. 

EKOSYSTEMTJÄNSTER: Funktioner hos ekosystem som på något sätt kommer människan till 

godo, samt de egenskaper i systemet som upprätthåller och understödjer de funktioner som 

kommer människan till godo. De delas ofta in i producerande, kulturella, reglerande och 

stödjande ekosystemtjänster. 

FEKUNDITET: Inom biologin avser detta en organisms potentiella fortplantningskapacitet. 

FÖRSIKTIGHETSANSATSEN: Försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen enligt artikel 4, 

grundförordningen för fiske (Förordning (EU) nr 2013/1380), en ansats som beskrivs i artikel 6 i 

FN:s avtal om fiskbestånd och som innebär att avsaknaden av tillförlitlig vetenskaplig information 

inte bör tas som intäkt för att skjuta upp eller avstå från att vidta förvaltningsåtgärder för att 

bevara målarter, associerade arter eller arter som är beroende av dessa, ickemålarter samt deras 

livsmiljö.  

FÖRSIKTIGHETSPRINCIPEN: En princip som förekommer och definieras och tolkas i flera 

regelverk och internationella överenskommelser. Internationellt i Riodeklarationen från 1992 

(princip 15): För att skydda miljön, skall försiktighetsprincipen tillämpas allmänt av stater i enlighet 

med deras förmåga. Om hot om allvarlig eller oåterkallelig skada uppstår, skall brist på fullständig 

vetenskaplig säkerhet inte användas som ett skäl att skjuta upp kostnadseffektiva åtgärder för att 

förhindra miljöförsämring. Inom EU från 1993, lyfts försiktighetsprincipen upp i fördraget om 

Europeiska unionen (artikel 191 punkt 2): Unionens miljöpolitik ska syfta till en hög skyddsnivå 

med beaktande av de olikartade förhållandena inom unionens olika regioner. Den ska bygga på 

försiktighetsprincipen och på principerna att förebyggande åtgärder bör vidtas, att miljöförstöring 

företrädesvis bör hejdas vid källan och att förorenaren ska betala. I detta sammanhang ska de 

harmoniseringsåtgärder som motsvarar miljöskyddskraven i förekommande fall innehålla en 

skyddsklausul som tillåter medlemsstaterna att av icke-ekonomiska miljömässiga skäl vidta 

provisoriska åtgärder, som ska vara föremål för ett kontrollförfarande på unionsnivå. I Sverige 

återfinns principen i miljöbalken från 1999 (2 Kap 3 §): Alla som bedriver eller avser att bedriva en 

verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta 

de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten 

eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall 

vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått skall vidtas 

så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet 

för människors hälsa eller miljön. 

HYDROGRAFISK: Vattnets fysiska egenskaper t.ex. salthalt, temperatur, djup, strömmar eller 

vågor. 

HYDROMORFOLOGI: Hydromorfologi (hymo) är förändringar avseende konnektiviten 

(möjligheten till spridning och fria passager för djur, växter med mera), morfologi (fysiska 

förhållanden som råder i en vattenförekomst) och hydrografiska villkor (information om 

avrinningsområden, sjöar, vattendrag och havsområden), som kan leda till ändrade 
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livsbetingelser för såväl vattenlevande som landlevande organismer i eller i närheten av 

vattenmiljön. 

INDIKATOR: En mätbar egenskap eller företeelse som används för att bedöma tillståndet i eller 

belastningen på miljön för att antingen möjliggöra bedömning av god miljöstatus eller av om en 

miljökvalitetsnorm följs.  

INTERNBELASTNING: En belastning från en historiskt lagrad förorening (näringsämnen eller 

farliga ämnen) i t.ex. en sjö eller ett havsområde och som riskerar att frigöras. Ett exempel är 

fosfor som är bundet i sedimentet men kan frigöras vid syrebrist och bidra till övergödning. 

KASKADEFFEKT: Inom ekologin när förändringar inom en funktionell grupp (t.ex. rovlevande 

fisk) i näringsväven får effekter på flera andra gruppers (t.ex. djurplankton) antal, biomassa eller 

produktivitet, vilket i sin tur kan leda till förändringar i hela ekosystemet. 

KUMULATIVT: Successivt adderande. Kumulativa effekter kan uppstå då effekt x och effekt y 

samverkar så att den kumulativa effekten blir lika stor eller att additiv effekt uppstår.  

LEKBIOMASSA: Den totala vikten av könsmogna individer i ett fiskbestånd, eng. Spawning 

Stock Biomass (SSB).  

MILJÖKVALITETSNORM: Ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med miljöbalken 1999. 

En miljökvalitetsnorm (MKN) uttrycker den kvalitet miljön i ett visst område ska uppnå. 

MSY (maximal hållbar avkastning): Det i teorin högsta balanserade genomsnittliga uttag som 

fortlöpande kan tas ur ett bestånd under rådande genomsnittliga miljöförhållanden utan att detta 

avsevärt påverkar fortplantningsprocessen, eng. Maximum Sustainable Yield.  

MÅLVÄRDE: Indikatorvärde för att bedöma om en miljökvalitetsnorm i föreskrifterna HVMFS 

2012:18 bilaga 3 följs. 

PELAGISK: Den fria vattenmassan. T.ex. är pelagiska fiskarter sådana som lever  och söker 

föda i den fria vattenmassan. 

SEDIMENT: Material som sjunker ner genom vattnet och samlas på havs- och sjöbottnar. 

Bottnarna i världens oceaner, hav och sjöar byggs upp av sediment.  

TROFISK: ’Trofi’ innebär ”ätande” och trofiska strukturer eller nivåer beskriver näringspyramider 

eller näringskedjor och hur viss energi överförs från producenter till konsumenter uppåt i 

näringskedjan.  
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16 Bilaga 4 

Kostnadseffektivitetsanalys 

I en kostnadseffektivitetsanalys vägs åtgärders effekt mot dess kostnader, för att bedöma deras 

kostnadseffektivitet. För att bedöma de föreslagna åtgärdernas kostnadseffektivitet används en 

semikvantitativ metodik. Den innebär att kvalitativt underlag och expertbedömningar används för 

att göra kvantitativa skattningar. Metoden är utvecklad för bedömning av effekt av åtgärder i 

havsmiljön för områden där det idag saknas kvantitativa data335,336. Metoden är en utveckling av 

den metod som används för kostnadseffektivitetsanalys för det första åtgärdsprogrammet för 

havsmiljön som beslutades 2015. Fullständig redogörelse av metoden återfinns i 

underlagsrapport: Konsekvensanalys av åtgärdsprogram för havsmiljön 2022-2027. 

 
 
Figur 1.1 Kostnadseffektivitetsmatris där 5 = Väldigt kostnadseffektiv 4= kostnadseffektivt. 3= sannolikt kostnadseffektiv, 2= 
möjligen kostnadseffektiv 1= inte kostnadseffektiv 

Bedömningen av åtgärdernas potentiella effekt på samtliga miljökvalitetsnormer genomfördes i 

maj 2020 tillsammans med totalt 25 experter337. Resultatet av dessa bedömningar användes för 

att beräkna en total effekt för varje åtgärd, genom att summera varje åtgärds effekt på samtliga 

miljökvalitetsnormer. Kostnadsuppskattningar per åtgärd klassas i en skala från 1- 5, utifrån total 

kostnad per år vilket inkluderar: administrativa, fysiska åtgärdskostnader och indirekta kostnader. 

För att bedöma kostnadseffektiviteten sätts en indexering av kostnaderna på en skala från 1 till 5, 

mot effekter på en skala från 1 till 5. Åtgärder som klassas som 1 bedöms inte kostnadseffektiva 

och 2 som möjligen kostnadseffektiva, se figur 1.1. Åtgärder som klassas från 3 och upp till 5, 

bedöms som kostnadseffektiva i en ökande grad. Resultaten visar att 8 av åtgärderna klassas 

som 2 på en femgradig skala för Nordsjön och 9 för Östersjön vilket innebär att dessa bedöms 

som möjligen kostnadseffektiv, se , se tabell 1.2. Övriga åtgärder klassas som 3 eller högre vilket 

innebär att samtliga dessa är kostnadseffektiva. För tre av åtgärderna har inte en fullständig 

kostnadseffektivitetsanalys genomförts. För ÅPH 50 och ÅPH 58 saknas bedömning av effekt. 

För delåtgärden av ÅPH 51 som avser Begränsning av utsläpp av lastrester i Östersjön har inte 

fullständiga kostnader kvantifierats.  

                                                   
335 Reinhard, A. J., de Blaeij, A. T., Bogaardt, M. J., Gaaff, A., Leopold, M. F., Scholl, M. M., Slijkerman, D. M. E., Strietman, W. 

J., & van der Wielen, P. (2012). Cost-effectiveness and cost-benefit analysis for the MSFD. (Report / LEI, Wageningen UR : 
Research area Regional economy & land use). LEI, part of Wageningen UR. https://edepot.wur.nl/199888  

336 Börger T., Broszeit S., Ahtiainen H., Atkins J.P., Burdon D., Luisetti T., Murillas A., OinonenS., Paltriguera L., Roberts L., 
Uyarra M.C., Austen M.C. (2016) Assessing Costs and Benefits of Measures to Achieve Good Environmental Status in 
European Regional Seas: Challenges, Opportunities, and Lessons Learnt. Front. Mar. Sci., 07 October 2016 

337 Farnelid H., Vretborn M. (2020) Potentiella effekter av föreslagna åtgärder – en expertbedömning. Dokumentation av 

resultat från workshop våren 2020. Havsmiljöinstitutet 2020 
https://www.havsmiljoinstitutet.se/digitalAssets/1780/1780156_slutrapport-workshop-a--tga--rdsfo--rslag.pdf 

Väldigt 

hög

Hög Medel Låg Väldigt låg

Väldigt hög 4 3 2 1 1

Hög 4 3 3 1 1

Medel 4 4 3 2 1

Låg 5 4 4 3 2

Väldigt låg 5 5 4 3 2

K
o

st
n

ad

Effekt 
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Tabell 1.2. Resultat av kostnadseffektivitetsanalys; kostnad från låg till hög (1-5), effekt från låg till hög( 1-5 för de två 
havsområden Nordsjön (N) och Östersjön (Ö), kostnadseffektivt från låg till hög (1-5) för de två havsområden Nordsjön (N) och 
Östersjön (Ö). 

 

 

  

Kostnad

# Åtgärd N Ö N Ö

46 Vägledning för invasiva främmande arter 2 2 3 2 2

47 Förstärka tillsyn av fritidsfisket 1 1 2 2 2

47 Förbättrad märkning och rapportering inom fritidsfisket 3 2 2 4 3

48 Främja en storleksfördelning hos det kustnära fisksamhället 3 4 3 4 4

49 Minska areal trålsveptyta i inflyttningsområden 4 2 4

49 Främja redskapsutveckling och tekniska lösningar 2 2 3

51 Minimera läckage av mineralolja 4 4 3 4 4

51  Reglera PFAS i brandskum s 1 1 1 2 2

51 Begränsning föatt släppa ut skrubbervatten (svenskt vatten) 3 3 1 4 4

51 Begränsning av utsläpp av lastrester  i Östersjön 4

52 Expertstöd för ett samordnat oljeskadeskydd. 3 3 1 4 4

53 Utökat brottförebyggande arbete - olagliga utsläpp av olja 2 2 1 3 3

54 Minska användningen av biocidhaltiga båtbottenfärger 2 2 1 2 2

55 Aktiv utfasning av tvåtaktsmotorer 1 1 2 2 2

57 Vägledning för seismiska undersökningar 1 1 1 2 2

59 Inrättande av förvaltningsråd för skyddade områden 2 2 2 2 2

60 Behovsstyrd områdesspecifik begränsning av predatorer 1 1 2 2 2

Kost.effekt.Effekt
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Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 

Samråd om uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön i 

Nordsjön och Östersjön 2022-2027 enligt havsmiljöförordningen  
 

 

Vi arbetar för levande hav och vatten 

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en statlig miljömyndighet. Vi arbetar för att lösa viktiga 

miljöproblem och skapa en hållbar förvaltning av hav, sjöar och vattendrag.  

 

Vi tar ansvar för att hav och sötvatten nyttjas men inte överutnyttjas. Vi utgår från ekosystemens och 

människans behov nu och i framtiden. Detta gör vi genom att samla kunskap, planera och fatta 

beslut om insatser för en bättre miljö. För att nå framgång samverkar och förankrar vi vårt arbete 

med alla berörda, nationellt såväl som internationellt. 
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Sammanfattning 

I denna miljökonsekvensbeskrivning beskrivs den miljöpåverkan som uppdateringen 

av åtgärdsprogrammet för havsmiljön förväntas medföra. Beskrivningen utgör ett 

underlag för Havs- och vattenmyndighetens beslut om åtgärdsprogrammet för 

havsmiljön som ska tas senast 31 december 2021.  

Framtagandet av åtgärdsprogram sker enligt havsmiljöförordningen som utgör det 

svenska genomförandet av havsmiljödirektivet, vars övergripande syfte är att uppnå 

god miljöstatus i de svenska havsområdena Östersjön och Nordsjön. 

Åtgärdsprogrammet för havsmiljön har följande syften: 

• att kunna följa miljökvalitetsnormer med indikatorer i Bilaga 3 i Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar 

god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och 

Östersjön, 

Det uppdaterade åtgärdsprogrammet avser perioden 2022–2027. 

I denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) beskrivs processen och resultatet av den 

strategiska miljöbedömningen av Havs- och vattenmyndighetens förslag till 

uppdatering av åtgärdsprogrammet för havsmiljön. I MKB:n redovisas nuvarande 

miljömässiga status i Östersjön och Nordsjön, samt förväntade konsekvenser av 

genomförande av uppdateringen av åtgärdsprogrammet. 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 

Det första steget i miljöbedömningsprocessen är att undersöka om det uppdaterade 

åtgärdsprogrammet kan tänkas innebära betydande miljöpåverkan enligt 4 § 

miljöbedömningsförordningen. Resultatet av undersökningen visade att en 

övervägande del av programmets miljökonsekvenser blir positiva för havsmiljön. 

Åtgärdsprogrammet bedöms dock kunna innebära negativ påverkan på andra 

intressen såsom kulturmiljövärden eller energianvändning. Utifrån resultatet av 

undersökningen har Havs- och vattenmyndigheten gjort bedömningen att en 

strategisk miljödömning, enligt 6 kap. 6-19 §§ miljöbalken, av det uppdaterade 

åtgärdsprogrammet för att uppnå god miljöstatus i Nordsjön och Östersjön ska 

genomföras. Bedömningen grundas på tre punkter:  

1. Havmiljödirektivet kräver att ett program tas fram. 

2. Havs- och vattenmyndigheten ska fastställa programmet.  

3. Programmet kan anses påverka kommande tillstånd för verksamheter eller 

åtgärder som kan påverka miljön och programmets syfte är att skapa en stor, positiv 

miljöpåverkan. 
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Avgränsning 

Den strategiska miljöbedömningens avgränsning har i detta fall fokuserat på 

geografisk avgränsning, betydande miljöeffekter, tidsmässig avgränsning, alternativ 

samt omfattning och detaljeringsgrad. 

Det geografiska område som åtgärdsprogrammet innefattar är delområdena 

Nordsjön och Östersjön. Miljöpåverkan i havsområden utanför dessa gränser kan 

dock troligtvis uppstå för vissa miljöaspekter och har i de fallen inkluderats i de 

specifika bedömningarna. 

De miljöaspekter som åtgärdsprogrammet bedömts kunna innebära betydande 

miljöpåverkan för (direkt eller indirekt, tillfälligt eller bestående, samt genom 

kumulation) är: 

• Vatten 

• Biologisk mångfald 

• Jord 

• Kulturmiljö 

• Landskap 

• Befolkning och människors hälsa 

• Luft 

• Klimat 

• Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar (inklusive avfall) 

Bedömningen är att betydande miljöeffekter inte kan komma att uppstå för 

aspekterna mark och bebyggelse. 

Bedömningen av konsekvenserna på kort sikt har utgått från perioden som 

uppdateringen av åtgärdsprogrammet avser vilket är år 2027 (dvs. då MKN ska 

kunna följas) samt på lång sikt fram till år 2050 (vilket är generationsmålet i det 

svenska miljömålsarbetet).  

Beskrivningen av miljöeffekter har generellt getts samma detaljeringsgrad som 

åtgärdsprogrammet i övrigt. Åtgärdsprogrammet har i stora delar formulerats på en 

övergripande nivå, och fokus i miljöbedömningen har därför varit att redovisa 

konsekvenser ur ett nationellt och strategiskt perspektiv. 
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Samråd 

Under juni månad 2020 genomfördes ett samråd om undersökningen om betydande 

miljöpåverkan och avgränsning av bedömningen mellan Havs- och 

Vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och elva andra centrala myndigheter samt 21 

länsstyrelser. Det urval av myndigheter som ansågs berörda gjordes utifrån vilka 

myndigheter som allmänt berörs av Havs- och vattenmyndighetens verksamhet. 

Samrådet genomfördes med ett digitalt utskick där möjlighet gavs att ge skriftliga 

synpunkter på samrådsmaterialet. Samrådsunderlaget innehöll en beskrivning av 

miljöbedömning samt förslag till innehåll, omfattning och detaljeringsgrad av MKB:n 

med en översikt av den förväntade betydande miljöpåverkan som 

åtgärdsprogrammet för havsmiljön förväntas bidra till.  

Synpunkter på förslaget till innehåll och avgränsning av MKB:n lämnades av 20 st 

samrådsparter och har sammanfattats i ”Synpunkter på avgränsningssamrådet” som 

finns tillgänglig via Havs- och vattenmyndighetens hemsida: 

www.havochvatten.se/remiss-åph2020, tillsammans med samrådsunderlaget. Havs- 

och vattenmyndigheten har i så stor utsträckning som möjligt beaktat inkomna 

synpunkter i miljöbedömningen och arbetet med MKB:n. 

Samråd om det uppdaterade åtgärdsprogrammet för havsmiljön genomförs under 

november 2020 – april 2021 genom ett digitalt utskick till samrådsparter. I detta 

samråd inkluderas även samråd om MKB:n. Under februari månad planeras 

nationella samrådsmöten för myndigheter samt bransch- och intresseorganisationer 

där representanter från vattenmyndigheterna och Havs- och vattenmyndigheten 

(representanter för såväl havsmiljöförvaltning som havsplanering) presenterar sina 

samrådsmaterial gemensamt. Under hösten 2021 kommer Havs- och 

vattenmyndigheten publicera en sammanställning av inkomna synpunkter på 

hemsidan.  

De synpunkter som inkommer på innehållet i MKB:n kommer att beaktas vid beslut 

om det uppdaterade åtgärdsprogrammet för havsmiljön som tas av Havs- och 

vattenmyndigheten senast den 31 dec 2021 och redovisas i beslutet eller i en 

särskild handling (jfr 6 kap. 16 § miljöbalken).  

Alternativ 

De åtgärder som ingår i uppdateringen av åtgärdsprogrammet och som tillsammans 

uppfyller syftet med programmet kallas åtgärdsalternativet.  

  

http://www.havochvatten.se/remiss-åph2020
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Utöver åtgärdsalternativet innehåller miljökonsekvensbeskrivningen även en 

beskrivning av miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om det aktuella 

åtgärdsprogrammet inte genomförs. Denna beskrivning benämns ofta vardagligt som 

nollalternativet. Då det uppdaterade åtgärdsprogrammet kan betraktas som en 

utökning av det pågående åtgärdsprogrammet har nollalternativet i denna 

miljöbedömning definierats som programalternativet i miljöbedömningen av det 

föregående åtgärdsprogrammet.  

Sammantagen bedömning av uppdateringen av åtgärdsprogrammet 

Det övergripande syftet av det uppdaterade åtgärdsprogrammet för havsmiljön är i 

sig att bidra till en förbättrad miljö. Samtidigt är åtgärdsprogrammet inriktat mot en 

specifik del (vattenkvalitet) av vad som kan inrymmas inom miljöbegreppet. Det gör 

att det kan finnas andra miljöaspekter som skulle kunna påverkas negativt men även 

positivt av åtgärderna som föreslås i programmet. I det här fallet har 

miljöbedömningens bedömningsgrunder i huvudsak utgått ifrån miljökvalitetsmålen. 

Detta gör att en miljöbedömning av denna typ av program till stor del kan liknas vid 

en målkonfliktsanalys där olika målsättningar utvärderas mot varandra. Det vill säga 

en åtgärd som är positiv för vattenkvalitet eller biologisk mångfald kan samtidigt 

innebära negativ påverkan på en aspekt som naturresurshushållning. Analysen ger 

alltså vägledning om de aspekter där det finns anledning att se om det går att justera 

åtgärden för att eventuellt minska negativ påverkan. I bedömningarna har sådana 

förslag presenterats där det varit möjligt att identifiera eventuella justeringar.  

Om man ser till det uppdaterade åtgärdsprogrammet i sin helhet så är bedömningen 

att det i huvudsak bidrar till att uppfylla de bakomliggande miljökvalitetsmålen och 

underliggande normer för respektive miljöaspekt (Tabell S1). Det är bara två åtgärder 

som bedöms motverka uppfyllandet av de bakomliggande målen för aspekten 

naturresurshushållning. Nedan följer en samlad bedömning av alla åtgärder för 

respektive miljöaspekt. 
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Tabell S1. Sammantagen bedömning av åtgärdsalternativets effekter på de olika aspekterna.  

Aspekt Åtgärd 
Sammantagen 

bedömning av alla 
åtgärder 

 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  

Vatten                 

Biologisk 
mångfald 

                

Jord                 

Kulturmiljö                 

Landskap                 

Befolkning  
& hälsa 

                

Luft                 

Klimat                 

Hushålln. m. 
nat.res. & 
mat.tgg. 

                

Förklaring:  

 
Bidrar i 
hög grad 

 
Bidrar i 
viss grad 

 
Varken bidrar 
eller motverkar 

 
Motverkar i 
viss grad 

 
Motverkar i 
hög grad 

 Ej 
relevant 

 

Åtgärder: 

46 Vägledning för att beakta och hantera risken med invasiva främmande arter i beslut/ skötselplaner  

      /bevarandeplaner för marina skyddade områden. 

47 Stärkt tillsyn och förbättrad hantering av redskap inom fritidsfisket. 

48 Främja en storleksfördelning hos det kustnära fisksamhället som möjliggör att viktiga funktioner i   

     näringsväven upprätthålls. 

49 Minska arealen trålsvept yta och öka användningen av selektiva och skonsamma redskap samt genomföra  

      en sammanställning av trålningens inverkan på kustnära fiskbestånd. 

50 Förbud mot bottentrålning i marina områden med dumpad ammunition och kemiska stridsmedel. 

51 Minimera miljöpåverkan från sjöfart i den marina miljön. 

52 Expertstöd för ett samordnat oljeskadeskydd. 

53 Utökat brottsförebyggande arbete för att motverka olagliga utsläpp av mineralolja och andra farliga ämnen. 

54 Minska användningen av biocidhaltiga båtbottenfärger på fritidsbåtar. 

55 Aktiv utfasning av tvåtaktsmotorer med förgasare på fritidsbåtar. 

56 Produkt- och materialutveckling gällande fiskeredskap. 

57 Vägledning för att förhindra att seismiska undersökningar orsakar skadligt impulsivt buller med negativa    

      effekter på marina däggdjur. 

58 Genomförande av pilotprojekt som ska ge underlag till vägledning för ekosystembaserad havsförvaltning på  

     havsområdesnivå. 

59 Inrättande av förvaltningsråd för skyddade områden i svenska havsområden 

60 Behovsstyrd områdesspecifik begränsning av predatorer; gråsäl och skarv, för att stödja åtgärder med syfte  

     att återuppbygga lokala kustfisksamhällen. 
. 

 

  

I 

I I I D 
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Vatten 

Åtgärderna i relation till aspekten vatten berör främst tre miljökvalitetsnormer (MKN); 

A1 (näringsämnen), B1 (farliga ämnen) och E1 (marint skräp). Den samlade 

bedömningen av alla åtgärder är att de tillsammans i viss grad bidrar till 

måluppfyllelse för berörda miljökvalitetsnormer. Åtta av 15 åtgärder bedöms i någon 

mån bidra till måluppfyllelse på lång sikt, medan resterande inte bedöms vara 

relevanta för aspekten vatten.  

Åtgärderna i relation till aspekten vatten har enligt föreliggande bedömning svagast 

koppling till näringsämnen (MKN A1) med få åtgärder som kopplar till denna MKN, 

medan kopplingen till farliga ämnen (MKN B1) är starkast, med många åtgärder som 

kopplar till denna MKN.  

MKN D3 (hydrografiska förhållanden) bedöms i föreliggande rapport vara relevant för 

aspekten vatten, men ingen av åtgärderna kan anses bidra till måluppfyllelse av 

denna MKN.  

Biologisk mångfald 

Den samlade bedömningen är att samtliga åtgärder bidrar till att uppfylla relevanta 

miljökvalitetsnormer till viss grad. Miljökvalitetsnormer som åtgärderna bedöms ge 

störst effekter för att nå måluppfyllelse är främst välmående hos fisk- och 

skaldjurssamhällen (D4, C3), havsbottenstruktur/funktion (D1, D2) och effekter från 

farliga ämnen (B2). Samtliga åtgärder bedöms i någon mån bidra till måluppfyllelse 

på lång sikt, medan åtgärd 60 långsiktigt varken bedöms bidra eller motverka MKN 

men bedöms kunna bidra i viss grad till måluppfyllelse på kort sikt. Störst effekt för 

måluppfyllelse bedöms åtgärd 51 ha, då det är den enda åtgärd som bedöms kunna 

bidra till måluppfyllelse för en miljökvalitetsnorm (B2) i hög grad. 

MKN D3 (hydrografiska förhållanden) bedöms vara relevant för denna aspekt, men 

ingen av åtgärderna bedöms bidra till måluppfyllelse av denna MKN.  

Jord 

Åtgärderna i relation till aspekten jord berör främst fem MKN; A1 (näringsämnen), B1 

(farliga ämnen), D1 (opåverkad havsbottenareal), D2 (biogena substrat) och E1 

(skräp). Den samlade bedömningen av alla åtgärder är att de tillsammans i viss grad 

bidrar till måluppfyllelse för berörda miljökvalitetsnormer. Tolv av 15 åtgärder bedöms 

i någon mån bidra till måluppfyllelse på lång sikt, medan resterande inte bedöms 

vara relevanta för aspekten jord. Betydelsen av åtgärderna för aspekten jord är i 

många fall indirekta, eftersom farliga ämnen och skräp i många fall samlas på eller 

ackumuleras i bottnarna. Övergödning påverkar bottnarna negativt genom minskat 

siktdjup, ökad förekomst av ettåriga fintrådiga alger och i förlängningen syrebrist. 

Åtgärderna i relation till aspekten jord har enligt föreliggande bedömning starkast 

koppling till farliga ämnen (MKN B1) och opåverkad havsbottenareal (MKN D1) med 

flertalet åtgärder som kopplar till dessa MKN. Svagaste kopplingen är till 

näringsämnen (MKN A1). 
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Kulturmiljö 

Den samlade bedömningen av alla åtgärderna tillsammans är att de i viss grad 

medverkar till att uppfylla de underliggande målen. Det är främst åtgärder för att 

minska mängden marint skräp som bedöms ha störst påverkan på aspekten 

kulturmiljö. Även åtgärder för att minska bottentrålningens negativa påverkan 

bedöms i viss mån bidra till måluppfyllelse. Totalt bedöms fem av 15 åtgärder i någon 

mån bidra till måluppfyllelse på lång sikt. 

Landskap 

Den samlade bedömningen av alla åtgärderna är att de i viss grad medverkar till att 

uppfylla de underliggande målen. Det är främst åtgärder för att minska mängden 

marint skräp som bedöms ha störst påverkan på aspekten landskap. Totalt bedöms 

fem av 15 åtgärder i någon mån bidra till måluppfyllelse på lång sikt. 

Befolkning och människors hälsa 

Den samlade bedömningen av alla åtgärderna är att de i viss grad medverkar till att 

uppfylla de underliggande målen för befolkning och människors hälsa. Det är främst 

åtgärder för att minska mängden giftiga ämnen och marint skräp som bedöms ha 

störst påverkan på aspekten. Totalt bedöms åtta av 15 åtgärder i någon mån bidra till 

måluppfyllelsen.  

Luft 

Endast en av åtgärderna bedöms ha påverkan på aspekten luft. Den samlade 

bedömningen är att åtgärdsprogrammet i sin helhet varken bidrar till eller motverkar 

förbättrad luftkvalitet.  

Klimat 

Den samlade bedömningen av alla åtgärderna är att de i viss grad medverkar till att 

uppfylla klimatmålen. Här finns en stor potential att öka arbetet med klimatmålen 

genom att i genomförandet av åtgärderna trycka på behovet att finna energieffektiva 

och klimatanpassade lösningar som svar på åtgärderna. 

Sett till åtgärdsprogrammets syfte och räckvidd är bedömningen att måluppfyllelsen 

gällande klimatmålen är rimlig. Det finns andra program, samarbeten och styrmedel 

som är mer lämpade att möta klimatutmaningarna för den marina sektorn. Det är 

därför viktigt att åtgärder i andra program synkas med åtgärdsprogrammet för 

havsmiljön för att i största möjliga utsträckning undvika framtida målkonflikter som 

kan leda till oönskade avvägningar.  

Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar 

Den samlade bedömningen av alla åtgärderna tillsammans är att de i huvudsak 

medverkar till att uppfylla de underliggande målen. Det föreligger en potentiell 

målkonflikt mellan åtgärderna i det uppdaterade åtgärdsprogrammet och 
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möjligheterna till framtida utvinning av naturresurser och energi. Den samlade 

bedömningen är dock att konsekvenserna av åtgärderna för möjligheten att utvinna 

marin sand och grus eller att anlägga vattenbaserad vindkraft är mycket små.  

Sett till delaspekten avfall så bidrar åtgärderna till viss del eller i vissa fall till stor del 

till att uppfylla målpreciseringen om hållbar avfallshantering. Det är dock viktigt att det 

i framtiden tas fram en tydlig plan på hanteringen av de motorer som ska fasas ut.  

Gränsöverskridande miljöpåverkan 

Viss gränsöverskridande miljöpåverkan bedöms uppstå från det uppdaterade 

åtgärdsprogrammet för havsmiljön. Konsekvenserna bedöms dock i huvudsak vara 

positiva och bedöms ej vara stora. Dock bedöms positiva effekter kunna uppnås om 

likvärdiga åtgärder vidtas även av andra länder som angränsar till de svenska 

havsområdena. I sådana fall behöver koordinering ske med andra berörda länder, för 

att så långt möjligt förebygga negativ påverkan.  
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1 Inledning 

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) beslutade år 2015 om ett åtgärdsprogram för 

havsmiljön för att uppnå god miljöstatus i Nordsjön och Östersjön enligt 24 § 

havsmiljöförordningen (SFS 2010:1341). En uppdatering av åtgärdsprogrammet 

pågår under perioden 2019–2021.  

Åtgärdsprogrammet bygger på havsmiljödirektivet vars övergripande syfte är att 

uppnå god miljöstatus i de svenska havsområdena Östersjön och Nordsjön. 

Åtgärdsprogrammet för havsmiljön för att uppnå god miljöstatus i Nordsjön och 

Östersjön har följande syften: 

• att kunna följa miljökvalitetsnormer med indikatorer i Bilaga 3 i Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar 

god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och 

Östersjön,  

• att upprätthålla eller nå en god miljöstatus, 

• att minska de belastningar som idag gör att god miljöstatus (GES) inte 

uppnås i de svenska havsområdena (Nordsjön och Östersjön), 

• att kunna uppnå eller upprätthålla en god miljöstatus och så även i 

gemenskapens marina miljö, 

• att fortsatt skydda och bevara havsmiljön och se till att vidare försämring 

förhindras samt 

• att minska belastningar från mänsklig påverkan som de marina 

naturresurserna och de marina ekosystemtjänsterna utsätts för. 

Det uppdaterade åtgärdsprogrammet kommer att gälla under perioden 2022 – 2027. 

Åtgärdsprogrammet för havsmiljön innehåller en uppsättning åtgärder som behöver 

vidtas för att miljökvalitetsnormerna (MKN) för havsmiljön ska kunna följas. Arbetet 

utgör också en plattform för samarbete med angränsande länder för åtgärder i 

gemensam marin miljö. 

I denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) beskrivs processen och resultatet av den 

strategiska miljöbedömningen av Havs- och vattenmyndighetens förslag till 

uppdatering av åtgärdsprogrammet för havsmiljön.  

I MKB:n redovisas nuvarande miljömässiga status i Östersjön och Nordsjön, samt 

förväntade konsekvenser av genomförande av uppdateringen av 

åtgärdsprogrammet. MKB:n utgör underlag för beslut om Åtgärdsprogram för 

havsmiljön som kommer att tas av Havs- och vattenmyndigheten senast 31 

december 2021. 
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1.1 Bakgrund till åtgärdsprogrammet för havsmiljön 

Havsmiljödirektivet (2008/56/EG) är miljöpelaren i EU:s integrerade havspolitik. Dess 

syfte är att uppnå eller upprätthålla en god miljöstatus i de europeiska haven till år 

2020. Enligt direktivets grundläggande bestämmelser ska god miljöstatus uppnås 

genom en ekosystembaserad förvaltning.  

I havsmiljödirektivet görs en indelning i marina regioner eller delregioner och Sverige 

berörs av två av dessa: delregion Östersjön och region Nordsjön (Figur 1). 

 

Figur 1. Den geografiska omfattningen av delregion Östersjön och region Nordsjön (Havs- och 
vattenmyndigheten, 2012a).  

 

Havsmiljödirektivet är införlivat i svensk rätt genom havsmiljöförordningen 

(2010:1341). Enligt denna ska Havs- och vattenmyndigheten besluta om ett 

åtgärdsprogram för vart och ett av förvaltningsområdena Nordsjön och Östersjön om 

god miljöstatus inte uppnås i havsområdena. Dessa två åtgärdsprogram redovisas 

var för sig till EU-kommissionen men samlas i ett svenskt åtgärdsprogram för 

havsmiljön. Arbetet innebär även samarbete med våra grannländer kring åtgärder i 

den gemensamma havsmiljön. Samarbetet sker bland annat genom etablerade 

bilaterala samarbeten inom de regionala havskonventionerna Ospar och Helcom 

samt på EU-nivå. 

___ ,... ____ _ 
F-15N1 ltnliBGa.omraci.n 
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Åtgärdsprogrammet för havsmiljön ska ange vilka åtgärder som behövs för att 

miljökvalitetsnormerna för havsmiljön ska kunna följas och för att god miljöstatus på 

sikt ska kunna uppnås. Åtgärdsprogrammet för havsmiljön riktar sig till myndigheter 

samt kommuner och åtgärderna ska genomföras utifrån gällande lagstiftning. 

Havsmiljöförvaltning ska i enlighet med havsmiljöförordningen genomföras i 

återkommande förvaltningsperioder (Figur 2). Att förvaltningen genomförs i 

återkommande perioder gör att den kan anpassas till förändringar i miljön och 

samhället, samt till ny kunskap och utvärdering av effekterna av åtgärdsprogrammet 

för havsmiljön. Uppdateringen av åtgärdsprogrammet för havsmiljön (ÅPH) är det 

sista steget i Havs- och vattenmyndighetens arbete med att genomföra den andra 

förvaltningsperioden (revidera åtgärdsprogram).  

 

Figur 2. Åtgärdsprogrammet är en del i en cyklisk process (modifierad efter Havs- och vattenmyndigheten, 
2014). 
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1.2 Beskrivning av förslaget till uppdaterat åtgärdsprogram 

Det första åtgärdsprogrammet, beslutat 2015, omfattade 32 åtgärder som 

identifierades som nödvändiga för att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön skulle 

kunna följas. Dessa åtgärder var tillkommande åtgärder utöver de åtgärder som 

sedan tidigare var pågående eller beslutade (existerande).  

Formellt sett inkluderar åtgärdsprogrammet både pågående och tillkommande 

åtgärdsarbete (Figur 3). Förslaget till uppdaterat åtgärdsprogram består av 15 nya 

åtgärder (Tabell 1). Det är dessa åtgärder som bedömts i denna miljöbedömning. I 

kapitel 4 i denna rapport ges korta beskrivningar av respektive åtgärd i det 

uppdaterade åtgärdsprogrammet. Många åtgärder är av löpande karaktär, och 

fortsätter att positivt påverka havsmiljön även om de rapporteras som genomförda, 

exempelvis en gällande vägledning. 

 

 

 

Figur 3. Åtgärdsprogrammet för havsmiljön omfattar både existerande åtgärder (regelverk mm) och de nya, 
kompletterande, som bedöms krävas särskilt för att följa miljökvalitetsnormerna för havsmiljön, och på sikt nå 
god miljöstatus enligt havsmiljödirektivet (nya 2015 samt förslag 2021). Denna miljökonsekvensbeskrivning 
beskriver effekterna av de åtgärder som ingår i uppdateringen av åtgärdsprogrammet (se lila cirkel). 
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Tabell 1. Föreslagna åtgärder till det uppdaterade åtgärdsprogrammet för havsmiljön. I kapitel 6 ges korta 
sammanfattningar av respektive åtgärd1. 

Nummer Namn på åtgärd 

46 Vägledning för att beakta och hantera risken med invasiva främmande arter i 
beslut/skötselplaner/bevarandeplaner för marina skyddade områden. 

47 Stärkt tillsyn och förbättrad hantering av redskap inom fritidsfisket. 

48 Främja en storleksfördelning hos det kustnära fisksamhället som möjliggör att viktiga funktioner i 
näringsväven upprätthålls. 

49 Minska arealen trålsvept yta och öka användningen av selektiva och skonsamma redskap samt 
genomföra en sammanställning av trålningens inverkan på kustnära fiskbestånd. 

50 Förbud mot bottentrålning i marina områden med dumpad ammunition och kemiska stridsmedel. 

51 Minimera miljöpåverkan från sjöfart i den marina miljön. 

52 Expertstöd för ett samordnat oljeskadeskydd. 

53 Utökat brottsförebyggande arbete för att motverka olagliga utsläpp av mineralolja och andra farliga 
ämnen. 

54 Minska användningen av biocidinnehållande båtbottenfärger på fritidsbåtar. 

55 Aktiv utfasning av tvåtaktsmotorer med förgasare på fritidsbåtar. 

56 Produkt- och materialutveckling gällande fiskeredskap. 

57 Vägledning för att förhindra att seismiska undersökningar orsakar skadligt impulsivt buller med 
negativa effekter på marina däggdjur. 

58 Genomförande av pilotprojekt som ska ge underlag till vägledning för ekosystembaserad 
havsförvaltning på havsområdesnivå. 

59 Inrättande av förvaltningsråd för skyddade områden i svenska havsområden. 

60 Behovsstyrd områdesspecifik begränsning av predatorer; gråsäl och skarv, för att stödja åtgärder 
med syfte att återuppbygga lokala kustfisksamhällen 

1.3 Åtgärdsprogrammets förhållande till andra planer och 

program 

1.3.1 EU och andra medlemsstater  

Havsmiljöförvaltning, havsplanering, EU:s gemensamma fiskeripolitik och 

vattenförvaltning är tillsammans med en rad kompletterande direktiv och förordningar 

viktiga verktyg för genomförandet av EU:s integrerade havspolitik som antogs år 

2007. Den svenska havsmiljöförvaltningen och åtgärdsprogrammet för havsmiljön 

ska vara samordnad med andra medlemsstaters havsförvaltning i Östersjön och 

Nordsjön. Det ställer krav på en samsyn kring vad som kännetecknar god miljöstatus 

 
1 Åtgärderna och deras motiv redovisas i sin helhet i åtgärdsprogrammet för havsmiljön ” Åtgärdsprogram för 
havsmiljön i Nordsjön och Östersjön 2022-2027” som finns tillgängligt via www.havochvatten.se/remiss-
åph2020.  

http://www.havochvatten.se/remiss-åph2020
http://www.havochvatten.se/remiss-åph2020
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och ett samarbete kring åtgärder mot belastningar med gränsöverskridande effekter. 

Samordningen sker genom EU-kommissionen, de regionala havskonventionerna 

Ospar och Helcom samt genom bi- och multilaterala kontakter.  

EU-kommissionen samordnar medlemsstaternas genomförande av 

havsmiljödirektivet genom att bland annat ta fram vägledningar för arbetet. 

Vägledningar och underlag tas fram i gemensamma arbetsgrupper som leds av 

kommissionen eller av medlemsstater. Sverige deltar genom Havs- och 

vattenmyndigheten i dessa arbetsgrupper.  

1.3.2 Regionala konventionerna Ospar och Helcom  

För europeiska havsområden finns fyra regionala havskonventioner. Sverige är part i 

två av dessa: Helcom (Östersjön) och Ospar (Nordsjön). År 2012 fick 

havskonventionerna medlemstaternas uppdrag att fungera som plattformar för ett 

regionalt koordinerat arbete med havsmiljödirektivet. Inom ramen för Helcom och 

Ospar har Sverige tillsammans med övriga medlemsländer arbetat bland annat för att 

ta fram en gemensam uppsättning indikatorer för respektive havsområde och 

koordinerad miljöövervakningen där så varit lämpligt. Diskussioner om gemensamma 

eller samordnade åtgärder förs inom konventionerna. Exempel på gemensamma 

åtgärder är att både Ospar och Helcom har tagit fram aktionsplaner för att minska 

marint skräp. Rapporterna togs fram inför den rapportering som gjordes till EU 2016 

(OSPAR, 2014; HELCOM, 2015).  

Inom Ospar har Sverige tagit ansvar för att driva två av planens regionala åtgärder; 

ett projekt där myndigheter tillsammans med fiskerinäringen ska utveckla och främja 

hållbara rutiner för hur fisket genererar och hanterar marint skräp, där fokus ligger på 

avfallshantering ombord och i hamn, samt ett projekt där användandet av bästa 

tillgängliga teknik för att förhindra att avloppsrelaterat skräp ska undersökas och 

främjas. Länder uppmanas även att i så hög utsträckning som möjligt samordna 

genomförandet av Ospars åtgärdsplan för marint skräp med genomförandet av 

havsmiljödirektivets åtgärdsprogram.2 

Samordning sker också genom bi- och multilaterala möten mellan Havs- och 

vattenmyndigheten och motsvarande förvaltningsorganisationer i grannländerna. 

Syftet är att utbyta erfarenheter kring genomförandet av havsmiljödirektivet och 

underlätta samordningen inom havsområdet.  

  

 
2 https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/internationellt-arbete/konventioner/ospar---skydd-av-den-
marina-miljon-i-nordostatlanten/ospar---regional-atgardsplan-for-att-minska-marint-skrap-i-nordostatlanten.html 
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De EU-medlemsländer som är parter i Helcom har beslutat om ett åtgärdsprogram 

för Östersjön, Helcom Baltic Sea Action Plan (BSAP). BSAP är en strategi för att 

återställa god ekologisk status i Östersjön till år 2021. Strategin antogs av alla 

kuststaterna och EU år 2007. Målen är att:  

1. Östersjön ska vara opåverkad av övergödning;  

2. Östersjön inte ska påverkas av farliga ämnen;  

3. Östersjöns biodiversitet ska ha en god status och att  

4. havsbaserade aktiviteter ska utövas på ett miljövänligt sätt.  

De av EU:s medlemsländer som är part i Ospar antog 2010 Nordostatlantens 

miljöstrategi (NEAES) som består av strategiska mål för skydd av den marina miljön i 

Nordostatlanten 2010–2020. De strategiska målen är i korthet följande:  

1. att stoppa och förhindra till 2020 ytterligare förluster av biologisk mångfald i 

Ospars havsområde;  

2. att bekämpa övergödningen i Ospars havsområde;  

3. att förhindra förorening av Ospars havsområde genom att kontinuerligt 

minska utsläpp och läckage av farliga ämnen;  

4. att förhindra och eliminera föroreningar och vidta nödvändiga åtgärder för att 

skydda Ospars havsområde mot de skadliga effekterna av olje-och 

gasverksamhet;  

5. att förhindra förorening av Ospars havsområde från joniserande strålning;  

6. att säkerställa en integrerad förvaltning av mänskliga aktiviteter för att minska 

påverkan på den marina miljön;  

7. att underlätta och samordna arbetet i berörda avtalsslutande länder för att 

uppnå en god miljöstatus enligt EU: s havsmiljödirektiv till 2020.  

 

Havs- och vattenmyndigheten ska på uppdrag av regeringen samordna svenska 

myndigheter vid uppdatering av Helcoms aktionsplan för Östersjön (BSAP) och 

Ospars miljöstrategi (NEAES). Uppdraget ska redovisas under 2021. 

Åtgärdsprogrammet för havsmiljön och uppdateringen av programmet ska ta hänsyn 

till Sveriges åtaganden i både BSAP och NEAES (de delar som är av relevans för 

Västerhavet som en del i region Nordsjön). 
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1.3.3 Svenska miljömålen  

Arbetet med havsmiljöförvaltning, havsplanering, fiskepolitik och vattenförvaltning är 

starkt kopplat till det nationella miljömålsarbetet och kommer vara viktiga verktyg för 

att uppnå målen (Figur 4).  

  

 

Figur 4. Havsmiljöförvaltning, havsplanering, EU:s fiskeripolitik samt vattenförvaltningen ger verktyg för att 
uppnå god miljöstatus och våra nationella miljökvalitetsmål.  

 

De 16 nationella miljökvalitetsmålen utgör den svenska politikens målsättningar inom 

miljöområdet samtidigt som de inkluderar de miljökrav Sverige ska följa i form av EU-

lagstiftning och internationella överenskommelser. Havsrelaterade miljökvalitetsmål 

inkluderar Hav i balans samt levande kust och skärgård, Ingen övergödning, Giftfri 

miljö och Ett rikt växt- och djurliv. En av de tio miljömålspreciseringarna under målet 

Hav i balans samt levande kust och skärgård är att uppnå god miljöstatus enligt 

havsmiljöförordningen. Nationell uppföljning av miljökvalitetsmålen visar att 

majoriteten av målen troligtvis inte kommer att nås inom utsatt tid.  
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1.3.4 Havsplanering  

Att upprätthålla eller uppnå en god miljöstatus till år 2020 är beroende av en 

fungerande havsplanering. Havsmiljöförvaltningen sätter miljömål, övervakar och tar 

fram åtgärdsprogram för havsmiljön medan havsplaneringen är ett verktyg för att 

avgöra hur utrymmet i havet bäst ska användas nu och i framtiden. Havsplanering 

ska bidra till blå tillväxt, men också stödja arbetet med att nå god miljöstatus i EU:s 

havsområden. Medlemsstaterna ansvarar nationellt för planering av sina havs- och 

kustområden, men för att skapa gemensamma ramar för havsplaneringen antogs i 

juli 2014 ett EU-direktiv (2014/89/EU). Medlemsstaterna ska göra en översyn av 

planerna minst var tionde år. Havsplaner ska finnas i EU:s kuststater senast mars 

2021. Lagkrav på nationell havsplanering har införts i 4 kap 10 § miljöbalken och 

trädde i kraft den 1 september 2015 samt i havsplaneringsförordningen (SFS 

2015:400).  

I Sverige finns tre havsplaneområden; Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. I 

december 2019 lämnade HaV in förslag på havsplaner för respektive område till 

regeringen (Havs- och vattenmyndigheten, 2019a). Havsplanerna omfattar större 

delen av territorialhavet och svensk ekonomisk zon. I territorialhavet delar staten 

planeringsansvar med kommunerna. I den ekonomiska zonen har staten ensamt 

planeringsansvar. 

I havsplaneringen har strategiska miljöbedömningar av de tre planförslagen gjorts för 

att studera havsplanernas konsekvenser för havsmiljön (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2019b). Syftet med miljöbedömningen är att integrera 

miljöaspekter i havsplanerna för att främja en hållbar utveckling. Miljöbedömningen 

har gjorts utifrån kraven i 6 kap miljöbalken och syftar till att integrera miljöhänsyn i 

havsplanerna.  

Havsplanerna ska enligt 4 § havsplaneringsförordningen (2015:400) bland annat 

bidra till att god miljöstatus i havsmiljön nås och upprätthålls.  

Mer information om havsplanering finns att hämta på Havs- och vattenmyndighetens 

hemsida: www.havochvatten.se.  

1.3.5 Fiskeripolitik  

Den nya gemensamma fiskeripolitiken, som gäller från den 1 januari 2014, ska 

säkerställa att fiske- och vattenbruksverksamhet är miljömässigt hållbart på lång sikt 

och förvaltas på ett sätt som är förenligt med målen om att uppnå nytta i ekonomiskt, 

socialt och sysselsättningshänseende samt bidra till att trygga 

livsmedelsförsörjningen. Viktiga nya komponenter är bland annat att flerårig 

ekosystembaserad förvaltning ska tillämpas, en målsättning om maximal hållbar 

avkastning och ett gradvis införande av en skyldighet att landa alla fångster av 

kvoterade arter. Den nya fiskeripolitiken innebär vidare att bevarandeåtgärder ska 

genomföras i regionalt samarbete. Av särskild betydelse är att fiskerilagstiftningen 

ska vara förenlig med miljölagstiftningen och att den uttryckligen ska bidra till god 

miljöstatus i enlighet med EU:s havsmiljödirektiv.  
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Genomförandet av havsmiljöförvaltningen ska på motsvarande sätt främja integrering 

av miljöfrågor i annan politik såsom den gemensamma fiskeripolitiken. 

Åtgärdsprogrammet för havsmiljön syftar till att fastställda miljökvalitetsnormer ska 

kunna följas för fisk, skaldjur och fisksamhällen. Åtgärder ska vidtas inom den 

gemensamma fiskeripolitiken samt genom nationella åtgärder, främst innanför 

trålgränsen. Miljötillståndet och åtgärder inom andra områden i åtgärdsprogrammet 

för havsmiljön, exempelvis övergödning eller farliga ämnen, påverkar också 

förutsättningarna för att följa miljökvalitetsnormerna för fisk, skaldjur och 

fisksamhällen.  

1.3.6 Vattenförvaltningen  

Arbetet med vattenförvaltningen täcker in allt grundvatten och ytvatten vilket omfattar 

sjöar, vattendrag och kustvatten. Förvaltningen av havsmiljön samt 

vattenförvaltningen har en geografisk överlappning i kustvattnet och delvis 

gemensam målsättning om att god status ska nås, vilket dock i 

havsmiljöförvaltningen uttrycks som god miljöstatus. 

Målen i vattenförvaltningen är att nå en god vattenstatus, god tillgång till vatten och 

att ingen försämring sker. Dessutom ska vattnen nyttjas på ett hållbart sätt. Eftersom 

landbaserad belastning i hög grad påverkar havsmiljön så blir vattenförvaltningen 

viktigt också för att nå god miljöstatus för havsmiljön.  

Arbetet med vattenförvaltningen drivs, liksom havsmiljöförvaltningen, i 

förvaltningsperioder om sex år där olika arbetsmoment återkommer. Den första 

cykeln avslutades 2009, följande avslutades 2015, och nästa avslutas 2021. En 

förvaltningsperiod inleds med att vatten kartläggs utifrån befintliga övervakningsdata. 

Underlaget används sedan för att bedöma och klassificera vattnets tillstånd och 

påverkan, fastställa vilka miljökvalitetsnormer som ska gälla och vilka åtgärder som 

behöver vidtas för att nå normerna och bevara miljöstatus. På motsvarande sätt som 

inom havsmiljöförvaltningen ska åtgärdsprogram tas fram inom vattenförvaltningen.3  

De fem regionala vattenmyndigheterna ansvarar för att ta fram och besluta om 

åtgärdsprogram för vattenförvaltningen. Havs- och vattenmyndigheten föreskriver om 

hur åtgärdsprogrammen inom vattenförvaltningen ska redovisas och har ansvar för 

rapporteringen till EU. Vattenförvaltningens åtgärdsprogram, liksom 

åtgärdsprogrammet för havsmiljön riktas till myndigheter och kommuner.  

1.3.7 Arter och livsmiljöer  

Huvudsyftet med EU:s art- och habitatdirektiv (92/43/EEG) är att bidra till att 

säkerställa den biologiska mångfalden genom bevarande av livsmiljöer samt vilda 

växter och djur. Biologisk mångfald bidrar till det övergripande miljökvalitetsmålet om 

en hållbar utveckling. Åtgärdsprogrammet för havsmiljön kan i det sammanhanget 

skapa förutsättningar för och bidra till att gynnsam bevarandestatus uppnås för 

 
3 Åtgärdsprogrammen som tas fram med stöd av förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på 
vattenmiljön (vattenförvaltningsförordningen). Vattenmyndigheternas hemsida är: www.vattenmyndigheterna.se. 
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marina naturtyper och arter samt att de svenska åtagandena enligt art- och 

habitatdirektivet fullgörs.  

1.3.8 Kommunal planering  

Översikts- och detaljplaner upprättas av kommuner. I planerna klargörs hur mark- 

och vattenområden i kommunen lämpligen ska användas och hur den befintliga 

byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Åtgärdsprogrammet för 

havsmiljön tillsammans med den nationella havsplaneringen och vattenförvaltningens 

åtgärdsprogram utgör viktigt underlag för den fysiska planeringen i kommunerna. 

Figur 5 sammanfattar den geografiska omfattningen av havsförvaltning, 

vattenförvaltning, havsplanering och kommunala planer. 

 

 
Figur 5. Geografiska omfattningen av havsförvaltning, vattenförvaltning, havsplanering och  

kommunala planer (Havs- och vattenmyndigheten, 2015a). 
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2 Miljöbedömningens utgångspunkter och 
tillvägagångssätt 

Åtgärdsprogrammet för havsmiljön ska enligt 24 § havsmiljöförordningen (2010:1 

341) revideras av Havs- och vattenmyndigheten vart sjätte år. Vidare anger 

miljöbalken 6 kap. att en strategisk miljöbedömning ska genomföras för de planer 

och program som bedöms kunna innebära betydande miljöpåverkan. Processen för 

strategisk miljöbedömning innehåller ett flertal steg som redovisas i detta kapitel. 

2.1 Undersökning om betydande miljöpåverkan 

Det första steget i miljöbedömningsprocessen är att undersöka om det uppdaterade 

åtgärdsprogrammet kan tänkas innebära betydande miljöpåverkan enligt 4 § 

miljöbedömningsförordningen. 

Resultatet av undersökningen visade att en övervägande del av 

miljökonsekvenserna av programmet bli positiva för havsmiljön. Åtgärdsprogrammet 

bedöms dock kunna innebära påverkan på andra intressen såsom kulturmiljövärden 

eller energianvändning. Utifrån resultatet av undersökningen har Havs- och 

vattenmyndigheten gjort bedömningen att en strategisk miljödömning, enligt 6 kap. 6-

19 §§ miljöbalken, av det uppdaterade Åtgärdsprogrammet för att uppnå god 

miljöstatus i Nordsjön och Östersjön ska genomföras. Bedömningen grundas på tre 

punkter:  

1. Havmiljödirektivet kräver att ett program tas fram. 

2. Havs- och vattenmyndigheten (HaV) ska fastställa programmet.  

3. Programmet kan anses påverka kommande tillstånd för verksamheter eller 

åtgärder som kan påverka miljön och programmets syfte är att skapa en stor, positiv 

miljöpåverkan. 

För ett mer utförligt motiv för respektive punkt se det särskilda beslutet om 

åtgärdsprogrammet för havsmiljön kan innebära betydande miljöpåverkan. 

Det särskilda beslutet om att åtgärdsprogrammet för havsmiljön kan innebära 

betydande miljöpåverkan fattades av HaV under våren 2020 och finns tillgängligt för 

allmänheten på HaV:s hemsida. 

2.2 Avgränsning 

En viktig del av miljöbedömningsprocessen är avgränsningen. Att avgränsa och 

fokusera arbetet med miljöbedömningen är emellertid inte något som görs en gång 

för alla. Under hela processen ställs frågor om vad som är relevant, vad som behöver 

belysas ytterligare och vad som kan avföras från miljöbedömningen. Revideringen av 

åtgärdsprogrammet och miljöbedömningen görs iterativt och frågor om lämplig 

avgränsning väcks inom båda processerna. Skälet till att en avgränsning görs är att 
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koncentrera arbetet med miljöbedömningen till de miljöfrågor som är mest relevanta 

för genomförandet av åtgärdsprogrammet. Avgränsningen har i detta fall fokuserat 

på geografisk avgränsning, betydande miljöeffekter, tidsmässig avgränsning, 

alternativ (se kapitel 3) samt omfattning och detaljeringsgrad. 

Geografisk avgränsning 

Det geografiska område som åtgärdsprogrammet innefattar är delområdena 

Nordsjön och Östersjön (Figur 1). Miljöpåverkan i havsområden utanför dessa 

gränser kan dock troligtvis uppstå för vissa miljöaspekter och har i de fallen 

inkluderats i de specifika bedömningarna. 

Betydande miljöeffekter 

De miljöaspekter som åtgärdsprogrammet bedömts kunna innebära betydande 

miljöpåverkan för (direkt eller indirekt, tillfälligt eller bestående, samt genom 

kumulation) är: 

• Vatten 

• Biologisk mångfald 

• Jord 

• Kulturmiljö 

• Landskap 

• Befolkning och människors hälsa 

• Luft 

• Klimat 

• Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar (inklusive avfall) 

Bedömningen är att betydande miljöeffekter inte kan komma att uppstå för 

aspekterna mark och bebyggelse. Tabell 2 redovisar motiven till denna bedömning.  

Tabell 2. Motiven till bedömningen av aspekterna mark respektive bebyggelse i avgränsningen. 

 

Aspekt Beskrivning av aspekten Motiv till bedömningen 

Mark Denna aspekt fångar upp de 
markanspråk som görs av urbana eller 
mänsklig påverkan på jordbruksmark, 
skogsmark, och andra semi-naturliga 
eller naturliga marker4. 

ÅP bedöms inte påverka denna aspekt 
då den i första hand rör terrestra miljöer. 
Förslagsvis tas den med i 
miljöbedömningarna av 
Vattenmyndighetens åtgärdsprogram. 

Bebyggelse En byggnad som har ett synnerligen 
högt kulturhistoriskt värde eller som 
ingår i ett bebyggelseområde med ett 
synnerligen högt kulturhistoriskt värde 
kan skyddas som byggnadsminne. Det 
kan gälla såväl bostadshus som 
industrianläggningar, parker och broar. 

Inga åtgärder i ÅP förväntas påverka 
bebyggelse. 

 
4 European Environment Agency, 2019. Land take. https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/land-
take-3. Hämtad: 25 maj 2020. 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/land-take-3
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/land-take-3
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Tidsmässig avgränsning 

Åtgärdsprogrammet utgörs av en del i en iterativ process i sexårsintervaller (Figur 2). 

Det gör att vissa av de föreslagna åtgärderna kommer att initieras och slutföras inom 

ramen för programperioden medan andra åtgärder kommer att initieras men de 

slutliga effekterna kommer inte att kunna ses förrän efter att detta åtgärdsprogram 

avslutats. Detta gör att bedömningen av konsekvenserna på kort sikt har utgått från 

perioden som uppdateringen av åtgärdsprogrammet avser vilket är år 2027 (dvs. då 

MKN ska kunna följas) samt på lång sikt fram till år 2050 (vilket är generationsmålet i 

det svenska miljömålsarbetet).  

Omfattnings och detaljeringsgrad 

Miljöbedömningen omfattar enbart de åtgärder som ingår i uppdateringen av 

åtgärdsprogrammet (se Figur 3). Motivet till detta är att miljöbedömningen på så sätt 

motsvarar EU-kommissionens instruktion för den ekonomiska analysen av det 

uppdaterade åtgärdsprogrammet. 

Vid framtagandet av ett nationellt åtgärdsprogram finns begränsade möjligheter att i 

detalj bedöma förväntade konsekvenser av respektive åtgärd på en viss plats. Enligt 

38 § i havsmiljöförordningen kan även vissa frågor5 6 lyftas till gemenskapsnivå. 

Kunskapsunderlaget gällande flera av miljökvalitetsnormerna, till exempel 

undervattensbuller, är också för närvarande begränsat. Beskrivningen av 

miljöeffekter har generellt getts samma detaljeringsgrad som åtgärdsprogrammet i 

övrigt. Åtgärdsprogrammet har i stora delar formulerats på en övergripande nivå, och 

fokus i miljöbedömningen har därför varit att redovisa konsekvenser ur ett nationellt 

och strategiskt perspektiv. 

Bedömningsgrunderna för aspekterna vatten, biologisk mångfald och jord baseras på 

berörda miljökvalitetsnormer enligt HVMFS 2012:18, dvs. varje åtgärd har bedömts 

utifrån den enskilda åtgärdens möjlighet till måluppfyllelse för relevant 

miljökvalitetsnorm inom respektive aspekt (se Bilaga A. Bedömningsgrunder). I 

enlighet med 19 § 4 havsmiljöförordningen (2010:1341) tillämpas dock inte normerna 

A.1, B.1, D.1, D.2 och D.3 i kustvatten, eftersom de parametrar som rör kustvattnets 

kvalitet omfattas av vattenmiljödirektivet. 

Åtgärder som i teorin bidrar till måluppfyllelse för en sådan norm, men som är mycket 

lokala och/eller kustnära, har i flera fall inom föreliggande MKB bedömts vara icke-

relevanta för en specifik aspekt eftersom åtgärdens påverkan utanför kustvattnet 

bedöms vara begränsad eller obefintlig. Dessa frågor är viktiga att adressera i 

samarbetet med åtgärdsprogrammet inom vattenförvaltningen, eftersom direktiven 

överlappar varandra i kustzonen. 

 
5 Havsmiljöförordningen 38 §: Om ett problem som påverkar miljötillståndet i Nordsjön eller Östersjön inte kan 
lösas med åtgärder enligt ett åtgärdsprogram, eller om problemet har samband med annan unionspolitik eller ett 
internationellt avtal, ska Havs- och vattenmyndigheten informera regeringen om detta och till regeringen lämna 
ett sådant underlag eller sådana rekommendationer som avses i artikel 15.1 i havsmiljödirektivet. Förordning 
(2011:641). 
6 Inledande pkt 31, Havsmiljödirektivet 2008/56/EG 
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På en mer övergripande eller strategisk nivå finns större möjligheter att hantera 

frågor i ett systemperspektiv. Miljöbedömningen kan i detta fall bidra till tillämpning av 

havsmiljödirektivets ekosystemansats genom att till exempel bevarande och 

nyttjande av biologisk mångfald sätts i ett större sammanhang, för att även kunna se 

vilka effekter olika åtgärder har på andra ekosystem eller områden än de som står i 

fokus för en specifik åtgärd7.  

2.3 Samråd 

Under juni månad 2020 genomfördes ett samråd om undersökningen och 

avgränsning av bedömningen mellan Havs- och Vattenmyndigheten, 

Naturvårdsverket och elva andra centrala myndigheter samt 21 länsstyrelser. Det 

urval av myndigheter som ansågs berörda gjordes utifrån vilka myndigheter som 

allmänt berörs av Havs- och Vattenmyndighetens verksamhet. Samrådet 

genomfördes med ett digitalt utskick där möjlighet gavs att ge skriftliga synpunkter på 

samrådsmaterialet. Samrådsunderlaget innehöll en beskrivning av miljöbedömning 

samt förslag till innehåll, omfattning och detaljeringsgrad av MKB:n med en översikt 

av den förväntade betydande miljöpåverkan som åtgärdsprogrammet för havsmiljön 

bidrar till. 

Synpunkter på förslaget till innehåll och avgränsning av MKB:n lämnades av 20 st 

samrådsparter och har sammanfattats i ”Synpunkter på avgränsningssamrådet” som 

finns tillgänglig via Havs- och vattenmyndighetens hemsida: 

www.havochvatten.se/remiss-åph2020, tillsammans med samrådsunderlaget. Havs- 

och vattenmyndigheten har i så stor utsträckning som möjligt beaktat inkomna 

synpunkter i miljöbedömningen och arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen. 

Samråd om det uppdaterade åtgärdsprogrammet för havsmiljön genomförs under 

november 2020 – april 2021 genom ett digitalt utskick till samrådsparter. I detta 

samråd inkluderas även samråd om miljökonsekvensbeskrivningen. Under februari 

månad planeras nationella samrådsmöten för myndigheter samt bransch- och 

intresseorganisationer där representanter från vattenmyndigheterna och Havs- och 

vattenmyndigheten (representanter för såväl havsmiljöförvaltning som havsplanering) 

presenterar sina samrådsmaterial gemensamt. Under hösten 2021 kommer Havs- 

och vattenmyndigheten publicera en sammanställning av inkomna synpunkter på 

hemsidan.  

De synpunkter som inkommer på innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen kommer 

att beaktas vid beslut om det uppdaterade åtgärdsprogrammet för havsmiljön som 

tas av Havs- och vattenmyndigheten senast den 31 dec 2021 och redovisas i 

beslutet eller i en särskild handling (jfr 6 kap. 16 § miljöbalken).  

 
7 Naturvårdsverkets rapport 5782, Ekosystemansatsen – en väg mot bevarande och hållbart nyttjande av 
naturresurser (2007) 

http://www.havochvatten.se/remiss-åph2020
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2.4 Miljöbedömningens tillvägagångssätt 

2.4.1 Miljöbedömning och upprättande av miljökonsekvensbeskrivning 

Miljöbedömningen har skett parallellt med framtagandet av åtgärderna och 

dokumenterats i faktablad för respektive åtgärd. För att kunna göra kvalificerade 

bedömningar av vilka miljöeffekter och miljökonsekvenser som kan uppkomma av 

åtgärdsprogrammet har sakkunniga inom olika miljöområden ingått i 

projektorganisationen. Sett till åtgärdsprogrammets övergripande karaktär har 

bedömningarna i huvudsak utgjorts av kvalitativa bedömningar och resonemang (se 

avsnitt bedömningsgrunder nedan). I miljöbedömningen har både direkta och 

indirekta effekter av uppdateringen av åtgärdsprogrammet gjorts.  

För att beskriva den betydande miljöpåverkan av en plan eller ett program används 

ofta begreppen påverkan, effekt och konsekvens. I vardagligt tal är orden delvis 

synonymer till varandra men i MKB-sammanhang används de med skilda betydelser: 

Påverkan: är den förändring av fysiska eller beteendemässiga 

förhållanden som planens genomförande medför.  

Effekt: är den förändring i miljön som påverkan medför, som till 

exempel förlust av betydelsefulla naturmiljöer eller luftföroreningar.  

Konsekvens: är den verkan de uppkomna effekterna har på en viss 

företeelse, till exempel klimatet, människors hälsa eller biologisk 

mångfald. Bedömningen av konsekvenser utgår ifrån till exempel 

miljömål eller riktvärden som operationaliseras till bedömningsgrunder. 

Bedömningsgrunder 

Det finns två huvudsakliga ”typer” av bedömningar som kan användas vid 

upprättande av MKB – målledda respektive baselineledda (jfr Therivel, 2010). De 

målledda bedömningsgrunderna tillämpas vanligen på en mer strategisk nivå 

(översiktsplaner, länstransportplaner och nationella planer) medan baselineledda 

används för specifika miljöbedömningar. Utifrån åtgärdsprogrammets strategiska och 

övergripande karaktär har målledda bedömningsgrunder tillämpats denna 

miljökonsekvensbeskrivning. Vidare utgår tillämpningen av denna ansats i 

miljöbedömningen på 6. kap 11 § 3d p. Detta gör att miljöbedömningens 

bedömningsgrunder i huvudsak bygger på de nationella miljökvalitetsmålen samt 

miljökvalitetsnormer för de aspekter för vilka normer finns (se Tabell 3). Samtidigt är 

det viktigt att notera, att då måluppfyllelsen beror på många fler faktorer än vad HaV 

har möjlighet att påverka, utvärderas programmet utifrån i vilken mån de enskilda 

åtgärderna i uppdateringen bidrar till att målen kan nås (Tabell 4). I bilaga A 

redovisas de fullständiga bedömningsgrunderna för respektive aspekt. 
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Tabell 3. Utgångspunkter för bedömningsgrunder för de olika miljöaspekterna. För mer detaljerade 
bedömningsgrunder se Bilaga A. 

Miljökvalitetsmål Kombination av miljökvalitetsmål och 
miljökvalitetsnormer 

Kulturmiljö Vatten 

Landskap Biologisk mångfald 

Befolkning och människors hälsa Jord 

Luft  

Klimat  

Hushållning med naturresurser och materiella 
tillgångar (inklusive avfall) 

 

                                                      

Tabell 4. Skala för miljöbedömningens bedömningsgrunder.  

Bidrar i hög grad till 
måluppfyllelse 

Åtgärdsprogrammet bedöms tydligt bidra till uppfyllelsen av de mål som ligger till 
grund för den specifika miljöaspekten. 

Bidrar i viss grad till 
måluppfyllelse 

Åtgärdsprogrammet bedöms ha potential att bidra till uppfyllelsen av de mål som 
ligger till grund för den specifika miljöaspekten. 

Varken bidrar eller 
motverkar till 
måluppfyllelse 

Åtgärdsprogrammet bedöms inte påverka den specifika miljöaspekten. 

Motverkar i viss 
grad måluppfyllelse 

Åtgärdsprogrammet bedöms, på en övergripande nivå, inte bidra till att uppfylla 
målen som ligger till grund för den specifika miljöaspekten.  

Motverkar i hög grad 
måluppfyllelse 

Åtgärdsprogrammet bedöms, på en övergripande nivå, motverka en uppfyllnad av 
målen som ligger till grund för den specifika miljöaspekten.  

 

Osäkerheter 

Miljökonsekvensbeskrivningar är alltid förknippade med osäkerheter. Det finns dels 

genuina osäkerheter i alla antaganden om framtiden och dels finns det osäkerheter 

förknippade med analytisk kvalitet och kunskapsläge, så kallade hävbara 

osäkerheter.  

I detta fall beror de genuina osäkerheterna främst i att det uppdaterade 

åtgärdsprogrammet sträcker sig över ett stort geografiskt område som gränsar till 

många olika aktörer både nationella (kommuner) och internationella (andra stater). 

Vidare syftar uppdateringen av åtgärdsprogrammet till miljöförändringar som ligger 

lägre bort i tiden än programperioden som är sex år. Det innebär att det kommer att 
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ske samhällsförändringar som vi inte kan förutse idag men som kan komma att 

påverka åtgärdsprogrammets verkningsfullhet ur miljösynpunkt.  

De hävbara osäkerheterna ligger i att de underlag och källor som använts för 

miljöbedömningen kan vara behäftade med olika brister. Prognoser och beräkningar 

kan exempelvis vara missvisande på grund av felaktiga antaganden, felaktiga 

ingångsvärden eller begränsningar och brister i bakomliggande modeller. Arten och 

omfattningen av osäkerheter framgår heller inte alltid av källrapporterna. En viktig del 

i miljöbedömningsprocessen är därför samrådet som utgör en extern granskning från 

myndigheter, organisationer och allmänhet. Synpunkter som kommer in under 

samrådet kommer därför att påverka miljöbedömningens omfattning, dess sakliga 

innehåll med mera. De hävbara osäkerheterna i miljöbedömningen kommer att 

minska allt eftersom planeringsprocessen fortgår. Det vill säga allt eftersom 

kunskapsläget för olika aspekter ökar, i och med framtida fördjupade utredningar, 

kommer de hävbara osäkerheterna att minska. 

2.4.2 Information om betydande miljöpåverkan i annat land  

De åtgärder som vidtas med avseende på havsmiljön i områdena Östersjön och 

Nordsjön har generellt en gränsöverskridande påverkan, då havsområdena gränsar 

till ett flertal andra stater. Havsmiljödirektivet och havsmiljöförordningen anger att 

medlemsstaterna bör beakta eventuell gränsöverskridande påverkan av 

åtgärdsprogrammen för havsmiljön, minimera risken för skada och verka för positiv 

påverkan. Staterna bör därför samarbeta och sträva efter att följa ett gemensamt 

tillvägagångssätt, bland annat om åtgärdsprogrammen. 

Därutöver gäller enligt Esbokonventionens protokoll och 6 kap. 13 § miljöbalken att 

samråd ska ske med andra länder i samband med planer och program som har en 

gränsöverskridande påverkan. Naturvårdsverket är enligt 21 § 

miljöbedömningsförordningen (2017:966) ansvarig myndighet för gränsöverskridande 

samråd. Naturvårdsverket informerades skriftligt den 23 april 2020 om att 

åtgärdsprogrammet för havsmiljön kan komma att medföra betydande miljöpåverkan 

i annat land. 

2.4.3 Information om att åtgärdsprogrammet för havsmiljön antagits  

Information om att åtgärdsprogrammet för havsmiljön antagits kommer göras 

tillgänglig för samrådsparter via utskick. Beslutet och underlaget för beslutet kommer 

även att översändas till Naturvårdsverket som ska informera annan berörd stat om 

beslutet. 
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2.4.4 Uppföljning 

Hur uppföljningen av åtgärdsprogrammet för havsmiljöns genomförande ska ske är 

vid utarbetandet av denna MKB inte klart utan kommer att arbetas fram under 

samrådsperioden. I så stor utsträckning som möjligt kommer dock befintlig 

övervakning och rapportering användas för uppföljning, exempelvis: 

• Rapportering till EU-kommissionen. 

• Havs- och vattenmyndighetens övervakningsprogram (Havs- och vatten- 

• myndigheten 2014a), som också finns att hämta via myndighetens hemsida: 

https://www.havochvatten.se/hmd-overvakning. 

• Rapportering inom de regionala havskonventionerna, Ospar och Helcom. 

• Uppföljning av Sveriges miljömål. 

Uppföljningen av åtgärdsprogrammet för havsmiljön och dess effekt möjliggör en 

utvärdering av den betydande miljöpåverkan liksom av eventuell negativ 

miljöpåverkan som uppstår till följd av programmets genomförande. Det ger Havs-

och vattenmyndigheten möjlighet att justera åtgärder i nästkommande 

åtgärdsprogram för havsmiljön. 
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3 Alternativ 

3.1 Om alternativ i det uppdaterade åtgärdsprogrammet 

En MKB ska enligt 6 kap. 11 § miljöbalken identifiera, beskriva och bedöma rimliga 

alternativ med hänsyn till programmets syfte och geografiska räckvidd.  

Sett till det faktum att den geografiska räckvidden av åtgärdsprogrammet för 

havsmiljön regleras av havsmiljödirektivet (Figur 1) kan det därför enbart vara 

relevant att söka och överväga alternativa utformningar av åtgärdsprogrammets 

innehåll. Vid bedömning av vad som i lagens mening kan anses vara ”rimliga 

alternativ” behöver hänsyn bland annat tas till hur preciserat programmets syfte är i 

det aktuella planeringsskedet.  

Att söka rimliga alternativ, utvärdera dem och välja alternativ har utgjort en central 

del av själva programarbetet. Under 2019-2020 har förslag till åtgärder i 

åtgärdsprogrammet tagits fram och sammanställts. Förslag på möjliga nya åtgärder 

har listats utifrån flera olika källor, bland annat från pågående forskningsprojekt, 

genom att titta på andra länders åtgärder, genom internationellt samarbete inom 

havsregionerna (Helcom, Ospar), och baserat på brister som uppmärksammats i EU-

kommissionens granskning av åtgärdsprogrammet från 2015. Möjlighet gavs också 

att hösten 2019 skicka in förslag via ett formulär på Havs- och vattenmyndighetens 

websida. Myndigheten ordnade också en forskarkonferens 2019 med syfte att lyfta 

möjliga åtgärder. En referensgrupp, bestående av myndigheter och länsstyrelser, har 

bjudits in till informationsmöten och till diskussioner om åtgärdsförslagen. Externa 

uppdrag har också lagts ut för att få underlag och data för att kunna: 

• Bedöma hur långt det är kvar för att kunna följa miljökvalitetsnormerna, samt 

identifiera betydande faktorer som gör att miljökvalitetsnormerna inte kan följas. 

• Analysera hur långt redan existerande (beslutade eller pågående) åtgärder 

kommer att räcka. 

• Vid behov identifiera ytterligare åtgärder för att kunna följa 

miljökvalitetsnormerna. 

• Analysera om de förslagna åtgärderna är tekniskt genomförbara, hållbara, 

kostnadseffektiva och i andra hänseenden lämpliga eller har bieffekter. 

Processen utmynnade i en lista över förslag på möjliga åtgärder (redovisade i form 

av faktablad). Totalt identifierades 46 förslag på åtgärder. Därefter gjordes en 

värdering av åtgärdsförslagens potential att bidra till att uppfylla åtgärdsprogrammets 

syfte (se kapitel 1). De åtgärder som tillsammans uppfyllde syftet bildade därmed vad 

som nedan kallas för åtgärdsalternativet (det vill säga de uppdaterade delarna av 

åtgärdsprogrammet). Syftet begränsar på så sätt vad som kan betraktas som reella 

alternativ. De åtgärder som inte bedömdes ha en tydlig potential att uppfylla syftet 

med åtgärdsprogrammet lades därför åt sidan. Detta gör att det inte bedömts som 
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rimligt att utforma ett komplett parallellt alternativ till åtgärdsalternativet i 

miljöbedömningen.  

Utöver åtgärdsalternativet ska miljökonsekvensbeskrivningen även beskriva 

miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om det aktuella 

åtgärdsprogrammet inte genomförs. Denna beskrivning benämns ofta vardagligt som 

nollalternativ. I avsnitt 3.3 beskrivs vad som utgör nollalternativet för det uppdaterade 

åtgärdsprogrammet för havsmiljön. 

3.2 Åtgärdsalternativ 

Åtgärdsalternativet utgörs av de nya åtgärder som föreslås i det uppdaterade 

åtgärdsprogrammet för att uppnå miljökvalitetsnormerna för havsmiljön och på sikt 

god miljöstatus (Tabell 1).  

3.3 Nollalternativ 

I en miljökonsekvensbeskrivning ska det ingå uppgifter om miljöförhållandena och 

miljöns sannolika utveckling om planen eller programmet inte genomförs. Denna 

beskrivning kallas ofta för nollalternativ.  

I fallet med det uppdaterade åtgärdsprogrammet för havsmiljön finns det ett beslutat 

åtgärdsprogram för perioden 2015-2021 (Tabell 5).  

Som framgår av avsnitt 1.2 och Figur 3 kan det uppdaterade åtgärdsprogrammet 

betraktas som en utökning av det pågående åtgärdsprogrammet. Det innebär att 

flera av åtgärderna i det pågående åtgärdsprogrammet kommer att fortgå och ingå  

uppdateringen. Vidare kan, i några fall, åtgärder i det föregående åtgärdsprogrammet 

komma att modifieras.  

Samtidigt innebär åtgärdsprogrammens konstruktion, där de uppdateras var sjätte år, 

att varje uppdatering tillför ett nytt lager med åtgärder till åtgärdsprogrammet. Detta 

gör att nollalternativet för åtgärdsprogrammet för havsmiljön kommer att öka i 

omfattning och komplexitet för varje uppdatering som sker vart sjätte år (Figur 3 och 

Figur 6).  
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Figur 6. Visualisering av Nollalternativets omfattning över tid. 

 

Utifrån ovanstående resonemang bedöms miljöförhållandena och miljöns sannolika 

utveckling, om uppdateringen av åtgärdsprogrammet inte genomförs eller beslutas, 

vara samma som konsekvenserna av det alternativ som benämns programalternativ i 

MKB:n av det föregående åtgärdsprogrammet.  

I kapitel 2.4 i förslaget till uppdaterat åtgärdsprogram (Havs- och vattenmyndigheten 

2020) ges en lägesbeskrivning av respektive åtgärd i det föregående programmet. 

                            

Tabell 5. Nollalternativets åtgärder dvs. åtgärder i det föregående åtgärdsprogrammet. 

Nummer i det 
föregående 
programmet 

Namn på åtgärden 

ÅPH 1 Ta fram ett pilotprojekt för att utveckla metoder för kontroll och lokal bekämpning av invasiva främmande 
arter 

ÅPH 2 Utveckla tekniskt verktyg för att i ökad grad tillgängliggöra samt komplettera information om främmande arter 

ÅPH 3 Utveckla ett nationellt varnings- och responssystem för tidig upptäckt av nya invasiva främmande arter samt 
hanterings- och beredskapsplaner för dessa 

ÅPH 4 Införa nya fiskebestämmelser för att freda särskilt hotade kustlekande bestånd innanför trålgränsen i 
Skagerrak, Kattegatt och Östersjön  

ÅPH 5 Införa nya fiskebestämmelser som syftar till att fisket innanför trålgränsen bedrivs mer artselektivt i 
Skagerrak, Kattegatt och Östersjön 

ÅPH 6 Införa fiskebestämmelser som syftar till att minska fisketrycket på kustlevande bestånd innanför trålgränsen i 
Skagerrak, Kattegatt och Östersjön som behöver stärkt skydd men som kan fiskas till viss del 

ÅPH 7 Utreda var ytterligare fredningsområden bör inrättas i kustområdena, samt inrätta sådana områden. 
Kustlänsstyrelser bistår Havs- och vattenmyndigheten i att utreda var ytterligare fredningsområden bör 
införas i kustområdena 

ÅPH 8 Utreda för vilka arter och under vilken tid på året som generella fredningstider bör införas för kustfisk, samt 
inrätta sådana 

ÅPH 9 Anpassa fiskeflottans kapacitet till tillgängliga fiskemöjligheter i vissa flottsegment  

År 0 År 6 År 12 År 18

Nya åtgärder = 
program-
/åtgärdsalternativ

Pågående 
åtgärder = 
nollalternativet

Programperiod
År 24

SMB Åtgärdsprogram för havsmiljön

• 
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ÅPH 10 Utreda möjligheter att påverka den interna näringsbelastningen, lokalt i övergödda vikar och fjärdar samt i 
egentliga Östersjön 

ÅPH 11 Utreda möjligheten att finansiellt ersätta nettoupptag av kväve och fosfor ur vattenmiljön genom odling och 
skörd av blå fånggrödor där det är möjligt i de havsområden som inte uppnår god miljöstatus, samt stimulera 
tekniker för odling och förädling av så kallade blå fånggrödor 

ÅPH 12 Stimulera vattenbrukstekniker som inte innebär nettobelastning i de havsområden som inte uppnår god 
miljöstatus 

ÅPH 13 Ta fram en vägledning kring hur förändrade hydrografiska förhållanden påverkar biologisk mångfald och 
ekosystem  

ÅPH 14 Ta fram en vägledning för kommunal havs- och kustplanering enligt Plan- och bygglagen 

ÅPH 15 Ta fram vägledning riktad till myndigheter, verksamheter och allmänheten i övrigt för omhändertagande av 
farliga ämnen och påväxt på fartygsskrov 

ÅPH 16 Fördela medel för tillsynsprojekt av förorenade sediment vid de ur havsmiljöns perspektiv mest angelägna 
områdena; Sammanställa erfarenheter från riskanalys och riskhantering av förorenade sediment vid dessa 
och redan genomförda objekt; Verka för att sediment i större utsträckning ska ingå i de utredningar som görs 
av förorenade områden; Harmonisera tillgänglig miljögiftsdata i marina sediment till både innehåll och format 
samt göra dessa data åtkomliga 

ÅPH 17 Kartlägga orsaker till förekomsten av fortsatt tillförsel av tributyltenn (TBT) och dess nedbrytningsprodukter i 
havsmiljön; utreda behov av ytterligare reglering för att förhindra spridning av TBT till havsmiljön samt verka 
för att den reglering utredningen förespråkar tas fram; Utreda behov av och utifrån identifierade behov ta 
fram vägledning för att förhindra spridning av TBT till havsmiljön 

ÅPH 18 Identifiera de ämnen som kan förekomma i utgående vatten från avloppsreningsverk i sådana halter att de 
riskerar att påverka havsmiljön negativt. Vidare, att med avseende på de identifierade riskerna, utreda behov 
av och utifrån sådana behov ta fram generella utsläppskrav/vägledande riktvärden, tillämpliga kontroll-
/mätmetoder samt vägledning för tillsyn och prövning  

ÅPH 19 Främja en effektiv och hållbar insamling och mottagning av förlorade fiskeredskap samt förebygga förlusten 
av nya 

ÅPH 20 Ta fram en riktad nationell informationskampanj till allmänhet och konsumenter om vanligt förekommande 
skräpföremål i den marina miljön, dess negativa påverkan på miljön samt kopplingen till konsumenternas 
beteende 

ÅPH 21 Stödja initiativ som främjar, organiserar och genomför strandstädning i särskilt drabbade områden  

ÅPH 22 Bedriva strategiskt arbete genom inkludering av marint skräp i relevanta avfallsplaner och program inklusive 
de kommunala avfallsplanerna, där avfallshanteringens betydelse för uppkomst av marint skräp belyses. 
Materialströmmar av plast behöver prioriteras och styrmedel utredas i syfte att minska förekomsten av 
plastföremål som skräp i den marina miljön 

ÅPH 23 Vid revidering av de kommunala avfallsplanerna identifiera och belysa hur avfallshanteringen kan bidra till att 
minska uppkomsten av marint skräp samt sätta upp målsättningar för ett sådant arbete  

ÅPH 24 Ta fram övergripande ramar för nationella åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper i marin miljö samt 
samordna arbetet nationellt 

ÅPH 25 Ta fram kunskapsuppbyggande program för hotade arter och naturtyper i marin miljö samt samordna arbetet 
nationellt 

ÅPH 26 Utveckla vägledning för vad förvaltningsdokument för marina skyddade områden ska innehålla  

ÅPH 27 Utifrån riktlinjer och kriterier framtagna i Havs- och vattenmyndighetens nationella plan för marint 
områdesskydd inrätta nya marina skyddade områden i tillräcklig geografisk omfattning med lämpliga 
förvaltningsåtgärder för att de nya områdena ska kunna hjälpa till att nå god miljöstatus enligt 
havsmiljöförordningen 



 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV UPPDATERAT ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HAVSMILJÖN 

 

 

- 52 - 
 

 

ÅPH 28 Införa förvaltningsåtgärder i marina skyddade områden (befintliga/nya, där sådana inte finns idag)  

ÅPH 29 Ta fram en samordnad åtgärdsstrategi mot fysisk påverkan och för biologisk återställning kustvattenmiljön i  

ÅPH 30 Utveckla metoder för ekologisk kompensation och restaurering av marina miljöer  

ÅPH 31 Genomföra restaureringsåtgärder för ålgräs i Västerhavet  

ÅPH 32 Rapportera vilka åtgärder som genomförts och hur dessa påverkar miljökvalitetsnormerna för havsmiljön 
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4 Nuläge 

4.1 Vatten 

 Förklaring av aspekten: aspekten vatten har en mycket vid tolkning i vilken vatten i 

mark, sjöar, hav och vattendrag ingår. Vatten i sjö, vattendrag och hav utgör 

livsmiljöer för en stor del av våra levande organismer. 

Vattnet i Nordsjön och Östersjön skiljer sig mycket åt, bland annat avseende salthalt, 

näringsämnen och plankton. Vattenmassorna är sammankopplade, men skillnaderna 

ger olika förutsättningar för det marina livet i de olika havsområdena. Östersjön, som 

är ett grunt och bräckt innanhav, har främst problem med övergödning, 

algblomningar och miljögifter, även om problematiken varierar mellan olika delar av 

havsområdet. Nordsjön och Västerhavet däremot är salt, artrikt och har jämförelsevis 

god vattenomsättning, undantaget instängda fjordar och vikar. Nordsjöns och 

Västerhavets huvudsakliga problematik grundar sig främst i dess stora påverkan från 

fiskeverksamhet, vilket påverkar allt från artsammansättning och storleksfördelning 

till mängden fintrådiga alger i de grundare vikarna. Havsområdets ekosystem lider 

fortfarande från en tidigare omfattande användning av giftiga båtbottenfärger.  

I Havs- och vattenmyndighetens statusbedömning (2018) bedöms god miljöstatus 

inte uppnås för övergödning, farliga ämnen och marint skräp i bedömda 

havsområden (Tabell 6). 

Tabell 6. Sammanfattning av relevanta (för aspekten) övergripande bedömningar i Havs- och 
vattenmyndighetens rapport Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2018-2023 (Havs- och 
vattenmyndigheten, 2018). 

Deskriptorer Status 

B
e

la
s
tn

in
g

a
r 

Övergödning God miljöstatus uppnås inte. På västkusten är det endast Skagerraks utsjövatten 
som bedöms ha god miljöstatus, och i Östersjön endast kustvattnen i norra delarna 
av Bottenhavet respektive Bottenviken. I Västerhavet ligger dock 
bedömningsresultaten för övriga områden ofta nära gränsen till god status och i 
kustvattnen är det oftast bottenfauna och skadliga algblomningar som sänker 
statusen. Status för Västerhavet är relativt likvärdig den bedömning som gjordes 
2012. Alla svenska utsjöområden i Östersjön bedöms vara övergödda. Tillståndet i 
Bottenhavet tycks ha försämrats något, bland annat på grund av tillförsel av 
näringsämnen från Egentliga Östersjön men även på grund av klimatpåverkan. 
Ändring i bedömning för Bottenviken jämfört med 2012 beror däremot främst på att 
nya parametrar har tagits in i bedömningen, samt att tröskelvärdet för fosfor har 
skärpts.  

Farliga 
ämnen 

God miljöstatus uppnås inte. Detta beror på för höga halter i havsmiljön av flera 
långlivade miljögifter. Halterna av många bedömda farliga ämnen i svenska hav är 
dock i huvudsak oförändrade eller nedåtgående, främst eftersom förekomsten ofta är 
kopplad till verksamheter som i dag är förbjudna eller kraftigt reglerade. 

Marint skräp God miljöstatus uppnås inte. Övervakningen av skräp på havsbottnen visar ingen 
statistiskt signifikant nedåtgående trend någonstans. Därför nås inte god status i de 
havsbassänger som övervakas för denna indikator. Övervakning av marint skräp 
saknas i Bottenviken och Bottenhavet. Inte heller avseende strandskräp nås 
sammantaget god miljöstatus, varken i Nordsjön eller Östersjön. 
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4.2 Biologisk mångfald 

 

Förklaring av aspekten: Biologisk mångfald avser variationsrikedomen bland 

levande organismer av alla ursprung, inklusive från bland annat landbaserade, 

marina och andra akvatiska ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta 

innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem.  

 

Tillståndet för samtliga arter och artgrupper i Nordsjön och Östersjön varierar stort 

geografiskt och kriteriemässigt. Tillståndet för tumlare är osäkert i både Östersjön 

och Västerhavet, populationsstorleken är relativt stabil i Västerhavet men kritiskt låg i 

Östersjön. Det saknas dock tillräcklig information om utbredning och hälsotillstånd för 

att fullständigt kunna bedöma statusen för tumlare. Knubbsäl i Västerhavet och 

gråsäl i Östersjön ökar och populationernas utbredning är stabil. Dock är situationen 

för vikare fortsatt kritisk.  

Fisksamhällena i både Östersjön och Västerhavet är ansträngda då majoriteten av 

bestånden överfiskas, med vissa tecken på återhämtning. Tröskelvärden nås för 

vissa bestånd av strömming, skarpsill och rödspätta i Östersjön och bland annat sill, 

rödspätta, kummel och gråsej i Nordsjön. Storleksfördelningen av fisk är fortfarande 

förskjuten till små individer, och en ökad storleksfördelning krävs för att uppnå god 

miljöstatus. Trenden är positiv för Nordsjön och för kustfisksamhällena klaras 

tröskelvärden i några av de undersökta områdena i Östersjön men i Västerhavet är 

kustfisksamhällena lokalt ur balans. Kustpopulationen av torsk i Västerhavet har 

fortfarande en mycket låg abundans.  

Fungerande och välmående kustfisksamhällen är viktiga både socio-ekonomiskt och 

ekologiskt. Kustfisk, särskilt större rovfisk, utgör en viktig del av näringsväven för ett 

fungerande ekosystem. Rovfiskar påverkar hela näringsväven nedåt och har därför 

en strukturerande effekt. Detta kan i sin tur även påverka övergödningssymptom, till 

exempel kan avsaknad av rovfiskar leda till allvarligare övergödningseffekter (Havs- 

och vattenmyndigheten, 2015b).  
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Tabell 7. Sammanfattning av relevanta (för aspekten) övergripande bedömningar i Havs- och 
vattenmyndighetens rapport Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2018-2023 (Havs- och 
vattenmyndigheten, 2018). 

 

 Deskriptorer Status 

B
e

la
s

tn
in

g
a

r 

Kommersiellt 
nyttjad fisk och 
skaldjur 

God miljöstatus uppnås inte. Uttaget av flera arter av fiskar och skaldjur 
bedöms vara för stort för att bestånden ska vara långsiktigt hållbara. 
Dessutom påverkas andra delar av ekosystemet indirekt genom till exempel 
oavsiktliga bifångster och skador på havsbottnarna. För vissa fiskbestånd i 
Västerhavet är trenden positiv men för många bestånd i Östersjön, framför 
allt de bottenlevande, är situationen fortfarande kritisk. 

Främmande arter God miljöstatus uppnås inte. 

Fysisk påverkan God miljöstatus uppnås inte, särskilt i kustområdena. 

Pelagiska och 
bentiska livsmiljöer 

Bedömningarna är delvis osäkra och behöver utvecklas framöver. 

M
a

ri
n

a
 a

rt
e

r 
o

c
h

 l
iv

s
m

ilj
ö

e
r 

Fisk Situationen i svenska hav är fortfarande ansträngd. Storleksfördelningen för 
de flesta arter är förskjuten till små individer. Dock finns tecken på viss 
återhämtning och god miljöstatus uppnås för bland annat strömming, 
skarpsill och rödspätta i Östersjön och bland annat sill, rödspätta, kummel 
och gråsej i Västerhavet. Förbättringar syns även för kustfisk i några 
kustområden. 

Marina däggdjur För tumlare är populationsstorleken relativt stabil i Västerhavet men kritiskt 
låg i Östersjön. För säl är tillståndet delvis positivt. Knubbsäl i Västerhavet 
och gråsäl i Östersjön ökar i antal, och deras utbredning är stabil. 
Situationen för vikare är fortsatt kritisk, liksom för knubbsäl i Kalmarsund. 

Fågel Utvecklingen för de flesta fågelarter är positiv, men de arter som söker föda 
på havsbotten uppnår inte god miljöstatus i vare sig Västerhavet eller 
Östersjön.   

 

4.3 Jord 

 

Förklaring av aspekten: Denna miljöaspekt omfattar exempelvis organisk substans, 

erosion, kompaktering och hårdgörning. Jord i denna kontext avser bottenytan och 

underliggande substrat/sediment. 

 

Bottenytan och ytsubstratet ger tillsammans med andra abiotiska komponenter, 

såsom djup, vågexponering och salthalt, förutsättningar för olika marina organismer 

att etablera sig och skapa livsmiljöer för andra organismer, eller att använda 

bottenytan som rekryteringsområde eller en plats för födosök. Botten kan även 

användas på olika sätt för mänsklig exploatering såsom utvinning av material, 

bottentrålning eller etablering av exempelvis havsbaserad vindkraft. I många fall tas 

botten bort, modifieras eller utökas för att till exempel fördjupa en farled eller bygga 

en pirarm.   
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Den största påverkan på bottenmiljöer i Östersjön kommer från övergödning och 

syrebrist. Övergödningen leder till minskat siktdjup, ökad sedimentation och syrebrist 

i framförallt Egentliga Östersjön. I Nordsjön och Västerhavet utgör bottentrålning en 

stor negativ belastning för känsliga bottenmiljöer. I både Östersjön och Nordsjön är 

belastningen från mänskliga aktiviteter, såsom hamnar, muddringar och anläggande 

av konstruktioner i vattenområdet, hög. 

Huvuddelen av våra biogena rev (såsom musselbankar), hårdbottnar och 

mjukbottnar (ler-, silt- och sandbottnar) uppnår ej god status, men för Bottniska viken 

uppnår merparten av mjukbottnarna god status. I områden djupare än 60 meter i 

Östersjön uppnås god status ej främst på grund av rådande syrebrist. 

De förorenande ämnen som släpps ut i Östersjön har ofta mjukbottnar som 

slutdestination. Detta gäller särskilt för mer svårnedbrytbara ämnen som samlas och 

ackumuleras över tid i sedimenten. Detta gäller även för marint skräp såsom plast. 

Plastföroreningar som till exempel plastpåsar bryts så småningom ned till mikroplast 

då det kan vara skadligt främst för djur som livnär sig på plankton. 

4.4 Kulturmiljö 

 

Förklaring av aspekten: Kulturmiljö avser hela den av människor påverkade miljön, 

det vill säga som i varierande grad präglats av olika mänskliga verksamheter och 

aktiviteter. En kulturmiljö kan preciseras och avgränsas till att omfatta en enskild 

anläggning eller lämning, ett mindre eller större landskapsavsnitt, en bygd eller 

region. Kulturmiljön omfattar inte bara landskapets fysiska innehåll utan även 

immateriella företeelser som ortnamn eller sägner som är knutna till en plats eller ett 

område. Kulturmiljön är en del av kulturarvet.  

 

Sverige har ett omfattande kulturarv under vatten. Av Sveriges 1,8 miljoner 

registrerade fornlämningar utgörs cirka 20 000 av maritima objekt. De flesta kända 

fornlämningar på havets botten är vrak efter skepp och båtar, så kallade 

fartygslämningar. Enligt kulturmiljölagen är en fartygslämning en fornlämning om den 

är äldre än från 1850. Länsstyrelsen har dock möjlighet att förklara en fartygslämning 

som är från 1850 eller senare för fornlämning om det finns särskilda skäl med 

avseende på dess kulturhistoriska värde (Boverket, 2020a).  

Det finns goda förutsättningar för att träkonstruktioner ska bevaras och konserveras i 

Östersjön och Bottniska viken på grund av den låga salthalten och den låga 

temperaturen. Tack var detta innehåller dessa områden världsunika, mycket 

välbevarade försvarsanläggningar och skeppsvrak av trä. I västkustens vatten 

angrips däremot trä av skeppsmask och därför finns endast ett litet antal vrak med 

träskrov bevarade här. 

I Sveriges hav finns även submarina landskap med sjunkna boplatser från 

stenåldern, fartygsspärrar från vikingatid och medeltid samt rester efter hamnar, 
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ankringsplatser och industrier. Spår efter boplatser från äldre stenålder finns på ner 

till 40 meters djup i södra Östersjön och Kattegatt, boplatser som till följd av 

vattennivåförändringar har hamnat under vatten. På havsbottnen längs kusten 

utanför Österlen i Skåne finns även så kallade fossila skogar som består av 

välbevarade rester från en cirka 11 000 år gammal tallskog.  

Kust- och skärgårdslandskapen har till stor del präglats av de traditionella näringarna 

fiske, sjöfart, jordbruk, industri och turism som i sin tur uppstått just där på grund av 

kopplingen till havet. Värdefulla miljöer, landskap och byggnader är här knutna till 

skärgårdsjordbruket, fiskelägen och badorter, hamnar, befästningar, fyr- och 

lotsplatser samt kustanknuten industri. Längs Sveriges kuster, speciellt i södra 

Sverige, finns gott om riksintressanta områden för kulturmiljövården. 

4.5 Landskap 

 

Förklaring av aspekten: Enligt Landskapskonventionen definieras landskap som 

”ett område sådant det uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet av 

påverkan och samspelet mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer”. 

 

Sverige har en 700 mil lång kust och variationen i landskapet är stor. Ur ett 

internationellt perspektiv är flera egenskaper hos de svenska skärgårdarna unika 

eller ovanliga. Utmärkande drag för kust- och skärgårdsmiljöer är bland annat att de 

har en långvarig kulturpåverkan, speciella geologiska förutsättningar och naturliga 

störningar orsakade av närheten till havet. De har även en mångfald av 

skogsbiotoper på öar som i många fall är av naturskogskaraktär med lång 

trädkontinuitet. Ekosystemet kring Sveriges kuster är starkt präglat av att människan 

har brukat marken under lång tid (Naturvårdsverket, 2005). 

I landskapet förekommer det en stor variationsrikedom mellan de karga kusterna i 

Bohusläns, de lummiga ädellövskogsmiljöerna i Blekinge, den småbrutna och 

urbergspräglade karaktären hos Östergötlands och Stockholms skärgårdar, 

Ångermanlands höga, skogiga kust och de låga öarna i Norrbotten. För naturvärden i 

kust- och skärgårdsmiljöer är helhetsmiljöer och mosaikaspekter nyckelord. Av 

denna anledning har riksobjekt för naturvård i skärgården ofta en stor utbredning, 

eftersom det vanligvist är just helheten som är mest värdefull. Utöver naturvärden har 

kust- och skärgårdsmiljöerna även stort värde för friluftsliv och kulturmiljövård. Längs 

hela Sveriges kust finns det en många riksintressanta områden för naturvård- och 

kulturmiljövård samt friluftsliv. Höga kusten, Stockholms och Östergötlands skärgård 

och Bohusläns kust är några exempel på större riksintresseområden 

(Naturvårdsverket, 2005). 
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4.6 Befolkning och människors hälsa 

 

Förklaring av aspekten: Miljöaspekterna befolkning och människors hälsa fångar 

upp den sociala dimensionen av miljöbegreppet. Åtgärder kan leda till direkta och 

indirekta effekter på människors välmående och hälsa. Befolkningen består av olika 

grupper, utifrån ålder, kön socioekonomisk status etc. med olika behov och 

förutsättningar. En förändring påverkar grupper olika, en kan gynnas medan en 

annan missgynnas.  

 

Havet bidrar till människors välmående genom bland annat livsmedel, inkomst, 

upplevelsevärden och fysisk aktivitet. Dessa är således aspekter som kan påverkas 

av åtgärdsprogrammet för havsmiljön.  

När det gäller miljögifter är antalet kemiska ämnen som idag används i produktion av 

kemiska produkter och varor mycket stort och det råder brist på kunskap om dess 

effekter, användning och exponering. Forskning visar på samband mellan 

folksjukdomar och påverkan från industrikemikalier som vi utsätts för i låga doser 

under lång tid (KEMI, 2020). Förorenade områden saneras, men inte tillräckligt 

snabbt och nya områden upptäcks. Enligt Havs- och vattenmyndigheten (2018) 

uppnås inte målnivåerna för farliga ämnen i svenska havsvatten. Detta beror på för 

höga halter av flera långlivade miljögifter. Halterna av många bedömda farliga ämnen 

i svenska hav är dock i huvudsak oförändrade eller nedåtgående, främst eftersom 

förekomsten ofta är kopplad till verksamheter som i dag är förbjudna eller kraftigt 

reglerade.  

Sverige har tio friluftsmål för att stödja människors möjligheter att vistas ute i naturen 

och utöva friluftsliv. Detta för att öka människors välmående och fysiska aktivitet. 

Naturvårdsverket (2019a) bedömer att målutvecklingen är långt ifrån positiv, även om 

viktiga insatser pågår. Utövandet av friluftsliv i Sverige ligger på en stabil nivå under 

de senaste åren, men det finns variationer mellan olika grupper i befolkningen. Det är 

vanligare med friluftsliv om man har en högre utbildning, bor på landsbygden eller i 

mindre tätort eller om båda ens föräldrar är födda i Sverige. Ett av de upplevda 

hindren som gör att allmänheten inte är ute i naturen så mycket som de skulle vilja är 

brist på lämpliga platser (Naturvårdsverket, 2019a). Enligt en enkätundersökning 

anser till exempel 27% av allmänheten att de inte kan bada utomhus i sjö eller hav i 

den utsträckning de önskar.  

Havet bidrar också till sysselsättning genom fiske, vattenbruk och turism. Sveriges 

folkhälsopolitiska mål handlar bland annat om att stärka människors egna möjligheter 

till sysselsättning. Ju högre inkomsterna är, åtminstone i de lägre inkomstskikten, 

desto friskare är individen och desto längre är den förväntade livslängden. Människor 

som arbetar har också i regel bättre hälsa än de som saknar sysselsättning 

(Folkhälsomyndigheten, 2019). Yrkesfisket domineras idag av små företag och bidrar 

till en levande landsbygd, kust och skärgård. Antalet yrkesfiskare har minskat, men 
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den tekniska kapaciteten hos de kvarvarande fartygen har ökat (Boverket, 2020b). 

Fisket är beroende av fiskbeståndens storlek som påverkas bland annat av överfiske, 

övergödning, syrefria bottnar och rovdjur. Höga halter av miljögifter har också lett till 

kostrekommendationer och stopp för export av flera fiskarter. I Sverige är 

vattenbruket är en liten sektor som sysselsätter ca 400 personer (SCB, 2019). Det 

finns en nationell strategi och handlingsplan för att främja vattenbruket. När det gäller 

marin turism visar Havs- och vattenmyndigheten (2012c) att näringen bidrog till 

mellan 36 000 och 51 000 arbetstillfällen år 2010. Enligt Naturvårdsverket (2019a) är 

naturturism en starkt växande del av besöksnäringen som skapar jobb över landet 

inte minst lokalt på landsbygden. 

 

4.7 Luft 

 

Förklaring av aspekten: Denna miljöaspekt syftar till luftföroreningar såsom ämnen 

och föroreningar som är skadliga för människors hälsa, vattenkvalitet, natur- eller 

kulturmiljö. 

 

Sveriges miljömål för frisk luft definieras av att luften ska vara så ren att människors 

hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas (Naturvårdsverket, 2019b). 

Enligt Naturvårdsverket kan en positiv trend med minskade utsläpp ses, men 

halterna av kvävedioxid, partiklar och ozon ligger fortfarande långt ifrån målnivån.  

Exponering för luftföroreningar kan påverka hälsan negativt genom att bidra till hjärt- 

och lungsjukdomar samt förkortad livslängd. Luftföroreningar orsakar även korrosion 

och nedsmutsning av material. Dessutom skadas skogens träd och jordbrukets 

grödor av marknära ozon vilket resulterar i lägre tillväxt i skogen och försämrade 

skördar. Skador på hälsan, material och vegetation på grund av luftföroreningar 

kostar således samhället stora summor pengar, i form av exempelvis sjukvård, 

reparationsarbeten och skördebortfall. 
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4.8 Klimat 

 

Förklaring av aspekten: Med klimatpåverkan menas den påverkan som bidrar till att 

den globala medeltemperaturen på jorden ökar, det vill säga att det sker en 

förstärkning av den livsnödvändiga och naturliga växthuseffekten. Till skillnad mot 

annan miljöpåverkan, som ofta sker lokalt, är klimatpåverkan därför snarare global. 

FN:s klimatpanel (IPCC)har slagit fast att klimatet håller på att förändras utöver den 

naturliga variationen och att denna förändring beror på mänsklig påverkan. Det 

handlar om att människan med sina utsläpp av växthusgaser, framförallt koldioxid, 

förstärker den naturliga växthuseffekten. Detta befaras leda till en höjning av jordens 

medeltemperatur och därmed ett förändrat klimat med följder för människor, djur och 

växter. Dessa följder känner vi dock enbart delvis till dagsläget.  

All samhällsplanering behöver därför bedrivas så att samhällets påverkan på klimatet 

minskar och så att samhället anpassas till ett ändrat klimat. Sveriges riksdag har 

därför fattat beslut om miljökvalitetsmål för att begränsa klimatpåverkan. 

Preciseringen av klimatmålet anger att ökningen av den globala medeltemperaturen 

ska begränsas till långt under två grader Celsius över förindustriell nivå, och 

ansträngningar görs för att hålla ökningen under 1,5 grad Celsius över förindustriell 

nivå.  

 

Östersjön anses höra till en av de särskilt utsatta miljöerna sett till effekterna av 

klimatförändringarna. På sikt kan klimatförändringarna vara ett lika stort hot mot 

Östersjön som övergödningen (Östersjöcentrum, 2020a). 

I en rapport om klimatförändringarnas effekt på haven slår FN:s klimatpanel fast att 

effekten av klimatförändringarna tydligt kan ses på haven och utvecklingen går 

snabbt (IPCC, 2019). I rapporten anger IPCC att havsnivån steg med omkring 15 

centimeter under 1900-talet men hastigheten ökar och idag stiger den mer än 

dubbelt så snabbt. Om koldioxidutsläppen fortsätter att öka kan nivån stiga så 

mycket som 60-110 cm fram till år 2100. Skälet är att glaciärer och permafrost 

smälter i ökande takt och att vattentemperaturen stiger, vilket gör att vattnets volym 

ökar.  

Vidare pekar en rapport från Stockholms Universitet (Östersjöcentrum, 2020b) på att 

temperaturen i Östersjön har ökat mycket jämfört med i världshaven och andra 

innanhav under de senaste decennierna. Klimatförändringen utgör en del av 

temperaturökningen. Den andra delen av temperaturökningen kan förklaras med av 

en naturlig långperiodisk cyklisk förändring i Nordatlantens yttemperaturer, den så 

kallade Atlantic Multidecadal Oscillation (AMO). Nya klimatprojektioner visar dock att 

medeltemperaturen i Östersjön kan komma att öka med cirka 2 till 3°C vid slutet av 

detta sekel jämfört med slutet av det förra, beroende på hur kraftfull den globala 

klimatpolitiken kommer att bli (Östersjöcentrum, 2020b). 
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Effekterna av klimatförändringar på haven är bland annat försurning och en 

förstärkning av övergödningsproblematiken. För närvarande har övergödningen i 

Östersjöns ytvattenskikt en dämpande effekt på försurningen. Detta kan dock 

förändras i vid ökade temperaturer då koldioxid och metan kommer att frigöras från 

de övergödda havsbottnarna. Detta gör att havet går från att vara en kolsänka till en 

kolkälla (Östersjöcentrum, 2020b). 

4.9 Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar 

 

Förklaring av aspekter: Denna aspekt har i denna miljöbedömning definierats 

utifrån hushållningsreglerna i 3 kap miljöbalken samt aspekten materiella tillgångar i 

direktivet om strategiska miljöbedömningar. Materiella tillgångar som miljöaspekt kan 

definieras som reella, fysiska till ekonomiska värden. Ett ekonomiskt värde kan vara 

det. Fysiska företeelser som enbart har ett individuellt affektionsvärde, eller som 

uppstår helt tillfälligt och/eller oförutsägbart, går inte att omsätta till ekonomiska 

värden och utgör därför inga materiella tillgångar. I den här MKB:n ingår följande 

delaspekter till materiella tillgångar: 

• Marin sand och grus 

• Fiskeresursen  

• Energiutvinning 

• Marint skräp 

 

Marin sand och grus 

Enligt kontinentalsockellagen är det bara staten som har rätt att utforska 

kontinentalsockeln och att utvinna dess naturtillgångar. Av lagen framgår dock också 

att regeringen – eller den myndighet som regeringen bestämmer – får ge tillstånd till 

annan än staten att utforska kontinentalsockeln och att utvinna tillgångar från den. 

Det finns ett uttryckligt förbud mot olje- eller gasverksamhet i kontinentalsockellagen.  

En av preciseringarna av miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet anger att 

[terrestra] naturgrusavlagringar av stor betydelse för dricksvattenförsörjning, 

energilagring, natur- och kulturlandskapet är fortsatt bevarade. Detta innebär att man 

idag söker möjliga ersättningar till naturgrus. Många av de användningsområden där 

naturgrus används idag kan i många fall ersättas med krossat berg vilket bör ses 

som det första alternativet till ersättningsmaterial för naturgrus (SGU, 2017). Det 

finns dock en del användningsområden, såsom till den fina fraktionen i betong, där 

det i dagens läge är kostsamt eller kräver mycket energi att producera 

ersättningsmaterial från krossat berg samt generar restprodukter. Det gör att marin 

sand och grus är en resurs som skulle kunna ersätta för naturgrus i en framtid (SGU, 

2017).  
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De geografiska regioner, där marin sand och grus delvis kan ersätta naturgrus är de 

kustnära regioner som har stor förbrukning av naturgrus, men samtidigt små 

tillgångar av naturgrus på land, och som förväntas fortsättningsvis vara expansiva 

när det gäller byggande och branschrelaterad industri. För dessa regioner kan marin 

sand och grus utgöra ett transportrelaterat ekonomiskt och miljömässigt hållbart 

alternativ till naturgrus på land. De områden vilka därför är mest aktuella för 

användning av marin sand och grus som en del i materialförsörjningen, är 

Stockholm-Mälardalen, sydvästra Skåne och Göteborgs-Västra Götalandsregionen. 

Inom dessa regioner finns även hamnar som har möjlighet att ta emot, förvara samt 

förädla marin sand och grus. Hamnarna är belägna inom rimliga avstånd till platser 

där materialet behövs och har möjlighet att transportera materialet vidare med både 

lastbil och tåg. Behovet av material i dessa regioner gör att marin sand och grus kan 

konkurrera med marknadspriset på naturgrus (SGU, 2017).  

För närvarande finns i Sverige ett erhållet tillstånd till sand-, grus- och stentäkt och 

det är för Ystads kommun som under tio år, vid fyra tillfällen, från april 2011 kan ta ut 

totalt 340 000 m³ sand, grus och sten inom specificerat område vid Sandhammar 

Bank, för att motverka pågående stranderosion vid Ystads Sandskog och Löderups 

Strandbad. Tillståndet är förenat med ett antal villkor som SGU har fastställt för att 

skydda allmänna intressen och enskild rätt (SGU, 2017). 

Fiskeresursen 

Fiskfaunan i Östersjön består av cirka 50 fiskarter. I utsjöområdena är det framförallt 

torsk, sill och skarpsill, medan de mer kustnära områdena domineras av 

sötvattensarter, som abborre och mört, men även av plattfiskar. Ål förekommer längs 

kustområdena med störst utsträckning i de södra havsområdena. Bestånden av lax, 

öring, ål och till viss del även sik, är en blandning av naturlig och utplanterad fisk 

(Havs- och vattenmyndigheten, 2015b). I Östersjön har fisketrycket historiskt haft en 

stor påverkan på arter som torsk, kolja, tunga, rödspätta och lyrtorsk.  

Återhämtningen går långsamt trots att trålgränsen flyttats ut och andra 

bevarandeåtgärder har genomförts. I Öresundsområdet, där det sedan 1930-talet har 

varit förbjudet med trålfiske, är läget avsevärt bättre. Men även här har andelen stor 

fisk minskat de senaste åren (Havs- och vattenmyndigheten, 2015b). Detta kan med 

stor sannolikhet bero på det höga uttag genom garnfiske som utförs året runt i 

Öresund (Wijkmark & Enhus, 2015). Ändå finns Sveriges livskraftigaste torskbestånd 

i Öresund.  

Beståndet av torsk i Norra, Mellersta och Sydöstra Östersjön minskade drastiskt i 

slutet av 1980-talet vilket hade sin grund i ett högt fisketryck samt påverkan från säl 

och skarv. Detta torskbestånd hade en viss ökning från 2005 men har minskat abrupt 

mellan 2011 och 2014, och är fortfarande lågt förutom i de sydligaste delarna i 

Sydöstra Östersjön. Torskbeståndet är fortfarande tämligen litet och koncentrerat till 

Södra Östersjön där Bornholmsdjupet är dess enda lekområde i Östersjön idag.  
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Skarpsillen minskade även den abrupt mellan 2011 och 2014 och har förflyttat sig 

mer norrut, medan sillbestånden ökar i hela Östersjön. Bestånden av sik ligger på en 

stabil nivå medan situationen för vild lax i Östersjön är oroande och situationen för ål 

är kritisk. Mer kustnära fiskar som tånglake, karpfiskar och gädda har en fortsatt 

minskning medan abborre och gös är överlag stabila (Havs- och vattenmyndigheten, 

2015b).  

Fiskfaunans sammansättning i Västerhavet är ungefär densamma som i övriga 

Nordsjön. Omkring 80 marina fiskarter förökar sig i svenska vatten och antalet 

fiskarter minskar generellt från Skagerrak mot Öresund. Torsk, sill, skarpsill och tobis 

dominerar, samt på sand- och lerbottnar oftast plattfiskar. Ål förekommer längs hela 

Sveriges västkust, men mer allmänt i de södra delarna (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2015a). Det största ålbeståndet i Sverige är beläget vid södra 

Skagerraks inre kustområde men är högt även inom havsplaneområdet. Även 

sillbeståndet är högt i södra Skagerrak tillsammans med torskbeståndet som är högt 

även i övriga delar inom båda havsområdena. Fisksamhället i Västerhavet har sedan 

slutet av 1800-talet förändrats med en minskning av stor, vuxen rovfisk till ett 

ekosystem där små och unga individer dominerar. Exempel på arter som påverkats 

starkt av fisketryck är torsk, kolja, tunga, rödspotta och lyrtorsk. Återhämtningen går 

långsamt trots att trålgränsen flyttats ut och andra bevarandeåtgärder har genomförts 

(Havs- och vattenmyndigheten, 2015a). Nivåerna är inte tillfredställande även om 

mängden stor fisk åter ökar. Bestånden av torsk är fortfarande på en så låg nivå att 

de bedöms ha minskad reproduktionskapacitet.  

Den främsta mänskliga påverkan på fiskbestånden utgörs av fisket, men påverkan 

sker även från tillförsel av näringsämnen, exploatering och fysisk påverkan på 

livsmiljöer som salthalt, samt miljögifter. Reglering av älvar samt rensningar i både 

större och mindre vattendrag påverkar fiskbestånd och fiske genom att begränsa 

tillgången till lämpliga lekområden för havslevande fisk (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2015b). Andra fysiska störningar i ekosystemet som kan bero på 

muddring, anläggningar, förlorade fiskeredskap och ljud. En osäkerhetsfaktor är hur 

klimatförändringar och den ökade utbredningen av bottnar med syrebrist i Östersjön 

påverkar fiskens livsmiljö och födobas. Det storskaliga havsfisket är orsak till att drygt 

20 fiskarter rödlistats 2015. Bland annat bedöms fortfarande svenska bestånd av 

torsk, kolja, långa och hälleflundra vara hotade. Från och med 2015 är även kummel 

och klorocka rödlistade, där den senare bedöms vara starkt hotad 

(Havsmiljöinstitutet, 2016a).  

Energiutvinning 

Med rådande politiska målsättningar på energi- och klimatområdet (till exempel mål 

om 100 procent förnybar elproduktion år 2040 (Energimyndigheten, 2018), finns ett 

tryck på utbyggnad av förnyelsebar energi, där vindkraft förväntas spela en viktig roll. 

Den havsbaserade vindkraften har enligt Energimyndigheten en stor potential men i 
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dagsläget är utbyggnad av vindkraft på land relativt konkurrenskraftigt vilket hämmar 

utvecklingen till havs (Energimyndigheten, 2018).  

Utvecklingen för vindkraft i havsmiljön till år 2030 beror på flertalet faktorer som 

utveckling för teknik, kostnader, elpriser och politiskt agerande i form av 

implementering av styrmedel. Energimyndigheten (2018) gör bedömningen att en 

begränsad etablering sker till 2030 och att utvecklingen tar fart först efter 2030.  

Marint skräp 

Marint skräp är ett växande miljöproblem med allvarliga konsekvenser för det marina 

livet. Globalt sett ökade mängderna marint makroskräp i havet och på stränderna 

kraftigt från 1960-talet fram till millennieskiftet. Mängden marint skräp tycks har 

stabiliserats efter år 2000, men ligger kvar på en relativt hög nivå (Ospar 2009). 

Större skräpmängder återfinns på stränderna längs med Nordsjön än längs med 

Östersjön. Längs Bohuskusten har undersökningar summerat i medeltal cirka 1200 

skräpföremål/100 m, jämfört med cirka 700 skräpföremål/100 m i övriga Nordsjön 

(Havs- och vattenmyndigheten 2012a) och 75 skräpföremål/100 m i Egentliga 

Östersjön. Badstränder och stränder med närhet till städer och flodmynningar i 

Östersjön räknar runt 240 skräpföremål/100 m (Håll Sverige Rent 2014). En stor del 

av det skräp som återfinns på referensstränder längs med Bohuskusten sköljs i land 

med strömmar och vågor. Andelen skräp som slängs direkt på dessa stränder är i 

förhållande till den vattenburna mängden mycket låg. Östersjöns avsaknad av starka 

ytvattenströmmar och tidvatten, tillsammans med övriga strömningsförhållanden och 

ett långsamt vattenutbyte skulle kunna innebära att en större andel av det marina 

skräpet ansamlas på botten och stannar där än på havsbotten i Nordsjön (MARLIN 

2013). Övervakningsprogrammet (Havs- och vattenmyndigheten 2014a) täcker in 

större marint avfall på stränder och havsbotten, dock behöver övervakningen 

vidareutvecklas. I nuläget saknas övervakning av mikroskopiskt avfall. Det saknas 

även övervakning för att mäta påverkan på marina organismer av avfall. 

Marint skräp utgör en belastning på havsmiljön. En vanligt använd siffra när det 

handlar om marint skräp är att 80 procent av skräpet som hamnar i våra hav 

beräknas komma från landbaserade källor och 20 procent kommer från 

havsbaserade källor. Det bör dock understrykas att dataunderlaget för detta 

påstående är begränsat (MARLIN 2013). Landbaserade källor utgörs främst av 

turism och rekreation, men också av bristande avfallshantering och brister i hur 

avloppsvatten och dagvatten hanteras. Utsläpp av så kallade primära (industriellt 

tillverkade) mikroskopiska plastpartiklar har främst sitt ursprung i industri- och 

konsumentprodukter och kan nå den marina miljön genom spill i produktion och vid 

transport eller via avloppsvatten eftersom de endast renas bort till viss del i 

reningsverken. Sekundära mikroskopiska plastpartiklar kan utgöras av mikrofibrer 

från textilier, färgrester och fragment från nedbrytning eller slitage av större 

plastföremål och kan nå den marina miljön exempelvis via avloppsvatten och 

dagvatten.  
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Havsbaserade källor till marint skräp utgörs främst av kommersiell sjöfart 

(passagerar- och lastfartyg), fiske- och fritidsbåtar. Men även aktiviteter såsom 

vattenbruk, vindkraft, oljeriggar och gasinstallationer bidrar till det marina skräpet. 

Även naturkatastrofer såsom översvämningar och stormar bidrar till uppkomsten av 

marint skräp. Plastföremål är det vanligaste förekommande skräpet (60–90.% av 

skräpföremålen) och kan bestå av allt från små plastbitar till tunnor, förlorade 

fiskeredskap och kasserade fritidsbåtar. Sedan 1960-talet har andelen plastföremål 

bland skräpet ökat som en följd av den ökade globala produktionen av plast samt vår 

förändrade livsstil. Eftersom plast bryts ner långsamt och haven varje år tillförs stora 

mängder plastskräp är det oundvikligt att mängderna av plastföremål i haven ökar.  

Idag saknas exakta kunskaper om i hur hög grad marint skräp orsakar skada på 

populations- och ekosystemnivå. Däremot är det väl känt att marint skräp orsakar 

skada på individnivå, exempelvis genom insnärjning och kvävning. Filtrerande 

organismer kan missta mikroskopiska skräppartiklar för föda, vilket kan resultera i 

mekanisk skada eller ge upphov till toxiska effekter. Mikroskopiska skräppartiklar kan 

i sig vara toxiska (genom det material de består av eller genom tillsatser) men de kan 

också binda till sig miljögifter och därigenom orsaka skada på de djur som tar upp 

dessa partiklar (Magnusson K. och Norén F. 2011). Fiskeutrustning som förloras till 

havs kan fortsätta att fånga fisk och skaldjur, utan att någon tar hand om fångsten 

(ofta kallat spökfiske). Även marina däggdjur och fåglar riskerar att fastna i näten. 

Enligt grova uppskattningar som gjordes som en del av EU-projektetet FANTARED i 

slutet av 1990-talet tappades det årligen cirka 167 kilometer garn i den svenska 

delen av Östersjön. Enligt samma uppskattning fastnade årligen ett par hundra ton 

torsk i spökgarnen (muntligen Larsson, PO, 130307). Marint skräp orsakar även 

skada socialt och ekonomiskt. Mest utsatta för skräp är stränderna längs 

Skagerrakkusten där kommunerna tvingas lägga stora resurser på städning. 

Bohuskustens geografiska läge, omgivande strömmar samt en buskig och klippig 

kustlinje är orsaker till detta och till att strandstädningen blir väsentligt mer kostsam 

för dessa kustkommuner än på andra håll i Sverige (Naturvårdsverket 2013a). Också 

yrkesfiskare drabbas ekonomiskt av marint skräp till havs, genom exempelvis 

förstörd fångst, förstörda redskap eller genom att de måste avsätta tid för att rensa 

redskapen från skräp (Hall K. 2000). 

Det finns idag inga kommersiella tekniker som i större skala syftar till att återvinna 

marint skräp som en resurs. 
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5 Konsekvenser av nollalternativet 

Nollalternativet i denna MKB utgörs av programalternativet i det föregående 

åtgärdsprogrammet. I detta kapitel sammanfattas konsekvenserna8 av 

programalternativet från den föregående MKB:n. I den föregående MKB:n sorterades 

åtgärderna efter teman vilket gör att detta kapitel följer den tidigare indelningen. 

Tabell 8 sammanfattar konsekvenserna av nollalternativet. 

 

Tabell 8. Samlad bedömning av nollalternativet9. Från tidigare MKB (Havs- och vattenmyndigheten, 2015c). 

 

 

Det föregående åtgärdsprogrammet för havsmiljön bedöms i huvudsak ha en 

betydande positiv miljöpåverkan. Negativ socioekonomisk påverkan uppkommer 

dock för vissa miljöaspekter, framförallt som en följd av förslag på olika regleringar av 

aktiviteter (såsom fiske och båtliv/sjöfart) som kan komma i fråga, men bedöms inte 

vara betydande. För att förebygga eller undvika negativa effekter är det därför viktigt 

 
8 Notera att bedömningsgrunderna för programalternativet i den föregående MKB:n skiljer sig jämfört med 
bedömningen av åtgärdsalternativet i föreliggande MKB. 
9 Notera att bedömningsgrunderna för programalternativet i den föregående MKB:n skiljer sig jämfört med 
bedömningen av åtgärdsalternativet i föreliggande MKB. Detta gör att denna tabell inte bör jämföras direkt med 
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med förankring och samverkan med de aktörer som kan komma att beröras inför 

genomförandet.  

Betydande positiv miljöpåverkan på miljöaspekter bedöms uppkomma genom 

åtgärder inom temaområdena Fiskar och skaldjur som påverkas av fiske, Biologisk 

mångfald och Främmande arter. Åtgärderna inriktade på Fiskar och skaldjur som 

påverkas av fiske och Biologisk mångfald förväntas på ett betydande sätt förstärka 

djurpopulationernas möjligheter till överlevnad och långsiktig utveckling. Förstärkt 

arbete med förvaltning och inrättande av marina skydd samt strategiskt arbete med 

restaurering förväntas bidra inom temaområdet Biologisk mångfald till betydande 

positiv miljöpåverkan för marint djur- och växtliv samt biologisk mångfald men även 

till ökade rekreationsvärden. Möjligheten att skapa sammanhängande marina 

områdesskydd kan ha betydelse för havet som landskap. Inom temaområdet 

Främmande arter bedöms åtgärderna ha betydande effekter främst genom att 

förbättra möjligheterna att förebygga risk för att invasiva arter etablerar sig i svenska 

vatten. 

Även åtgärder mot Marint avfall förväntas på ett betydande sätt bidra till förbättringar. 

Minskad belastning av marint avfall ger avseende djurlivet en minskad risk för 

kvävning och insnärjning, minskad belastning av farliga ämnen och förbättrat 

näringsintag för många organismer. Åtgärderna mot marint avfall bedöms ha positiv 

effekt för befolkning genom en förbättrad strandmiljö vilket höjer rekreationsvärdet 

och därmed även har en ekonomisk betydelse för turismen.  

För temaområdena Övergödning och Farliga ämnen uppkommer positiv 

miljöpåverkan för flera miljöaspekter men den bedöms inte vara betydande, då den 

förväntade betydande belastningsminskningen inom dessa områden huvudsakligen 

sker inom vattenförvaltningens åtgärdsprogram för landbaserad belastning. 

Programalternativet bedöms inte ha någon betydande påverkan på 

jordbrukslandskapet på samma sätt som åtgärdsprogrammet inom 

vattenförvaltningen. Bland positiva aspekter av arbetet mot övergödning kan nämnas 

effekter på landskapsbilden och förbättringar avseende hälsa/rekreation av minskade 

algblomningar. Positiva effekter förväntas av åtgärdsförslag i programalternativet 

som stimulerar hållbara vattenbruksnäringar. Miljöaspekterna biologisk mångfald, 

människors hälsa bedöms kunna påverkas positivt av de åtgärder som i 

programalternativet föreslås rörande Farliga ämnen, liksom aspekten forn- och 

kulturlämningar då farliga ämnen kan skada och bryta ned lämningar på havsbotten. 

Möjliga socioekonomiska negativa effekter kan uppstå beroende på eventuellt behov 

av nya rutiner för att minska spridning av farliga ämnen.  

Åtgärder inom temaområdet Främmande arter bedöms ha positiv påverkan på djur- 

och växtliv genom minskad konkurrens och annan belastning, liksom på forn- och 

kulturlämningar där risken för angrepp från nya träätande organismer kan minska.  

Både positiv och negativ miljöpåverkan bedöms uppkomma från åtgärderna för 

Fiskar och skaldjur som påverkas av fiske. På kort sikt (en 6-årsperiod) kan reglering 

av fisket ge negativa effekter för befolkning med försörjning inom fisket och därtill 
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kopplade materiella värden samt den kustnära landsbygden med dess värde för 

kultur- och naturmiljön. Som en indirekt konsekvens av detta skulle även den 

kustnära bebyggelsen och dess betydelse för landskapet kunna påverkas negativt på 

kort sikt. Syftet med regleringen är dock att på lång sikt stärka djurpopulationen, 

vilket är det ekonomiska underlaget för ovan nämnda aspekters långsiktiga hållbara 

utveckling och överlevnad. En långsiktigt ökad vitalitet hos fiskpopulationer i havet 

gör även att dessa kan vandra upp i floder och älvar och bidra till ökat djurliv. Vidare 

skulle vissa fiskeregleringar kunna bidra till minskad påverkan på fornlämningar som 

vrak på havsbotten.  

För temat Havsbottens integritet föreslås endast kunskapsuppbyggnad, vilket inte 

bedöms leda till effekter på kort sikt. Inom temaområdet Bestående förändringar av 

hydrografiska villkor föreslås i programalternativet endast åtgärder för att bibehålla 

god miljöstatus, varför påverkan huvudsakligen bedömts som neutral. Bättre 

information om hur planer eller projekt med- eller motverkar att MKN kan följas kan 

förbättra hanteringen av hydrografiska villkor i arbetet med miljöbedömningar, vilket 

kan ha positiva effekter för miljön.  

Temaområdet Marint avfalls åtgärder förväntas ge positiva effekter på stränder, 

havsbotten och omgivande landskap genom minskad förekomst av skräp. Positiva 

effekter förväntas även på vattenkvaliteten, bland annat genom minskade bidrag av 

mikroskräp till vattenmiljön som en konsekvens av minskad nedskräpning. De 

åtgärder som kopplar till avfallshantering på land förväntas som bieffekt även minska 

avfallet på land. Negativa effekter som kan uppstå är att åtgärderna på kort sikt kan 

öka arbetsbördan men på längre sikt minska kommunernas kostnader för 

iordningställande av stränder, till följd av avfallsförebyggande arbete.  

Åtgärderna inom Biologisk mångfald, marint områdesskydd och restaurering 

förväntas ge både positiv och negativ påverkan på aspekten materiella tillgångar. 

Detta då inskränkningar för verksamheter som sjötrafik, exploatering av havets 

botten och material är sannolika samtidigt som högre värden kan skapas för friluftsliv 

och turism (bland annat för sportfiske, dykning, badvattenkvalitet). Bedömningen 

beror ofta på tidsperspektivet; negativa socioekonomiska effekter på kort sikt kan 

innebära positiva effekter på lång sikt. Åtgärder för att förbättra ekologiska och 

biologiska förhållanden kan också beröra kulturmiljövärden, med risk för intresse- 

och målkonflikter.  
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6 Bedömning av konsekvenserna av 
uppdateringen av åtgärdsprogrammet 

I detta kapitel beskrivs konsekvenserna för de individuella åtgärderna som lagts till i 

uppdateringen av åtgärdsprogrammet. Bedömningarna görs både på kort och på 

lång sikt. Bedömningarna inleds med korta sammanfattningar av åtgärderna för att 

underlätta förståelsen av vad som bedömts. Fullständiga beskrivningar av åtgärderna 

återfinns i faktabladen som tillhör det uppdaterade åtgärdsprogrammet. 

46 Vägledning för att beakta och hantera risken med invasiva 
främmande arter i beslut/skötselplaner/bevarandeplaner för 
marina skyddade områden 

 

Åtgärden innebär framtagande av vägledning för att inkludera åtgärder riktade för att 

minska nyintroduktion och spridning av invasiva främmande arter i 

beslut/skötselplaner/bevarandeplaner för marina skyddade områden. Vägledning 

riktar sig till myndigheter och kommuner för användning vid beslut samt revidering av 

skötsel- och bevarandeplaner.  

Vägledningen förväntas leda till att åtgärder mot invasiva främmande arter inkluderas 

i planer och att dessa åtgärder sedan genomförs. Detta leder till minskad belastning 

av invasiva främmande arter i det skyddade området och minskad spridning till 

kringliggande vattenområden. 

 

Vatten 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 

Biologisk mångfald 

Åtgärden bedöms kunna ge positiva effekter för genetisk och biologisk mångfald 

samt ekosystemets funktion (MKN C.1), artsammansättning och storleksfördelning av 

fisksamhället (MKN C.4) och arealen av biogena substrat (MKN D.2) genom minskad 

introduktion och spridning av invasiva främmande arter från mänsklig verksamhet. 

Åtgärden bidrar till måluppfyllelse till viss grad, ur ett långsiktigt perspektiv, då den 

enskilda åtgärden ej är tillräcklig för måluppfyllelse för någon av de tre relevanta 

miljökvalitetsnormerna.   
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Jord 

Åtgärden bedöms bidra i viss grad till måluppfyllelse ur ett långsiktigt perspektiv av 

MKN C.1 (främmande arter) och D.2 (biogena substrat). Exempel på främmande 

arter som påverkar aspekten jord är havsborstmasken Marenzelleria och det 

japanska jätteostronet (Crassostrea gigas). Den enskilda åtgärden bedöms ej 

tillräcklig för måluppfyllelse för någon av de två relevanta miljökvalitetsnormerna. 

Kulturmiljö 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 

Landskap 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 

Befolkning och människors hälsa 

Åtgärder mot invasiva främmande arter kan påverka frilufts- och naturvärden positivt 

genom att öka den biologiska mångfalden. Invasiva främmande arter kan påverka 

upplevelsen av ett naturområde negativt dels genom att konkurrera ut naturligt 

förekommande växter och djur, och dels genom att arten får sådan spridning att 

miljön upplevs mindre attraktiv. Detta gäller dock inte alla invasiva främmande arter, 

då vissa arter uppskattas för bland annat dess estetiska värden. Av denna anledning 

och pga. att allmänheten kommer i kontakt med marina arter i mindre utsträckning än 

terrestra bedöms åtgärdens påverkan på aspekten befolkning vara obetydlig. 

Åtgärden bedöms inte heller påverka människors hälsa.  

Luft 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 

Klimat 

Åtgärden bedöms innebära marginella utsläpp av CO2 vilket gör att inga direkta 

effekter medförs för klimatet. Därigenom är bedömningen att åtgärden varken bidrar 

eller motverkar till uppfyllelse av det underliggande målet varken på kort eller lång 

sikt. 

Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar 

Kopplingen mellan åtgärden och aspekten hushållning med naturresurser bedöms 

vara mycket svag. Bedömningen är därför att åtgärden varken bidrar eller motverkar 

till uppfyllelse av det underliggande målet både på kort och lång sikt. 
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47  Stärkt tillsyn och förbättrad hantering av redskap inom 
fritidsfisket 

 

För delen märkning/utmärkning och anmälningsplikt för passiva redskap som 

används inom fritidsfisket innebär åtgärden att Havs- och vattenmyndigheten ska:  

• vidareutveckla inrapporteringssystem för förlorade redskap, verka för 

förbättrad utformning av redskap för minskning av förlust och för lokalisering 

av redskap samt genomföra medvetandehöjande åtgärder. 

• se över föreskrifterna för märkning och utmärkning av redskap för att minska 

uppkomsten av förlorade redskap och modernisera kraven för att vara mer i 

linje med den utveckling som skett i utformning och lokalisering av redskap.  

• se över rutiner och vägledningar för när Havs- och vattenmyndigheten 

bereder sina nationella fiskeregler för att ta i beaktning att man utformar 

föreskrifterna på ett sådant sätt som möjliggör att man minimerar förlust av 

redskap och minskar förekomsten av nya spökfiskande redskap. 

Vidare finns det en möjlighet att åtgärden utökas med följande aktivitet: 

• utreda om anmälningsplikt och rapportering av fiskeredskap behövs och hur 

omfattande detta ska vara för att minska nedskräpningen. 

För delen vägledning, kompetensförsörjning, rapportering och samordning inom 

fisketillsyn på allmänt vatten innebär åtgärden att Havs- och vattenmyndigheten ska:  

• samverka tillsammans med länsstyrelsen för att ta fram och driftsätta ett 

rapporterings- och inspektionsverktyg för fisketillsyn, 

• inom relevanta fiskerier sammanställa data från inspektionsverktyget och 

analysera resultatet tillsammans med de inspektioner som utförs inom Havs- 

och vattenmyndighetens fiskerikontroll och kustbevakningens sjökontroll, 

• verka för tydligare regional operativ samordning inom kontroll av fritidsfisket 

mellan Havs- och vattenmyndigheten, Polisen och Kustbevakningen, 

• i samverkan med andra berörda myndigheter inom fisketillsyn ta fram 

väglednings och informationsmaterial för harmonisering och kvalitetssäkring 

av fisketillsynen. 

 

Vatten 

Åtgärdens bedöms bidra till en minskning av mängden marint skräp (i form av 

fiskeredskap) (MKN E.1), vilket har potential att ge positiva effekter på den marina 

miljön och vattenkvalitet i stort. En tidsplan saknas i åtgärdsbeskrivningen, varför 

åtgärden bedöms bidra i viss grad till måluppfyllelse för berörd MKN på lång sikt. 
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Biologisk mångfald 

Åtgärden bedöms bidra till effektivare fisketillsyn och minskad mängd marint skräp (i 

form av fiskeredskap) (MKN C.4) vilket har möjlighet att bidra till positiva effekter för 

naturligt förekommande fisk- och skaldjursarter (MKN C.3), fisksamhällets förekomst, 

artsammansättning och storleksfördelning, men bedöms ej ge tillräckliga effekter för 

att kunna påverka status/måluppfyllelse av miljökvalitetsnormer C.3 och C.4. 

Jord 

Åtgärden bedöms bidra till en minskning av mängden marint skräp (i form av 

fiskeredskap) (MKN E.1) som tillslut hamnar på våra havsbottnar, vilket har potential 

att ge positiva effekter på havens bottenmiljöer i stort. Åtgärden bedöms även ha 

indirekta positiva effekter på livsmiljöer för bottenlevande växter och djur. En tidsplan 

saknas i åtgärdsbeskrivningen, varför åtgärden bedöms bidra i viss grad till 

måluppfyllelse för berörd MKN på lång sikt. 

Kulturmiljö 

Åtgärden bedöms innebära att tillförseln av marint skräp i havs-, kust- och 

skärgårdslandskapet minskar på längre sikt. På kort sikt bedöms dock åtgärdens 

effekter vara försumbara. Åtgärder för minskat marint avfall bedöms i viss 

utsträckning minska risken för att befintliga fartygslämningar ska belamras med skräp 

varför bedömningen görs att åtgärden i viss grad bidrar till måluppfyllelse på lång 

sikt. 

Landskap 

Åtgärden bedöms innebära att tillförseln av marint skräp i havs-, kust- och 

skärgårdslandskapet minskar på längre sikt. På kort sikt bedöms dock åtgärdens 

effekter vara försumbara. En mindre mängd skräp i havs- och kustmiljöerna bedöms 

vara positivt för landskapsbilden varför bedömningen görs att åtgärden i viss grad 

bidrar till måluppfyllelse på lång sikt.  

Befolkning och människors hälsa 

Minskad mängd marint skräp på land kan påverka kvaliteten och det estetiska värdet 

på naturområden för friluftsliv och rekreation. Fiskeredskap utgör dock bara en liten 

del av allt skräp som kan hittas på till exempel stränder och därför bedöms åtgärden 

endast ge en viss positiv påverkan på aspekten.  

Luft 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 
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Klimat 

Åtgärden varken bidrar eller motverkar till uppfyllelse av de underliggande målen 

både på kort och lång sikt. 

Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar 

Åtgärden innebär minskat avfall med tiden till exempel spökgarn. Detta i sin tur 

innebär att fiskar inte fastnar. Därmed är det positivt för fiskeresursen. På lång sikt 

bedöms därför åtgärden ha en positiv inverkan på de underliggande målen med 

hänsyn till fiskeresursen. Vidare innebär åtgärden minskat avfall i haven vilket 

innebär att åtgärden medverkar till uppfyllelse av målet. 

 

48 Främja en storleksfördelning hos det kustnära fisksamhället 

som möjliggör att viktiga funktioner i näringsväven upprätthålls 

 

Åtgärden ämnar se över behovet att införa direkta och indirekta förvaltningsåtgärder 

för att främja en storleksstruktur hos kustarter och kustnära fisksamhällen som 

möjliggör att viktiga funktioner i näringsväven upprätthålls. Åtgärden ska beakta 

eventuella synergieffekter med andra regleringar och regionala skillnader. Exempel 

på förvaltningsåtgärder som kan införas är ändrade fiskeregler som begränsar 

fångsten av stora individer (t.ex. genom så kallat fönsteruttag, med både minimi- och 

maximimått angivet för tillåten fångst) kombinerat med regler för utformning av vissa 

redskapsbegränsningar (t.ex. maskstorleksbegränsningar, krav på flyktöppningar och 

begränsade ingångsöppningar).  

 

Vatten 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 

Biologisk mångfald 

Åtgärden bedöms kunna ge positiva effekter genom att bidra med en mer naturlig 

storlek- och åldersstruktur för naturligt förekommande fiskarter som påverkas av fiske 

(MKN C.3), vilket kan bidra till högre resiliens mot annan påverkan som till exempel 

negativa effekter från invasiva arter (MKN C.4).  

Jord 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 

Kulturmiljö 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 
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Landskap 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 

Befolkning och människors hälsa 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.  

Luft 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 

Klimat 

Åtgärden varken bidrar eller motverkar till uppfyllelse av de underliggande målen 

både på kort och på lång sikt. 

Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar 

Åtgärden innebär främjande av en storleksstruktur hos kustarter och kustnära 

fisksamhällen som möjliggör att viktiga funktioner i näringsväven upprätthålls. Detta 

bedöms vara positivt för fiskeresursen. På lång sikt bedöms därför åtgärden ha en 

positiv inverkan på de underliggande målen med hänsyn till fiskeresursen. 

49 Minska arealen trålsvept yta och öka användningen av selektiva 
och skonsamma redskap samt genomföra en sammanställning av 
trålningens inverkan på kustnära fiskbestånd 

 

Åtgärden innebär att identifiera behov av, och utifrån detta, införa ytterligare 

redskapsbegränsning och fiskeregleringar för begränsningar av trålfisket. Åtgärden 

kompletterar Havs- och vattenmyndighetens pågående regeringsuppdrag som 

innebär ett generellt stopp för bottentrålfiske i marina skyddade områden genom att 

utreda lämpliga åtgärder utanför skyddade områden. 

Åtgärden sträcker sig över flera förvaltningscykler. I ett första steg identifieras behov 

av ytterligare redskapsbegränsning i inflyttningsområdena. Utifrån identifierade 

behov i respektive inflyttningsområde kommer Havs- och vattenmyndigheten att 

föreslå och remittera förslag om regeländringar, som sedan förs in i myndighetens 

föreskrifter. 

Vatten 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 

Biologisk mångfald 

Åtgärden bedöms kunna bidra i viss grad till måluppfyllelse för fyra 

miljökvalitetsnormer. Åtgärden planerar bidra med långsiktig påverkan i form av 
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skydd för känsliga arter och livsmiljöer från bottentrålning och bifångst vilket bidrar 

med positiva effekter för fisk- och skaldjursarters långsiktiga hållbarhet (MKN C.3) 

och att fisksamhällens viktiga funktioner i näringsväven enklare kan upprätthållas 

(MKN C.4). Åtgärden bedöms bidra med förbättrat skydd för känsliga bottenhabitat, 

värdefull bottenstruktur (MKN D.1) och biogena rev (MKN D.2). Dock tillämpas 

normerna D.1 och D.2 inte i kustvatten, och eftersom trålgränsen ligger precis utanför 

eller i linje med kustvattnet kan åtgärden antas ha begränsad effekt på dessa 

normer. 

Jord 

Åtgärden bedöms kunna bidra till att bibehålla den av mänsklig verksamhet 

opåverkade havsbottenarealen (MKN D.1) och att arealen av biogena substrat 

bibehålls eller ökar (MKN D.2). Ett förbättrat skydd för känsliga bottenmiljöer och 

värdefull bottenstruktur, bedöms ha indirekta positiva effekter på känsliga arter och 

biogena rev. Dock tillämpas normerna D.1 och D.2 inte i kustvatten, och eftersom 

trålgränsen ligger precis utanför eller i linje med kustvattnet kan åtgärden antas ha 

begränsad effekt på dessa normer i utsjön. Åtgärden bedöms bidra i viss grad till 

måluppfyllelse för berörda MKN, särskilt på lång sikt. 

 

Kulturmiljö 

Bottentrålning innebär en risk för mekanisk skada på fornlämningar under havsytan. 

Åtgärden bedöms kunna leda till minskad bottentrålning och således minskat slitage 

på fornlämningar. Detta bedöms medföra att befintliga och framtida fornlämningar 

och värdefulla kulturmiljöer bevaras i större utsträckning varför bedömningen görs att 

åtgärden i viss grad bidrar till måluppfyllelse på både kort och lång sikt. 

Landskap 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 

Befolkning och människors hälsa 

Bottentrålning är en effektiv fiskemetod och ett förbud kan därför påverka 

yrkesfiskare negativt genom minskad fångst eller ökade kostnader för alternativa 

fiskemetoder. Konsekvenserna beror på storleken på de områden som kommer att 

omfattas av regleringen. Minskad bottentrålning kan å andra sidan öka möjligheterna 

till fritidsfiske. Åtgärden bedöms därför varken bidra till eller motverka måluppfyllelse. 

Luft 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 
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Klimat 

Ett fungerande ekosystem är en central funktion i att skapa bättre förutsättningar att 

klara den klimatförändring som sker och kan även bidra till att minska halten av 

växthusgaser i atmosfären. Detta innebär att åtgärden kan ha en positiv påverkan för 

att minska CO2-utsläppen. Effekten av åtgärden för minskningen av CO2 bedöms 

dock inte vara särskilt stor. På kort sikt bedöms åtgärden därför varken bidra eller 

motverka till uppfyllelse av de underliggande målen. På lång sikt bedöms åtgärden 

kunna ge en måttlig positiv påverkan på uppfyllelsen av det underliggande målet om 

reducering av CO2-utsläppen. 

Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar 

Ett bättre fungerande ekosystem kan innebära en positiv inverkan på fiskeresursen 

förutsatt att inget överfiske fortgår. Den förväntade effekten av åtgärden på 

fiskeresursen är därför positiv. På kort sikt bedöms dock åtgärden varken bidra eller 

motverka till uppfyllelse av de underliggande målen. På lång sikt bedöms åtgärden 

kunna ge en positiv effekt på det underliggande målet med hänsyn till fiskeresursen. 

50 Förbud mot bottentrålning i havsområden med dumpad 

ammunition och kemiska stridsmedel 

 

Åtgärden innebär ett arbete för införande av restriktioner mot bottentrålning i ett 

havsområde (väster om Måseskär) med dumpad ammunition och kemiska 

stridsmedel genom en överenskommelse med berörda EU-medlemsstater och med 

stöd av EU-kommissionen. Informationskampanjer för en förhöjd kunskapsnivå hos 

yrkes- och fritidsfiskare om problematiken med mänskliga aktiviteter i områden med 

dumpad ammunition och kemiska stridsmedel kan också bli aktuellt. En 

konsekvensanalys för att bedöma på vilket sätt det svenska yrkesfisket påverkas av 

ett förbud ska också genomföras. Om konsekvenserna för yrkesfisket blir för stor 

kommer andra åtgärder att genomföras för att minska miljöpåverkan från yrkesfisket i 

området. 

Åtgärden förväntas leda till minskad spridning av farliga ämnen, t.ex. bly och arsenik. 

Det kan också öka möjligheten till framtida sanering eftersom de farliga ämnena från 

stridsmedlen återfinns inom en begränsad yta.  

 

Vatten 

Åtgärden bedöms bidra till att minska tillförseln av farliga ämnen (MKN B.1) från 

mänskliga verksamheter i havet. Genom att förbjuda bottentrålning i områden med 

dumpad ammunition och kemiska stridsmedel minskar risken för spridning av farliga 

ämnen till vattenkolumnen, vilket bedöms ha positiva effekter på vattenkvalitet och 
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den marina miljön i stort. Även om åtgärden är lokal bedöms den bidra i viss grad till 

måluppfyllelse för berörd MKN både på kort och lång sikt. 

Biologisk mångfald 

Åtgärden bedöms bidra till en minskad spridning av kemiska stridsmedel till sediment 

och näringsvävar och bedöms ha positiva effekter på biota, genom att minska 

spridningen av farliga ämnen såsom zink och arsenik till ett större geografiskt 

område. Åtgärden ökar också möjligheten till framtida sanering, då de farliga ämnena 

från stridsmedlen återfinns inom en begränsad yta. Ett förbud medför också en 

minskad risk för mänsklig konsumtion av mat från havet (havskräfta, räka, plattfisk) 

innehållande kemiska stridsmedel. Åtgärden bedöms bidra i viss grad till 

måluppfyllelse (MKN B.1 och B.2), även om åtgärden är lokal. 

Jord 

Åtgärden bedöms bidra till att minska tillförseln av farliga ämnen (MKN B.1) från 

mänskliga verksamheter i havet. Genom att förbjuda bottentrålning i områden med 

dumpad ammunition och kemiska stridsmedel minskar risken för spridning av farliga 

ämnen till omkringliggande sediment, vilket bedöms ha positiva effekter på 

sedimentkvalitet och bottenlevande djur och växter i det berörda området. Även om 

åtgärden är lokal bedöms den bidra i viss grad till måluppfyllelse för berörd MKN 

både på kort och lång sikt. 

Kulturmiljö 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 

Landskap 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 

Befolkning och människors hälsa 

I och med att regleringen gäller ett begränsat område bedöms åtgärden inte leda till 

några stora negativa konsekvenser för yrkesfiskare. Det faktum att åtgärderna 

kommer att anpassas utifrån resultatet från en analys av åtgärdens konsekvenser på 

yrkesfisket bidrar också till bedömningen att konsekvenserna blir begränsade.  

Åtgärden minskar risken för att farliga ämnen sprids till fisk och skaldjur, vilka sedan 

kan komma att konsumeras av människor. Åtgärden bedöms därför bidra i viss grad 

till måluppfyllelse på lång sikt. 

Luft 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 
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Klimat 

En minskad spridning av farliga ämnen innebär en positiv inverkan på ekosystemen. 

Ett fungerande ekosystem har en central funktion i att skapa bättre förutsättningar att 

klara den klimatförändring som sker och kan även bidra till att minska halten av 

växthusgaser i atmosfären. Detta innebär att åtgärden kan ha en positiv påverkan för 

att minska CO2-utsläppen. Effekten av åtgärden för minskningen av CO2 bedöms 

dock inte vara stor. På kort sikt bedöms åtgärden därför varken bidra eller motverka 

till uppfyllelse av de underliggande målen. På lång sikt bedöms åtgärden kunna ge 

en måttlig positiv påverkan på uppfyllelsen av det underliggande målet om 

reducering av CO2-utsläppen. 

Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar 

Ett bättre fungerande ekosystem kan innebära en positiv inverkan på fiskeresursen 

förutsatt att inget överfiske fortgår. Den förväntade effekten av åtgärden på 

fiskeresursen är därför positiv. På kort sikt bedöms dock åtgärden varken bidra eller 

motverka till uppfyllelse av de underliggande målen. På lång sikt bedöms åtgärden 

kunna ge en positiv effekt på det underliggande målet med hänsyn till fiskeresursen. 

 

51 Minimera miljöpåverkan från sjöfart i den marina miljön 

 

Åtgärden innebär att Transportstyrelsen begränsar utsläpp av samtliga skadliga 

ämnen från kommersiell sjöfart. Följande delar ingår:  

begränsa läckage av mineralolja (som smörjmedel) från fartygs propellerhylsor, 

Begränsning av PFAS i brandsläckningsmedel, 

hantera och minska farliga ämnen i tvättvatten från fartygs rökgaskrubbers, 

begränsning av utsläpp av lastrester från fartygs tanktvättar 

Åtgärden genomförs i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten och 

Kemikalieinspektionen genom att införa regelverk eller styrmedel, utföra 

informationskampanjer för en förhöjd kunskapsnivå om problematiken och/eller införa 

miljödifferentierade avgifter som medför lägre kostnader för fartyg med mindre 

utsläpp av de ovan beskrivna miljöproblemen. 

 

Vatten 

Åtgärden bedöms bidra till att minska tillförseln av näringsämnen (MKN A.1) och 

farliga ämnen (B.1) från mänskliga verksamheter i havet (sjöfart), vilket bedöms ha 

positiva effekter på vattenkvalitet och havet som livsmiljö i stort. Åtgärden bedöms 

bidra i viss grad till måluppfyllelse för MKN A.1 både på kort och lång sikt, MKN B.1 

på kort sikt, och i hög grad för MKN B.1 på lång sikt. 
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Biologisk mångfald 

Åtgärden bedöms kunna minska tillförseln av farliga ämnen (PFAS, mineraloljor, 

näringsämnen med mera) från mänskliga verksamheter. Åtgärdens påverkan 

bedöms kunna bidra med effekter för biologisk mångfald främst genom generell 

förbättring av vattenmiljön som sedan kan bidra till att ekologiska värden förstärks 

och biologisk mångfald kan öka generellt på lång sikt. Åtgärden bedöms bidra i hög 

grad till måluppfyllelse för två miljökvalitetsnormer (B1, B2).  

Jord 

Åtgärden bedöms bidra till att minska tillförseln av näringsämnen (MKN A.1) och 

farliga ämnen (B.1) från mänskliga verksamheter i havet (sjöfart), vilket bedöms ha 

positiva effekter på sedimentkvalitet och bottenlevande växter och djur i stort. 

Åtgärden bedöms bidra i viss grad till måluppfyllelse för MKN A.1 både på kort och 

lång sikt, MKN B.1 på kort sikt, och i hög grad för MKN B.1 på lång sikt. 

Kulturmiljö 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 

Landskap 

Åtgärden innebär ett potentiellt minskat tillskott av övergödande ämnen, exempelvis 

konstgödsel från lastrester. Synliga effekter av övergödning är ökad algtillväxt och 

algblomningar vilket kan skapa dålig lukt och förändra landskapsbilden på längre sikt. 

Därav görs bedömningen att åtgärden i viss grad bidrar till måluppfyllelse på lång 

sikt. 

Befolkning och människors hälsa 

Åtgärden minskar utsläpp av farliga ämnen och i förlängningen exponering via vatten 

och livsmedel från havet. Minskad tillförsel av näringsämnen kan ge positiva effekter 

på rekreationsvärden genom klarare vatten och mindre risk för algblomning. Det ökar 

också möjligheterna till friluftsliv och fysisk aktivitet såsom simning. Minskad 

övergödning kan även påverka tätortsnära natur och leda till ökad turism. Åtgärden 

bedöms bidra i viss grad till måluppfyllelse på lång sikt.  

Luft 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 

Klimat 

Rökgasskrubbers avger CO2 till atmosfären. Syftet med åtgärden är dock att minska 

utsläppen av farliga ämnen till vatten. Det gör att bedömningen av klimatpåverkan för 

denna specifika åtgärd utgår ifrån frågan om farliga ämnen.  
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Ett fungerande ekosystem är en central funktion i att skapa bättre förutsättningar att 

klara den klimatförändring som sker och kan även bidra till att minska halten av 

växthusgaser i atmosfären. Detta innebär att åtgärden kan ha en positiv påverkan för 

att minska CO2-utsläppen. Effekten av åtgärden för minskningen av CO2 bedöms 

dock inte vara särskilt stor. På kort sikt bedöms åtgärden därför varken bidra eller 

motverka till uppfyllelse av de underliggande målen. På lång sikt bedöms åtgärden 

kunna ge en måttlig positiv påverkan på uppfyllelsen av det underliggande målet om 

reducering av CO2-utsläppen. 

Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar 

Ett bättre fungerande ekosystem kan innebära en positiv inverkan på fiskeresursen 

förutsatt att inget överfiske fortgår. Den förväntade effekten av åtgärden på 

fiskeresursen är därför positiv. På kort sikt bedöms dock åtgärden varken bidra eller 

motverka till uppfyllelse av de underliggande målen. På lång sikt bedöms åtgärden 

kunna ge en positiv effekt på det underliggande målet med hänsyn till fiskeresursen. 

52 Expertstöd för ett samordnat oljeskadeskydd 

 

Åtgärden innebär att tillsätta ett expertstöd för oljeskadeskydd för att minska negativ 

miljöpåverkan från ett oljespill eller –olycka och kostnads- och tidseffektivisera 

saneringen. Först utreds hur ett expertstöd för oljeskadeskydd bör se ut och under 

vilka förutsättningar en sådan funktion ska kallas in. Myndigheterna ska sedan inrätta 

en finansieringsmodell för expertstödet och genomföra en upphandling av detta.  

Vatten 

Åtgärden bedöms bidra till att minska tillförseln av farliga ämnen (MKN B.1) från 

mänskliga verksamheter i havet. Genom att minska miljöeffekterna av oljespill 

bedöms åtgärden ha positiva effekter på vattenkvalitet och havet som livsmiljö i stort. 

Åtgärden bedöms bidra i viss grad till måluppfyllelse för berörd MKN både på kort 

och lång sikt. 

Biologisk mångfald 

Åtgärden bedöms bidra till en minskad tillförsel av farliga ämnen (MKN B.1) från 

mänskliga verksamheter i havet, vilket i sin tur kan bidra med minskad risk för 

negativa effekter på den biologiska mångfalden och ekosystem från oljespill. 

Åtgärden bedöms bidra till måluppfyllelse i viss grad för två relevanta 

miljökvalitetsnormer (B.1, B.2).  
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Jord 

Åtgärden bedöms bidra till att minska tillförseln av farliga ämnen (MKN B.1) från 

mänskliga verksamheter i havet. Genom att minska miljöeffekterna av oljespill 

bedöms åtgärden ha positiva effekter på sedimentkvalitet och bottenmiljön i stort. 

Även om åtgärden troligen har störst effekt i kustnära grunda områden, bedöms 

indirekta positiva effekter i utsjöområden kunna uppkomma. Åtgärden bedöms bidra i 

viss grad till måluppfyllelse för berörd MKN både på kort och lång sikt. 

Kulturmiljö 

Åtgärden bedöms leda till att effekterna av ett eventuellt framtida oljespill blir mindre 

omfattande. Oljeutsläpp kan orsaka stora skador och riskerar att påverka 

kustanknutna kulturmiljöer negativt. Om oljeutsläppens omfattning kan begränsas 

bidrar det till att befintliga kulturmiljöer bevaras i större utsträckning varför åtgärden i 

viss grad bedöms bidra till måluppfyllelse på både kort och lång sikt. 

Landskap 

Åtgärden bedöms leda till att effekterna av ett eventuellt framtida oljespill blir mindre 

omfattande. Oljeutsläpp kan orsaka stora skador och påverka landskapsbilden 

negativt i kust- och skärgårdsmiljöer. Om oljeutsläppens omfattning kan begränsas 

leder till det att landskapsbilden bevaras i större utsträckning varför åtgärden i viss 

grad bedöms bidra till måluppfyllelse på både kort och lång sikt. 

Befolkning och människors hälsa 

Om oljeutsläpp sker kustnära riskerar oljan att spolas upp på stranden tillfälligt men 

konsekvenserna för befolkningen av detta bedöms vara begränsade. Stora 

oljeutsläpp kan dock påverka landskapsbilden och rekreationsvärden. Åtgärden 

bedöms därför i viss grad bidra till måluppfyllelse på både kort och lång sikt. 

Luft 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 
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Klimat 

Åtgärden bedöms bidra till att minska tillförseln av farliga ämnen från mänskliga 

verksamheter i havet. Genom att minska miljöeffekterna av oljespill bedöms åtgärden 

innebära att inverkan på ekosystemet minskar. Ett fungerande ekosystem har en 

central funktion i att skapa bättre förutsättningar att klara den klimatförändring som 

sker och kan även bidra till att minska halten av växthusgaser i atmosfären. Detta 

innebär att åtgärden indirekt kan ha en positiv påverkan för att minska CO2-

utsläppen. Effekten av åtgärden för minskningen av CO2 bedöms dock inte vara 

särskilt stor. På kort sikt bedöms åtgärden därför varken bidra eller motverka till 

uppfyllelse av de underliggande målen. På lång sikt bedöms åtgärden kunna ge en 

måttlig positiv påverkan på uppfyllelsen av det underliggande målet om reducering av 

CO2-utsläppen. 

Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar 

Åtgärden bedöms bidra till att minska tillförseln av farliga ämnen från mänskliga 

verksamheter i havet. Genom att minska miljöeffekterna av oljespill bedöms åtgärden 

innebära att inverkan på ekosystemet minskar. Ett bättre fungerande ekosystem kan 

innebära en indirekt positiv inverkan på fiskeresursen förutsatt att inget överfiske 

fortgår. Den förväntade effekten av åtgärden på fiskeresursen är därför positiv. På 

kort sikt bedöms dock åtgärden varken bidra eller motverka till uppfyllelse av de 

underliggande målen. På lång sikt bedöms åtgärden kunna ge en positiv effekt på 

det underliggande målet med hänsyn till fiskeresursen. 

53 Utökat brottsförebyggande arbete för att motverka olagliga 
utsläpp av mineralolja och andra farliga ämnen 

 

Åtgärden innebär att Kustbevakningen genomför analysarbete och utifrån detta 

planerar och styr övervakning av olagliga utsläpp av mineralämnen och andra farliga 

ämnen kan genomföras på ett mer effektivt och riskbaserat sätt. Information om det 

stärkta arbetet kring olagliga utsläpp ska spridas till sjöfarten i kombination med 

information om de regler som ska efterlevas. 

Åtgärden förväntas leda till att fler olagliga oljespill upptäcks och lagförs, vilket ökar 

incitamenten för sjöfarten att minimera oljespill och förekomsten av oljespill (eller 

andra olagliga spill) på sikt minska. 

Vatten 

Åtgärden bedöms bidra till att minska tillförseln av farliga ämnen (MKN B.1) från 

mänskliga verksamheter i havet. Genom att fler olagliga oljespill upptäcks och lagförs 

bedöms åtgärden ha positiva effekter på vattenkvalitet och havet som livsmiljö i stort. 

Åtgärden bedöms varken bidra till eller motverka måluppfyllelse på kort sikt, men 

bidra i viss grad till måluppfyllelse för berörd MKN på lång sikt. 
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Biologisk mångfald 

Åtgärden bidrar till att stärka arbetet mot olagliga oljespill vilket ger förutsättningar för 

förekomsten av oljespill kan minska på sikt. Åtgärden bidrar till positiva effekter på 

den marina miljön genom att minska antal olagliga oljespill vilket på lång sikt kan leda 

till ökad vattenkvalitet och lägre föroreningsnivåer som i sin tur har stor inverkan på 

biologisk mångfald och ekosystem. Åtgärden bedöms varken bidra till eller motverka 

måluppfyllelse på kort sikt, men i viss grad till måluppfyllelse på lång sikt för MKN B.1 

och B.2. 

Jord 

Åtgärden bedöms bidra till att minska tillförseln av farliga ämnen (MKN B.1) från 

mänskliga verksamheter i havet. Genom att fler olagliga oljespill upptäcks och lagförs 

bedöms åtgärden ha positiva effekter på sedimentkvalitet och bottenmiljön i stort. 

Även om åtgärden troligen har störst effekt i kustnära grunda områden, bedöms 

indirekta positiva effekter i utsjöområden kunna uppkomma. Åtgärden bedöms 

varken bidra till eller motverka måluppfyllelse på kort sikt, men bidra i viss grad till 

måluppfyllelse för berörd MKN på lång sikt. 

Kulturmiljö 

Åtgärden bedöms leda till att färre antal olagliga oljeutsläpp inträffar. Oljeutsläpp kan 

orsaka stora skador och riskerar att påverka kustanknutna kulturmiljöer negativt. Om 

antalet oljeutsläpp minskar bidrar det till att befintliga kustnära kulturmiljöer bevaras i 

större utsträckning varför åtgärden i viss grad bedöms bidra till måluppfyllelse på 

både kort och lång sikt. 

Landskap 

Åtgärden bedöms leda till att färre antal olagliga oljeutsläpp inträffar. Oljeutsläpp kan 

orsaka stora skador och påverka landskapsbilden negativt i kust- och 

skärgårdsmiljöer. Om antalet oljeutsläpp minskar bidrar det till att bevara 

landskapsbilden varför åtgärden i viss grad bedöms bidra till måluppfyllelse på både 

kort och lång sikt. 

Befolkning och människors hälsa 

Åtgärden kan på lång sikt leda till förbättrad havsmiljö och ökad biologisk mångfald. 

Detta kan i en ha en viss positiv effekt på friluftsliv, rekreation och de näringar som är 

beroende av vattenkvaliteten i havet (t.ex. yrkesfiskare). Åtgärden bedöms bidra i 

viss grad till måluppfyllelse på lång sikt. 

Luft 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 
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Klimat 

Ett fungerande ekosystem är en central funktion i att skapa bättre förutsättningar att 

klara den klimatförändring som sker och kan även bidra till att minska halten av 

växthusgaser i atmosfären. Detta innebär att åtgärden kan ha en positiv påverkan för 

att minska CO2-utsläppen. Effekten av åtgärden för minskningen av CO2 bedöms 

dock inte vara särskilt stor. På kort sikt bedöms åtgärden därför varken bidra eller 

motverka till uppfyllelse av de underliggande målen. På lång sikt bedöms åtgärden 

kunna ge en måttlig positiv påverkan på uppfyllelsen av det underliggande målet om 

reducering av CO2-utsläppen. 

Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar 

Ett bättre fungerande ekosystem kan innebära en positiv inverkan på fiskeresursen 

förutsatt att inget överfiske fortgår. Den förväntade effekten av åtgärden på 

fiskeresursen är därför positiv. På kort sikt bedöms dock åtgärden varken bidra eller 

motverka till uppfyllelse av de underliggande målen. På lång sikt bedöms åtgärden 

kunna ge en positiv effekt på det underliggande målet med hänsyn till fiskeresursen. 

Vidare innebär åtgärden minskat avfall i haven med tiden vilket gör att åtgärden 

medverkar till måluppfyllelse. 

54 Minska användningen av biocidhaltiga båtbottenfärger på 

fritidsbåtar 

 

Åtgärden består av ett antal delmoment som syftar till att minska användningen av 

biocidhaltiga båtbottenfärder. Kemikalieinspektionen ska genomföra åtgärden i 

samråd med Havs- och vattenmyndigheten, Transportstyrelsen och 

Naturvårdsverket.  

Delmomenten handlar om att utveckla miljöriskbedömningar och 

effektivitetsbedömningar vid produktgodkännanden, utforma användningsvillkor för 

båtbottenfärger, tillsyn av marknadsföring/försäljning, undersöka om tillgången till 

alternativa metoder eller miljömålet Giftfri miljö utgör en tillräcklig grund för avslag på 

ansökningar om produktgodkännande och utreda om det är juridiskt möjligt att införa 

ett nationellt förbud mot biocidhaltiga båtbottenfärger på fritidsbåtar.  

Vatten 

Åtgärden bedöms bidra till att minska tillförseln av farliga ämnen (MKN B.1) från 

mänskliga verksamheter i havet. Genom att minska användningen av biocidhaltiga 

båtbottenfärger på fritidsbåtar bedöms åtgärden ha positiva effekter på vattenkvalitet 

och havet som livsmiljö i stort, särskilt i känsliga ekosystem. MKN B.1 tillämpas inte i 

kustvatten men åtgärden bedöms ändå bidra i viss grad till måluppfyllelse för berörd 

MKN både på kort och lång sikt. 
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Biologisk mångfald 

Åtgärden bedöms bidrar till att minska användandet av biocidhaltiga båtbottenfärger 

på fritidsbåtar. Den sammanlagda miljöbelastningen som biociderna utgör är svår att 

mäta och överblicka, bland annat eftersom egenskaperna hos koppar förändras 

beroende på salthalt, dock bedöms den negativa påverkan vara särskilt stor i 

känsliga ekosystem. För att skydda känsliga miljöer bör därför användningen av 

biocidhaltiga båtbottenfärger minska. Åtgärden bedöms bidra till positiva effekter på 

marina organismer, särskilt i känsliga ekosystem. Åtgärden bedöms bidra i viss grad 

till måluppfyllelse för MKN B.1. 

Jord 

Åtgärden bedöms bidra till att minska tillförseln av farliga ämnen (MKN B.1) från 

mänskliga verksamheter i havet. Genom att minska användningen av biocidhaltiga 

båtbottenfärger på fritidsbåtar bedöms åtgärden ha positiva effekter på 

sedimentstatus och bottenlevande växter och djur i stort, särskilt i känsliga 

ekosystem. MKN B.1 tillämpas inte i kustvatten men åtgärden bedöms ändå bidra i 

viss grad till måluppfyllelse för berörd MKN både på kort och lång sikt. 

Kulturmiljö 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 

Landskap 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 

Befolkning och människors hälsa 

Åtgärden bidrar till att minska tillförseln av farliga ämnen och därmed risken att 

människor exponeras för farliga ämnen genom konsumtion av fisk och skaldjur. 

Åtgärden bedöms därför bidra i viss grad till måluppfyllelse på lång sikt. 

Luft 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 

Klimat 

Åtgärden bedöms bidra till att minska tillförseln av farliga ämnen från mänskliga 

verksamheter i havet. Genom att minska miljöeffekterna av oljespill bedöms åtgärden 

innebära att inverkan på ekosystemet minskar. Ett fungerande ekosystem är en 

central funktion i att skapa bättre förutsättningar att klara den klimatförändring som 

sker och kan även bidra till att minska halten av växthusgaser i atmosfären. Detta 

innebär att åtgärden indirekt kan ha en positiv påverkan för att minska CO2-

utsläppen. Effekten av åtgärden för minskningen av CO2 bedöms dock inte vara 

särskilt stor. På kort sikt bedöms åtgärden därför varken bidra eller motverka till 
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uppfyllelse av de underliggande målen. På lång sikt bedöms åtgärden kunna ge en 

måttlig positiv påverkan på uppfyllelsen av det underliggande målet om reducering av 

CO2-utsläppen. 

Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar 

Ett bättre fungerande ekosystem kan innebära en positiv inverkan på fiskeresursen 

förutsatt att inget överfiske fortgår. Den förväntade effekten av åtgärden på 

fiskeresursen är därför positiv. På kort sikt bedöms dock åtgärden varken bidra eller 

motverka till uppfyllelse av de underliggande målen. På lång sikt bedöms åtgärden 

kunna ge en positiv effekt på det underliggande målet med hänsyn till fiskeresursen. 

Vidare innebär åtgärden minskat avfall i haven med tiden vilket gör att åtgärden 

medverkar till måluppfyllelse. 

55 Aktiv utfasning av tvåtaktsmotorer med förgasare på 
fritidsbåtar 

 

Åtgärden innebär att utreda möjligheterna till en aktiv utfasning eller ett förbud av 

tvåtaktsmotorer med förgasare till bästa miljöalternativ. I ett första steg ska den mest 

genomförbara metoden för att aktivt fasa ut tvåtaktsmotorer med förgasare utredas. 

Sedan ska metoden genomföras och information om möjligheter spridas till berörd 

allmänhet.  

Åtgärden förväntas leda till att tvåtaktsmotorer med förgasare byts ut mot mindre 

skadliga motoralternativ och att utsläppen av avgaser och olja minskar. Detta leder 

till minskad belastning av farliga ämnen, främst PAHer. Bytet innebär också bättre 

bränsleekonomi. 

Vatten 

Åtgärden bedöms bidra till att minska tillförseln av farliga ämnen (MKN B.1) från 

mänskliga verksamheter i havet. Genom kraftigt reducerade utsläppsvolymer och 

minskad belastning av farliga ämnen, främst PAHer, till vattenmassa bedöms 

åtgärden ha positiva effekter på vattenkvalitet och havet som livsmiljö i stort, särskilt i 

känsliga ekosystem. Åtgärden bedöms varken bidra eller motverkar måluppfyllelse 

på kort sikt, men bidra i viss grad till måluppfyllelse för berörd MKN på lång sikt. 
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Biologisk mångfald 

Åtgärden bedöms bidra till kraftigt reducerade utsläppsvolymer och minskad 

belastning av farliga ämnen, främst PAHer, till vattenmassa och sediment. Ett förbud 

av användning av tvåtaktsmotorer i fritidsbåtar skulle leda till att stora mängder av 

oförbränt bränsle (uppskattningsvis 5000–7000 m3 årligen) inte tillförs den marina 

miljön. MKN B.1 tillämpas inte i kustvatten, men åtgärden bedöms kunna bidra 

indirekt till positiva effekter på marina organismer även i utsjön. Åtgärden bedöms 

bidra till måluppfyllelse i viss grad för MKN B.1. 

Jord 

Åtgärden bedöms bidra till att minska tillförseln av farliga ämnen (MKN B.1) från 

mänskliga verksamheter i havet. Genom kraftigt reducerade utsläppsvolymer och 

minskad belastning av farliga ämnen, främst PAHer, till sediment bedöms åtgärden 

ha positiva effekter på sedimentstatus och bottenlevande djur och växter i stort, 

särskilt i känsliga ekosystem. Åtgärden bedöms varken bidra till eller motverka 

måluppfyllelse på kort sikt, men bidra i viss grad till måluppfyllelse för berörd MKN på 

lång sikt. 

Kulturmiljö 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 

Landskap 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 

Befolkning och människors hälsa 

Åtgärden minskar risken för att farliga ämnen sprids till fisk och skaldjur, vilka sedan 

kan komma att konsumeras av människor. Åtgärden bedöms därför bidra i viss grad 

till måluppfyllelse på lång sikt. 

Luft 

Åtgärden minskar utsläppen av luftföroreningar och bedöms bidra i viss grad till 

måluppfyllelse. 

Klimat 

Åtgärden innebär att utsläppen av CO2 minskar. En snabb utfasning innebär mer 

energieffektiva lösningar förutsatt att ett klimatperspektiv anläggs på utvecklingen. 

Effekten av produktutvecklingen skulle därigenom generera mer energieffektiva och 

klimatanpassade lösningar. På kort sikt bedöms åtgärden ge ett visst bidrag till 

måluppfyllelse och på lång sikt ett stort positivt bidrag. 
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Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar 

En snabb utfasning av tvåtaktsmotorer innebär mer avfall. Detta kan innebära 

negativa konsekvenser om åtgärden inte åtföljs av en tydlig plan på hanteringen av 

utfasade motorer. 

56 Produkt- och materialutveckling gällande fiskeredskap 

 

Åtgärden innebär att Institutionen för akvatiska resurser på SLU får i uppdrag att 

upprätta ett sekretariat för att administrera upphandling av projekt som syftar till 

produkt- och materialutveckling av fiskeredskap. Sekretariatet kommer stötta de som 

önskar utföra redskapsutveckling med att skriva projektansökningar och sköter 

kontakten med, och bereder underlag till, en styrgrupp på Havs- och 

vattenmyndigheten. Åtgärden ska utmynna i ett föreskriftsarbete om 

redskapsutvecklingen.  

Åtgärden kan leda till att alternativa material som kan brytas ned utvecklas och 

används, vilket innebär minskad mängd plastartiklar i havsmiljön. Om rena material 

(en plasttyp) används ökar också möjligheten och värdet av att återvinna redskapen, 

vilket kan leda till ökade incitament till att samla in förlorade eller uttjänta 

fiskeredskap. Innovationer och märkningar för att lättare återfinna tappade redskap 

skulle kunna minimera förluster av redskap. Utveckling av fiskeredskap, såsom 

tyngre burar och längre linor, skulle minimera förlust av kräftburar och hummertinor. 

Utveckling av fiskeredskap så som förbättrade flyktöppningar skulle även minimera 

spökfiske. I förlängningen förväntas en mindre mängd förlorade fiskeredskap samt 

delar från fiskeredskap i den marina miljön. 

Vatten 

Åtgärden bedöms bidra till en minskning av mängden marint skräp (i form av 

plastpartiklar och förlorade fiskeredskap) (MKN E.1), vilket har potential att ge 

positiva effekter på den marina miljön och vattenkvalitet i stort. Åtgärden bedöms 

bidra i viss grad till måluppfyllelse för berörd MKN på både kort och lång sikt. 

Biologisk mångfald 

Åtgärden bedöms kunna bidra till minskad mängd marint skräp (i form av 

fiskeredskap) (MKN C.4) på lång sikt, vilket har möjlighet att bidra till positiva effekter 

för naturligt förekommande fisk- och skaldjursarter (MKN C.3), fisksamhällets 

förekomst, artsammansättning och storleksfördelning, men bedöms ej ge tillräckliga 

effekter för att kunna påverka status/måluppfyllelse av relevanta miljökvalitetsnormer 

avsevärt. 
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Jord 

Åtgärden bedöms bidra till en minskning av mängden marint skräp (i form av 

plastpartiklar och förlorade fiskeredskap) (MKN E.1), som tillslut hamnar på våra 

havsbottnar, vilket har potential att ge positiva effekter på havens bottenmiljöer i 

stort. Åtgärden bedöms även ha indirekta positiva effekter på livsmiljöer för 

bottenlevande växter och djur. Åtgärden bedöms bidra i viss grad till måluppfyllelse 

för berörd MKN på både kort och lång sikt. 

Kulturmiljö 

Åtgärden bedöms innebära att tillförseln av marint skräp i havs-, kust- och 

skärgårdslandskapet minskar på längre sikt. På kort sikt bedöms dock åtgärdens 

effekter vara försumbara. Åtgärder för minskat marint avfall bedöms i viss 

utsträckning minska risken för att befintliga fartygslämningar ska belamras med skräp 

varför bedömningen görs att åtgärden i viss grad bidrar till måluppfyllelse på lång 

sikt. 

Landskap 

Åtgärden bedöms innebära att tillförseln av marint skräp i havs-, kust- och 

skärgårdslandskapet minskar på längre sikt. På kort sikt bedöms dock åtgärdens 

effekter vara försumbara. En mindre mängd skräp i havs- och kustmiljöerna bedöms 

vara positivt för landskapsbilden varför bedömningen görs att åtgärden i viss grad 

bidrar till måluppfyllelse på lång sikt.  

Befolkning och människors hälsa 

Minskad mängd marint skräp på land kan påverka kvaliteten och det estetiska värdet 

på naturområden för friluftsliv och rekreation. Fiskeredskap utgör dock bara en liten 

del av allt skräp som kan hittas på till exempel stränder och därför bedöms åtgärden 

endast ge en viss positiv påverkan på aspekten.  

När det gäller hälsa kan risken för att människor får i sig mikroplaster och 

tillsatskemikalier via livsmedel minska, även om det råder osäkerhet kring 

hälsoeffekterna av detta. 

Luft 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 

Klimat 

Förbättrade produkter innebär att färre fiskeredskap förloras och därmed behöver 

färre fiskeredskap tillverkas för att ersätta förlorade redskap. Effekten av 

produktutvecklingen har en positiv påverkan på utsläppen av CO2 då färre redskap 

behöver tillverkas. Samtidigt förutsätter detta att de nya material som utvecklas och 

används inte ökar CO2-utsläppen. Det vill säga produkt- och materialutveckling skulle 
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indirekt kunna bidra till mer energieffektiva och klimatanpassade lösningar förutsatt 

att ett klimatperspektiv anläggs på utvecklingen. Vidare är bedömningen att om 

redskap i så rena material som möjligt utvecklas, ökar möjligheten att återvinna dem 

vilket ger ett ökat materialvärde och ökar incitamentet att både ta upp förlorade 

fiskeredskap samt samla in uttjänta redskap, vilka ofta återfinns på kajer, i hamnar 

och på bryggor. Idag är det i stort sett omöjligt att återvinna fiskeredskapen då de 

innehåller flera olika sorters plaster. Sammantaget skulle detta bidra till att minimera 

marint skräp både på botten och på land.  

Då produkt- och materialutveckling tar tid är bedömningen att på kort sikt, varken 

bidrar eller motverkar åtgärden till uppfyllelse av det underliggande målet. Däremot 

innebär åtgärden långsiktigt en utveckling mot mer hållbara fiskeredskap och en 

minskad omsättning av fiskeredskap vilket innebär att åtgärden bedöms bidra till 

uppfyllandet av det underliggande målet rörande CO2-utsläpp. Detta är dock förutsatt 

att de nya material som utvecklas och används inte ökar CO2utsläppen. Då det finns 

osäkerheter i möjligheten till att finna energieffektiva eller klimatanpassade lösningar 

så är bedömningen att för dessa två underliggande mål finns det en potential i att 

uppfylla de underliggande målen. Här finns alltså en möjlighet att i arbetet med 

åtgärden, trycka på behovet av att finna nya fiskeredskap som även uppfyller 

klimatmålen. 

Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar 

Förbättrade produkter innebär att färre fiskeredskap förloras och därmed mindre 

avfall. Om redskap, i så rena material som möjligt utvecklas, ökar möjligheten att 

återvinna dem vilket ger ett ökat materialvärde och ökar incitamentet att både ta upp 

förlorade fiskeredskap samt samla in uttjänta redskap, vilka ofta återfinns på kajer, i 

hamnar och på bryggor. Idag är det i stort sett omöjligt att återvinna fiskeredskapen 

då de innehåller flera olika sorters plaster. Sammantaget skulle detta bidra till att 

minimera marint skräp både på botten och på land. Effekten av produktutvecklingen 

har en positiv påverkan mängden avfall i haven. Då produkt- och materialutveckling 

tar tid är bedömningen att på kort sikt, varken bidrar eller motverkar åtgärden till 

uppfyllelse av det underliggande målet. På lång sikt innebär åtgärden minskat avfall i 

haven vilket medverkar till uppfyllelsen av de underliggande målen. 

 

 

 

 

 



 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV UPPDATERAT ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HAVSMILJÖN 

 

 

- 91 - 
 

 

57 Vägledning för att förhindra att seismiska undersökningar 
orsakar skadligt impulsivt buller med negativa effekter på marina 
däggdjur 

 

Åtgärden innebär att en vägledning tas fram för att undersökningsmetoder som 

genererar impulsivt buller ska kunna utföras på ett sätt som undviker att påverka 

marina däggdjur (framförallt den östra populationen av östersjötumlare) negativt 

under djurens känsliga tidsperioder. Impulsivt undervattensbuller kan orsaka både 

fysiska skador och beteendeförändringar hos tumlare och maskera djurens 

kommunikation. 

Vägledningen förväntas leda till att utförare som genomför seismiska undersökningar 

vidtar åtgärder som gör att aktiviteten inte stör marina däggdjur.  

Vatten 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 

Biologisk mångfald 

Åtgärden bedöms kunna bidra i viss grad till måluppfyllelse under ett långsiktigt 

perspektiv genom minskade tillfälliga störningar av skadligt impulsivt ljud för känsliga 

däggdjur (främst tumlare) under arternas mer störningskänsliga perioder (MKN E.2).  

Jord 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 

Kulturmiljö 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 

Landskap 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 

Befolkning och människors hälsa 

Marina däggdjur bidrar till höga naturvärden och attraktiva naturområden. Åtgärder 

som gynnar marina däggdjur kan därför leda till positiva konsekvenser för 

allmänheten. Undervattensbuller är dock bara en av alla faktorer som påverkar 

förekomsten av marina däggdjur och av denna anledning bedöms den positiva 

påverkan på denna aspekt vara obetydlig.  

Luft 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 
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Klimat 

Kopplingen mellan åtgärden och aspekten klimat bedöms vara mycket svag. 

Bedömningen är därför att åtgärden varken bidrar eller motverkar till uppfyllelse av 

det underliggande målet både på kort och lång sikt. 

Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar 

Ett strikt regelverk kring seismiska undersökningar skulle kunna påverka möjligheten 

till att undersöka och identifiera områden för framtida utvinning av marin sand och 

grus eller vindkraft. De främsta effekterna bedöms vara längre undersökningstid, 

ökade kostnader samt att alla områden inte är tillgängliga för undersökning. De 

negativa konsekvenserna av åtgärden för möjligheten att utvinna marin sand och 

grus eller att anlägga vattenbaserad vindkraft bedöms dock vara mycket små. 

58 Genomförande av pilotprojekt som ska ge underlag till 

vägledning för ekosystembaserad havsförvaltning på 
havsområdesnivå 

 

Åtgärden innebär utveckling och implementering av ekosystembaserad 

havsförvaltning på lokal nivå. Åtgärden består av två huvudsakliga delar 

i) utveckling och testning av en ekosystembaserad havsförvaltning genom 

tre pilotprojekt 

ii) framställning av en handbok baserad på erfarenheterna av de tre 

pilotprojekten. 

Syftet är att effektivisera havsförvaltningens åtgärdsarbete genom att genomföra den 

på en geografisk nivå som tillåter deltagande av områdesspecifika intressenter (t.ex. 

lokala näringar och kommuner) samt anpassas till ekosystemets områdesspecifika 

egenskaper. Genom att adressera intressenter och aktörer i planering av åtgärder 

höjs acceptans för åtgärderna och därmed regelefterlevnaden.  

Vatten 

Åtgärden bedöms ha positiva effekter för minskning av kväve och fosfor (MKN A.1), 

samt farliga ämnen (MKN B.1) från mänsklig verksamhet. Genom att tillämpa 

ekosystembaserad havsförvaltning kan specifika åtgärder förstärkas och 

åtgärdsarbetet effektiviseras. En ökad delaktighet av lokala aktörer väntas bidra till 

ett mer effektivt och lokalt anpassat åtgärdsarbete, vilket bidrar till måluppfyllelse för 

berörda MKN. En handbok är planerad till år 2027, och åtgärden bedöms således 

bidra i viss grad till måluppfyllelse för berörda miljökvalitetsnormer på lång sikt. 

Biologisk mångfald 

Åtgärden bedöms kunna bidra till måluppfyllelse för i princip samtliga relevanta 

miljökvalitetsnormer för denna miljöaspekt. Åtgärden har potential att bidra med 
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positiva effekter i form av minskning av farliga ämnen och främmande arter, positiva 

effekter för fisksamhällen samt havsbottenfunktion och biogena substrat. 

Jord 

Åtgärden bedöms ha positiva effekter för minskning av kväve och fosfor (MKN A.1) 

och farliga ämnen (MKN B.1) från mänsklig verksamhet i havet. Åtgärden bedöms 

även ha positiva effekter på den av mänsklig verksamhet opåverkade 

havsbottenarealen (MKN D.1) och biogena substrat (D.2). En handbok är planerad till 

år 2027, och åtgärden bedöms således bidra i viss grad till måluppfyllelse för berörda 

MKN på lång sikt. 

Kulturmiljö 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 

Landskap 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 

Befolkning och människors hälsa 

En ökad delaktighet bland lokala aktörer kan bidra till ett mer lokalt anpassat 

åtgärdsarbete och eventuellt gynna lokala näringar. Effekten bedöms dock vara 

obetydlig.  

Luft 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 

Klimat 

Ekosystemtjänster en central funktion i att skapa bättre förutsättningar att klara den 

klimatförändring som sker och kan även bidra till att minska halten av växthusgaser i 

atmosfären. En åtgärd för att tillämpa en ekosystembaserad havsförvaltning kan 

därför ge en positiv påverkan för att minska CO2-utsläppen. Samtidigt handlar 

åtgärden i första hand om att finna en modell och ge en vägledning vilket gör att 

påverkan på CO2-utsläppen inte bedöms bli särskilt stor. På kort sikt bedöms 

åtgärden varken bidra till eller motverka klimatmålen. På lång sikt kan åtgärden ge ett 

måttligt positivt bidrag till att minska CO2-utsläppen från havssektorn. 

Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar 

Satsningar på att tillämpa en ekosystembaserad havsförvaltning skulle kunna 

innebära en positiv inverkan på fiskeresursen förutsatt att inget överfiske fortgår. På 

kort sikt bedöms åtgärden varken bidra till eller motverka till de underliggande målen. 

På lång sikt bedöms åtgärden ge en positiv inverkan på de underliggande målen 

med hänsyn till fiskeresursen. 
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59 Inrättande av förvaltningsråd för skyddade områden i svenska 
havsområden 

 

Åtgärden innebär inrättande av ett förvaltningsråd för det nationella nätverket av 

marina skyddade områden och tre regionala förvaltningsråd för havsområdena 

Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet.  

Åtgärden förväntas förstärka nationell samordning i arbetet med områdesskydd, dvs. 

att ta hänsyn till arternas och habitatens utbredningsområde vid utpekande av nya 

skyddade områden, att alla relevanta arter och utbredningsområden representeras i 

tillräcklig grad i havsområden och att säkerställa sammanhängande nätverk av 

skyddade områden.  

Vatten 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 

Biologisk mångfald 

Åtgärden bedöms bidra till att minimera mänsklig påverkan på relevanta 

ekosystemkomponenter och arternas och habitatens utbredningsområde kan 

representeras i tillräcklig grad per havsområde samt bidra till ett sammanhängande 

nätverk av skyddade områden. Åtgärden bedöms bidra till positiva effekter på marina 

organismer, särskilt i känsliga, grunda, kustnära områden. Åtgärden bedöms i viss 

grad bidra till måluppfyllelse för miljökvalitetsnorm B.1. 

Jord 

Åtgärden bedöms kunna bidra till att bibehålla den av mänsklig verksamhet 

opåverkade havsbottenarealen (MKN D.1) och att arealen av biogena substrat 

bibehålls eller ökar (MKN D.2). En stärkt nationell samordning i arbetet med 

områdesskydd bedöms bidra till att skydda känsliga bottenmiljöer och ha positiva 

effekter på associerade arter och biogena rev. Åtgärden bedöms varken bidra till eller 

motverka måluppfyllelse på kort sikt, men bidra i viss grad till måluppfyllelse för 

berörda MKN på lång sikt. 

Kulturmiljö 

Kopplingen mellan åtgärden och aspekten kulturmiljö bedöms vara mycket svag. 

Bedömningen är därför att åtgärden varken bidrar eller motverkar till uppfyllelse av 

det underliggande målet både på kort och lång sikt. 

Landskap 

Kopplingen mellan åtgärden och aspekten landskap bedöms vara mycket svag. 

Bedömningen är därför att åtgärden varken bidrar eller motverkar till uppfyllelse av 

det underliggande målet både på kort och lång sikt. 
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Befolkning och människors hälsa 

Inrättande av marina skyddade områden kan leda till begränsningar i nyttjandet av 

havet som resurs (t.ex. fiske och båttrafik), men också förbättra havens nytta för 

människor till exempel genom ökad produktion av fisk och möjligheter till rekreation. 

Denna åtgärd innebär dock inte nödvändigtvis ett utökat områdesskydd, utan snarare 

ett mer sammanhängande sådant. An denna anledning bedöms varken bidra eller 

motverka till måluppfyllelse. 

Luft 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 

Klimat 

Åtgärden bedöms varken bidra eller motverkar uppfyllelsen av de underliggande 

målen på kort och lång sikt. 

Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar 

Åtgärden bedöms varken bidra eller motverkar uppfyllelsen av de underliggande 

målen på kort och lång sikt. 

60 Behovsstyrd områdesspecifik begränsning av predatorer; 

gråsäl och skarv, för att stödja åtgärder med syfte att 
återuppbygga lokala kustfisksamhällen 

 

Åtgärden innebär att myndigheten bedömer om aktiv begränsning av predatorer som 

t.ex. säl och skarv är en lämplig åtgärd för förstärkning av lokala fiskbestånd. För de 

populationer som identifierats behöva en återhämtning för att kunna uppnå MKN C3 

och C4, bedöms påverkan av en eventuell predatorbegränsning i relation till redan 

insatta åtgärder innan de aktiva åtgärderna utförs. 

Begränsning predatorer/toppredatorer ska enbart utföras under korta perioder utan 

att medföra negativ påverkan på predatorers populationstillstånd och avslutas så fort 

fiskbestånden har återhämtat sig. 

Åtgärden förväntas leda till att naturlig predation på fisk minskar i områden där det 

bedöms vara ett problem och att effekterna av andra åtgärder såsom 

beståndsfredningar, införande av fredningstider och fredningsområden stärks så att 

lokala fiskbestånd kan återhämta sig. 

Vatten 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 
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Biologisk mångfald 

Åtgärden bedöms ej som enskild åtgärd kunna bidra till måluppfyllelse och 

återhämtning av lokala fiskpopulationer vid ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigt kan 

åtgärden ge positiva effekter för fisksamhällets storleksfördelning och struktur 

(MKN C.4, även C.3 i viss mån). 

Jord 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 

Kulturmiljö 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 

Landskap 

Kopplingen mellan åtgärden och aspekten landskap bedöms vara mycket svag. 

Bedömningen är därför att åtgärden varken bidrar eller motverkar till uppfyllelse av 

det underliggande målet både på kort och lång sikt. 

Befolkning och människors hälsa 

Om åtgärden leder till att lokala fiskbestånd återhämtar sig kan det innebära ökade 

möjligheter till fiske. Själva skyddsjakten kan också innebära ökade friluftsvärden för 

jägare. Däremot utgör områden med säl höga rekreationsvärden som kan förvinna i 

de områden åtgärderna genomförs. Åtgärden bedöms därför sammantaget varken 

bidra till eller motverka måluppfyllelsen för aspekten.  

Luft 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.  

Klimat 

Ett fungerande ekosystem är en central funktion i att skapa bättre förutsättningar att 

klara den klimatförändring som sker och kan även bidra till att minska halten av 

växthusgaser i atmosfären. Detta innebär att åtgärden kan ha en positiv påverkan för 

att minska CO2-utsläppen. Effekten av åtgärden för minskningen av CO2 bedöms 

dock inte vara särskilt stor. På kort sikt bedöms åtgärden därför varken bidra eller 

motverka till uppfyllelse av de underliggande målen. På lång sikt bedöms åtgärden 

kunna ge en måttlig positiv påverkan på uppfyllelsen av det underliggande målet om 

reducering av CO2-utsläppen. 

Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar 

Ett bättre fungerande ekosystem kan innebära en positiv inverkan på fiskeresursen 

förutsatt att inget överfiske fortgår. Den förväntade effekten av åtgärden på 

fiskeresursen är därför positiv. På kort sikt bedöms dock åtgärden varken bidra eller 
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motverka till uppfyllelse av de underliggande målen. På lång sikt bedöms åtgärden 

kunna ge en positiv effekt på det underliggande målet med hänsyn till fiskeresursen. 

6.1 Gränsöverskridande miljöpåverkan 

De åtgärder som föreslås i uppdateringen av åtgärdsprogrammet för havsmiljön har 

generellt en gränsöverskridande karaktär, då havsområdena som berörs gränsar till 

ett flertal andra staters havsbassänger. De länder som bedöms beröras kommer 

därför att formellt underrättas och ges möjlighet till samråd, enligt 6 kap. 13 § 

miljöbalken och Konventionen om miljökonsekvensbedömningar i ett 

gränsöverskridande sammanhang (härefter Esbokonventionen), som en del av 

miljöbedömningen. Ett antal andra grannländer kommer dessutom att hållas 

informerade om åtgärdsprogrammet.  

Den gränsöverskridande miljöpåverkan från uppdateringen av åtgärdsprogrammet är 

i huvudsak positiv. Generellt förväntas inte några direkta positiva eller negativa 

effekter av uppdateringen av åtgärdsprogrammet på annan stat. Av stor vikt är 

däremot att åtgärdsarbetet inom samtliga angränsande länder görs på en likartad 

nivå för att direkta positiva effekter för havsmiljön generellt i gemensamma 

havsområden ska uppnås. Den kumulativt positiva effekten skulle kunna vara stor 

om alla länder runt ett havsområde vidtar nödvändiga åtgärder.  

6.1.1 Vatten 

Flertalet åtgärder i det uppdaterade åtgärdsprogrammet syftar till att minska 

belastningen av farliga ämnen och marint skräp till våra havsområden (se Tabell 9 

nedan), vilket kan ha väsentliga positiva gränsöverskridande effekter för aspekten 

vatten. Åtgärder av en mer lokal karaktär bedöms ha en mindre gränsöverskridande 

påverkan än de nationella åtgärderna som verkar på en större skala. De 

gränsöverskridande effekterna kan antas bli större i Östersjön som är ett innanhav 

med begränsat vattenutbyte, jämfört med Nordsjön. Dock är Östersjöns havsmiljö 

väldigt utsatt för närliggande länders miljöpåverkan, vilket kan motverka de 

förväntade positiva effekterna från åtgärdsprogrammet.  

6.1.2 Biologisk mångfald 

Åtgärderna i åtgärdsprogrammet bedöms sammantaget kunna ha 

gränsöverskridande positiva effekter på den biologiska mångfalden, särskilt för fisk 

och marina däggdjur som rör sig över större geografiska områden. Även åtgärder 

mot invasiva arter och åtgärder för en ekosystembaserad förvaltning kan ha positiva 

effekter på en större geografisk skala. 

6.1.3 Jord 

Flertalet åtgärder syftar till att minska belastningen av farliga ämnen och marint skräp 

till våra havsområden, vilket kan ha väsentliga positiva gränsöverskridande effekter 

för aspekten jord. Åtgärder av en mer lokal karaktär, till exempel åtgärder mot 
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negativa effekter av bottentrålning, bedöms ha en mindre gränsöverskridande 

påverkan än de nationella åtgärderna som verkar på en större skala, såsom åtgärder 

för minskning av farliga ämnen och skräp som tillslut hamnar på havsbotten. 

6.1.4 Kulturmiljö 

ÅPH förväntas genom stärkt förebyggande arbete och information minska risken att 

marint avfall, bland annat fiskeredskap, sprids till andra länder på längre sikt. Detta 

bedöms ha en indirekt positiv påverkan på kulturmiljöer under havsytan i andra 

länder då de hålls fria från skräp. 

6.1.5 Landskap 

ÅPH förväntas genom stärkt förebyggande arbete och information minska risken att 

marint avfall, bland annat fiskeredskap, sprids till andra länder på längre sikt. En 

mindre mängd skräp i havs- och kustmiljöerna bedöms vara positivt för 

landskapsbilden även i andra länder. 

6.1.6 Befolkning och människors hälsa 

Åtgärder för att minska mängden farliga ämnen och marint skräps kan även påverka 

havs- och kustmiljön i andra länder. Åtgärder för att minska förekomsten av farliga 

ämnen i havsmiljön förväntas på sikt sänka halterna farliga ämnen i livsmedel från 

havet vilket ger positiv påverkan på människors hälsa och befolkningens 

socioekonomiska möjligheter till sysselsättning inom fiske i angränsande länder. 

Vidare innebär åtgärder för att minska marint skräp förväntas skapa ökade 

möjligheter till exempel rekreation, friluftsliv och fiske. Den gränsöverskridande 

påverkan av bedöms vara positiv. 

6.1.7 Luft 

Endast en av åtgärderna (42) bedöms ha påverkan på luftkvaliteten, och det till viss 

del. Påverkan på andra länder bedöms därför vara obetydlig.  

6.1.8 Klimat 

Åtgärderna tillsammans varken medverkar eller motverkar till att minska 

klimatpåverkan även i angränsande länder. Det finns en möjlighet att öka arbetet 

med klimatmålen genom att, som en del av genomförandet av åtgärderna, trycka på 

behovet att finna gemensamma energieffektiva och klimatanpassade lösningar som 

svar på de åtgärder som syftar till materialutveckling. Det är därför viktigt att 

åtgärderna i programmet synkas med övriga länders åtgärdsprogram för att på så 

sätt finna gemensamma lösningar. 

6.1.9 Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar 

Sett till delaspekten avfall (marint skräp) så bidrar åtgärderna till viss del eller i vissa 

fall till stor del till att uppfylla målpreciseringen om hållbar avfallshantering. Då marint 
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avfall är ett stort problem i angränsande länder är bedömningen att åtgärderna som 

syftar till att minska mängden marint skräp även kommer att innebära positiva 

effekter i andra länder. 
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7 Samlad bedömning av uppdateringen av 
åtgärdsprogrammet 

Det övergripande syftet av det uppdaterade åtgärdsprogrammet för havsmiljön är i 

sig att bidra till en förbättrad miljö. Samtidigt är åtgärdsprogrammet inriktat mot en 

specifik del (vattenkvalitet) av vad som kan inrymmas inom miljöbegreppet. Det gör 

att det kan finnas andra miljöaspekter som skulle kunna påverkas negativt men även 

positivt av åtgärderna som föreslås i programmet. I det här fallet har 

miljöbedömningens bedömningsgrunder i huvudsak utgått ifrån miljökvalitetsmålen 

och dess underliggande normer. Detta gör att en miljöbedömning av denna typ av 

program till stor del kan liknas vid en målkonfliktsanalys där olika målsättningar 

utvärderas mot varandra. Det vill säga en åtgärd som är positiv för vattenkvalitet eller 

biologisk mångfald kan samtidigt innebära negativ påverkan på en aspekt som 

naturresurshushållning. Analysen ger alltså vägledning om de aspekter där det finns 

anledning att se om det går att justera åtgärden för att eventuellt minska negativ 

påverkan. I bedömningarna i kapitel 6 har sådana förslag presenterats där det varit 

möjligt att identifiera eventuella justeringar.  

Om man ser till det uppdaterade åtgärdsprogrammet i sin helhet så är bedömningen 

att det i huvudsak bidrar till att uppfylla de bakomliggande miljökvalitetsmålen för 

respektive miljöaspekt (Tabell 9). Det är bara två åtgärder som bedöms motverka 

uppfyllandet av de bakomliggande målen för aspekten naturresurshushållning. 

Nedan följer en samlad bedömning av alla åtgärder för respektive miljöaspekt. 
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Tabell 9. Sammantagen bedömning av åtgärdsalternativets effekter på de olika aspekterna.  

Aspekt Åtgärd 
Sammantagen 

bedömning av alla 
åtgärder 

 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  

Vatten                 

Biologisk 
mångfald 

                

Jord                 

Kulturmiljö                 

Landskap                 

Befolkning  
& hälsa 

                

Luft                 

Klimat                 

Hushålln. m. 
nat.res. & 
mat.tgg. 

                

Förklaring:  

 
Bidrar i 
hög grad 

 
Bidrar i 
viss grad 

 
Varken bidrar 
eller motverkar 

 
Motverkar i 
viss grad 

 
Motverkar i 
hög grad 

 Ej 
relevant 

 

Åtgärder: 

46 Vägledning för att beakta och hantera risken med invasiva främmande arter i beslut/ skötselplaner  

      /bevarandeplaner för marina skyddade områden. 

47 Stärkt tillsyn och förbättrad hantering av redskap inom fritidsfisket. 

48 Främja en storleksfördelning hos det kustnära fisksamhället som möjliggör att viktiga funktioner i   

     näringsväven upprätthålls. 

49 Minska arealen trålsvept yta och öka användningen av selektiva och skonsamma redskap samt genomföra  

      en sammanställning av trålningens inverkan på kustnära fiskbestånd. 

50 Förbud mot bottentrålning i marina områden med dumpad ammunition och kemiska stridsmedel. 

51 Minimera miljöpåverkan från sjöfart i den marina miljön. 

52 Expertstöd för ett samordnat oljeskadeskydd. 

53 Utökat brottsförebyggande arbete för att motverka olagliga utsläpp av mineralolja och andra farliga ämnen. 

54 Minska användningen av biocidhaltiga båtbottenfärger på fritidsbåtar. 

55 Aktiv utfasning av tvåtaktsmotorer med förgasare på fritidsbåtar. 

56 Produkt- och materialutveckling gällande fiskeredskap. 

57 Vägledning för att förhindra att seismiska undersökningar orsakar skadligt impulsivt buller med negativa    

      effekter på marina däggdjur. 

58 Genomförande av pilotprojekt som ska ge underlag till vägledning för ekosystembaserad havsförvaltning på  

     havsområdesnivå. 

59 Inrättande av förvaltningsråd för skyddade områden i svenska havsområden. 

60 Behovsstyrd områdesspecifik begränsning av predatorer; gråsäl och skarv, för att stödja åtgärder med syfte  

     att återuppbygga lokala kustfisksamhällen. 

 

 

 

I 

I I I D 
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7.1 Vatten 

Åtgärderna i relation till aspekten vatten berör främst tre MKN; A1 (näringsämnen), 

B1 (farliga ämnen) och E1 (marint skräp). Den samlade bedömningen av alla 

åtgärder är att de tillsammans i viss grad bidrar till måluppfyllelse för berörda 

miljökvalitetsnormer. Åtta av 15 åtgärder bedöms i någon mån bidra till 

måluppfyllelse på lång sikt, medan resterande inte bedöms vara relevanta för 

aspekten vatten.  

Åtgärderna i relation till aspekten vatten har enligt föreliggande bedömning svagast 

koppling till MKN A1 (näringsämnen) med få åtgärder som kopplar till denna MKN, 

medan kopplingen till MKN B1 (farliga ämnen) är starkast, med många åtgärder som 

kopplar till denna MKN.  

MKN D3 (hydrografiska förhållanden) bedöms i föreliggande rapport vara relevant för 

aspekten vatten, men ingen av åtgärderna kan anses bidra till måluppfyllelse av 

denna MKN.  

7.2 Biologisk mångfald 

Den samlade bedömningen är att samtliga åtgärder bedöms bidra till att uppfylla 

relevanta miljökvalitetsnormer till viss grad. Miljökvalitetsnormer som åtgärderna 

bedöms ge störst effekter för att nå måluppfyllelse är gäller främst välmående hos 

fisk- och skaldjurssamhällen (D4, C3), havsbottenstruktur/funktion (D1, D2) och 

effekter från farliga ämnen (B2). Samtliga åtgärder bedöms i någon mån bidra till 

måluppfyllelse på lång sikt, medan åtgärd 60 långsiktigt varken bedöms bidra eller 

motverka MKN men bedöms kunna bidra i viss grad till måluppfyllelse på kort sikt. 

Störst effekt för måluppfyllelse bedöms åtgärd 51 ha, då det är den enda åtgärd som 

bedöms kunna bidra till måluppfyllelse för en miljökvalitetsnorm (B2) i hög grad. 

MKN D3 (hydrografiska förhållanden) bedöms vara relevant för denna aspekt, men 

ingen av åtgärderna bedöms bidra till måluppfyllelse av denna MKN.  

7.3 Jord 

Åtgärderna i relation till aspekten jord berör främst fem MKN; A1 (näringsämnen), B1 

(farliga ämnen), D1 (opåverkad havsbottenareal), D2 (biogena substrat) och E1 

(skräp). Den samlade bedömningen av alla åtgärder är att de tillsammans i viss grad 

bidrar till måluppfyllelse för berörda miljökvalitetsnormer. Tolv av 15 åtgärder bedöms 

i någon mån bidra till måluppfyllelse på lång sikt, medan resterande inte bedöms 

vara relevanta för aspekten jord. Betydelsen av åtgärderna för aspekten jord är i 

många fall indirekta, eftersom farliga ämnen och skräp i många fall samlas på eller 

ackumuleras i bottnarna. Övergödning påverkar bottnarna negativt genom minskat 

siktdjup, ökad förekomst av ettåriga fintrådiga alger och i förlängningen syrebrist. 
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Åtgärderna i relation till aspekten jord har enligt föreliggande bedömning starkast 

koppling till MKN B1 (farliga ämnen) och MKN D1 (opåverkad havsbottenareal) med 

flertalet åtgärder som kopplar till dessa MKN. Svagaste kopplingen är till MKN A1 

(näringsämnen). 

7.4 Kulturmiljö 

Den samlade bedömningen av alla åtgärderna tillsammans är att de i viss grad 

medverkar till att uppfylla de underliggande målen. Det är främst åtgärder för att 

minska mängden marint skräp som bedöms ha störst påverkan på aspekten 

kulturmiljö. Även åtgärder för att minska bottentrålningens negativa påverkan 

bedöms i viss mån bidra till måluppfyllelse. Totalt bedöms fem av 15 åtgärder i någon 

mån bidra till måluppfyllelse på lång sikt. 

7.5 Landskap 

Den samlade bedömningen av alla åtgärderna tillsammans är att de i viss grad 

medverkar till att uppfylla de underliggande målen. Det är främst åtgärder för att 

minska mängden marint skräp som bedöms ha störst påverkan på aspekten 

landskap. Totalt bedöms fem av 15 åtgärder i någon mån bidra till måluppfyllelse på 

lång sikt. 

7.6 Befolkning och människors hälsa 

Den samlade bedömningen av alla åtgärderna tillsammans är att de i viss grad 

medverkar till att uppfylla de underliggande målen för befolkning och människors 

hälsa. Det är främst åtgärder för att minska mängden giftiga ämnen och marint 

skräps som bedöms ha störst påverkan på aspekten. Totalt bedöms 8 av 15 åtgärder 

i någon mån bidra till måluppfyllelsen.  

7.7 Luft 

Endast en av åtgärderna bedöms ha påverkan på aspekten luft. Den samlade 

bedömningen är att åtgärdsprogrammet i sin helhet varken bidrar till eller motverkar 

förbättrad luftkvalitet.  

7.8 Klimat 

Den samlade bedömningen av alla åtgärderna tillsammans är att de i viss grad 

medverkar till att uppfylla klimatmålen. Här finns en stor potential att öka arbetet med 

klimatmålen genom att i genomförandet av åtgärderna trycka på behovet att finna 

energieffektiva och klimatanpassade lösningar som svar på åtgärderna. 

Sett till åtgärdsprogrammets syfte och räckvidd är bedömningen att måluppfyllelsen 

gällande klimatmålen är rimlig. Det finns andra program, samarbeten och styrmedel 

som är mer lämpade att möta klimatutmaningarna för HAV-sektorn. Det är därför 

viktigt att åtgärder i andra program synkas med åtgärdsprogrammet för havsmiljön 
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för att i största möjliga utsträckning undvika framtida målkonflikter som kan leda till 

oönskade avvägningar.  

7.9 Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar 

Den samlade bedömningen av alla åtgärderna tillsammans är att de i huvudsak 

medverkar till att uppfylla de underliggande målen. Det föreligger en potentiell 

målkonflikt mellan åtgärd 57 i det uppdaterade åtgärdsprogrammet och möjligheterna 

till framtida utvinning av naturresurser och energi. Den samlade bedömningen är 

dock att konsekvenserna av åtgärderna på möjligheten att utvinna marin sand och 

grus eller att anlägga vattenbaserad vindkraft är mycket små.  

Sett till delaspekten avfall så bidrar åtgärderna till viss del eller i vissa fall till stor del 

till att uppfylla målpreciseringen om hållbar avfallshantering. Det är dock viktigt att det 

i framtiden tas fram en tydlig plan på hanteringen av de motorer som ska fasas ut.  
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8 Förklaring av termer och begrepp 

Art-och habitatdirektivet – Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om 

bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter. 

Bentiska habitat – Se Havsbottnens integritet.  

Biogena substrat – Strukturer på havsbotten som skapas eller skapats av levande 

organismer exempelvis musslor, koraller eller svampdjur. 

Blå tillväxt – En långsiktig strategi som ska stödja hållbar tillväxt inom EU i havs- 

och sjöfartssektorerna som helhet (ingår i Europa 2020-strategin). 

Fornlämning – Fornlämningar är spår efter mänsklig verksamhet. I marina miljöer 

kan de kan till exempel utgöras av vrak efter skepp och båtar. I kulturmiljölagen 

anges vad som är en fornlämning och därmed omfattas av lagskyddet. Enligt 

kulturmiljölagen är en fartygslämning en fornlämning om den är äldre än från 1850. 

Främmande art – En främmande art är en växt, ett djur, en svamp eller en 

mikroorganism som med människans hjälp, avsiktligt eller oavsiktligt, introducerats 

utanför sitt naturliga utbredningsområde. 

Havsbottnens integritet – Ett temaområde i åtgärdsprogrammet för havsmiljön 

(Havs- och vattenmyndigheten, 2015), som rör påverkan på de livsmiljöer som finns 

på havsbottnar. I synnerhet studeras de marina bottensamhällena, så kallade 

bentiska habitat. 

Helcom – (Baltic Marine Environment Protection Commission) är det styrande 

organet för konventionen om skydd av den marina miljön i Östersjöområdets, känd 

som Helsingforskonventionen. De avtalsslutande parterna är Danmark, Estland, EU, 

Finland, Tyskland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland och Sverige.  

Indikatorer – En mätbar egenskap eller företeelse som används för ett specifikt 

syfte, exempelvis för att bedöma tillståndet i eller belastningen på miljön. 

Invasiv art – En främmande art vars introduktion och/eller spridning hotar biologisk 

mångfald och relaterade ekosystemtjänster kallas invasiv. 

Landskap – Enligt den europeiska landskapskonventionen definieras landskap som 

”ett område sådant som det uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet av 

påverkan av och samspel mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer”. 

Marint avfall – Fasta föremål och material som har tillverkats eller bearbetats av 

människor och som avsiktligt kastats eller oavsiktligt förlorats i den marina och 

kustnära miljön. Det inkluderar även sådant material (plast, trä, metall mm.) som 

transporterats till havsmiljön från land via vattendrag och avloppssystem eller med 

vindar.  

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) – Miljökonsekvensbeskrivningen är den 

skriftliga redogörelsen där bl.a. den betydande miljöpåverkan som genomförandet av 
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planen, programmet eller ändringen kan antas medföra ska identifieras, beskrivas 

och bedömas. Rimliga alternativ med hänsyn till planens eller programmets syfte och 

geografiska räckvidd ska också identifieras, beskrivas och bedömas. Även vid 

miljökonsekvensbedömning av verksamheter och åtgärder (projekt) heter 

motsvarande dokument miljökonsekvensbeskrivning (6 kap. MB).  

Miljökvalitetsnorm (MKN) – Ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med 

miljöbalken 1999. En MKN uttrycker den kvalitet miljön i ett visst område ska uppnå. 

Miljökvalitetsnormer är styrande för myndigheter och kommuner när de tillämpar 

lagar och bestämmelser, till exempel vid tillståndsprövning enligt miljöbalken eller vid 

planläggning enligt plan- och bygglagen.  

Miljöpåverkan – Begreppet inkluderar här utöver de frågor som vanligtvis förknippas 

med ordet miljö även exempelvis påverkan på befolkning, människors hälsa, 

materiella tillgångar, bebyggelse och forn- och kulturlämningar (6 kap. 12§ andra 

stycket MB). Begreppet inkluderar såväl positiv som negativ påverkan. 

Nollalternativ – Nollalternativet beskriver miljöförhållandena och miljöns sannolika 

utveckling om planen eller programmet inte genomförs.  

Ospar – Konvention för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten.  

Programalternativ – I kapitel 5 Konsekvenser av nollalternativet benämns det förra 

åtgärdsprogrammet för programalternativet för att inte förväxling ska ske med det 

föregående nollalternativet.  

Ratificering – Beslut av en stat att förbinda staten till en internationell 

överenskommelse, till exempel ett avtal. 

Rödlista – Redovisning av vilka arter (djur, växter och svampar) som riskerar att 

försvinna från Sverige och varför arterna är hotade. 

Strategisk miljöbedömning – En myndighet som upprättar eller ändrar en plan eller 

ett program som krävs i lag eller annan författning ska enligt 6 kap. 3 § miljöbalken 

göra en strategisk miljöbedömning om genomförandet av planen, programmet eller 

ändringen kan antas medföra betydande miljöpåverkan.  

Undersökning – Det första steget i miljöbedömningsprocessen är att undersöka om 

det uppdaterade åtgärdsprogrammet kan tänkas innebära betydande miljöpåverkan 

enligt 4 § miljöbedömningsförordningen. 

Utsjö – Utanför kustvatten enligt vattenförvaltningen.  

ÅGP – Förkortningen används om nationella åtgärdsprogram för hotade arter eller 

habitat. 

ÅPH – Åtgärdsprogrammet för havsmiljön. 

Åtgärdsalternativ – Åtgärdsalternativet utgörs av de nya åtgärder som föreslås i det 

uppdaterade åtgärdsprogrammet för att uppnå miljökvalitetsnormerna för havsmiljön 
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och på sikt god miljöstatus samt de uppdaterade åtgärderna från det föregående 

åtgärdsprogrammet.  

Övergödning – Övergödning beror på en ökad tillförsel av näringsämnen till vattnet, 

särskilt kväve- och fosforföreningar. Den ökade tillförseln stör ekosystemets förmåga 

att hantera näringsämnen och kan medföra att sammansättning och funktion av djur- 

och växtsamhällen förändras. 

 



 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV UPPDATERAT ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HAVSMILJÖN 

 

 

- 108 - 
 

 

9 Referenser 

Boverket, 2020a. Kulturmiljövärden https://www.boverket.se/sv/PBL-

kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/allmanna-intressen/hav/kulturmiljovarden/ 

Boverket, 2020b. Yrkesfiske. Översiktsplanering. PBL kunskapsbanken. 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/allmanna-

intressen/hav/maritima-naringar/yrkesfiske/.  

Energimyndigheten, 2018. Vägen till ett 100 procent förnybart energisystem, 

Delrapport 1: Framtidens elsystem och Sveriges förutsättningar. ER 2018:6. 

Eriksson, B.; Ljunggren, L.; Sandström, A.; Johansson, G.; Mattila, J.; Rubach, A.; 

Råberg,S. och Snickars, M., 2009. 'Declines in predatory fish promote bloomforming 

macroalgae.', Ecol Appl. 19, 1975–1988. 

Eriksson B.K., Sieben, K., Eklöf, J., Ljunggren, L., Olsson, J., Casini, M., och 

Bergström, U.2011. Effects of Altered Offshore Food Webs on Coastal Ecosystems 

Emphasize the Need for Cross-Ecosystem Management. Ambio 40: 786–797.EU  

Europarådet, 2000. Europeiska landskapskonventionen. 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?docu

mentId=09000016802f3fbe.  

Folkhälsomyndigheten, 2019. Folkhälsopolitikens åtta målområden. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsoarbete/folkhalsopolitikens-mal/de-atta-

malomradena-inom-folkhalsopolitiken/.  

Havs- och vattenmyndigheten, 2007. Värdefulla kulturmiljöer under havsytan i svensk 

kust och skärgård http://swedishepa.se/Documents/publikationer/620-5566-6.pdf 

Havs- och vattenmyndigheten, 2012a. God havsmiljö 2020 Marin strategi för 

Nordsjön och Östersjön. Del 1: Inledande bedömning av miljötillstånd och 

socioekonomisk analys. Göteborg. Havs- och vattenmyndigheten. 

Havs- och vattenmyndigheten, 2012b. God havsmiljö 2020 Marin strategi för 

Nordsjön och Östersjön. Del 2: God miljöstatus och miljökvalitetsnormer. Göteborg. 

Havs- och vattenmyndigheten. 

Havs- och vattenmyndigheten, 2012c. Marine tourism and recreation in Sweden - A 

study for the Economic and Social Analysis of the Initial Assessment of the Marine 

Strategy Framework Directive. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2012:2. 

Hav- och vattenmyndigheten, 2014. God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön 

och Östersjön. Åtgärdsprogram för havsmiljön. Bakgrund och förutsättningar. 

Havs- och vattenmyndigheten, 2015a. Förslag till inriktning för havsplaneringen med 

avgränsning av miljöbedömningen. Göteborg. Havs- och vattenmyndigheten. 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/allmanna-intressen/hav/kulturmiljovarden/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/allmanna-intressen/hav/kulturmiljovarden/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/allmanna-intressen/hav/maritima-naringar/yrkesfiske/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/allmanna-intressen/hav/maritima-naringar/yrkesfiske/
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016802f3fbe
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016802f3fbe
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsoarbete/folkhalsopolitikens-mal/de-atta-malomradena-inom-folkhalsopolitiken/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsoarbete/folkhalsopolitikens-mal/de-atta-malomradena-inom-folkhalsopolitiken/
http://swedishepa.se/Documents/publikationer/620-5566-6.pdf


 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV UPPDATERAT ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HAVSMILJÖN 

 

 

- 109 - 
 

 

Havs- och vattenmyndigheten, 2015b. Havsplanering - Nuläge 2014. Rapport 

2015:2. Göteborg. Havs- och vattenmyndigheten. 

Havs- och vattenmyndigheten, 2015c. Miljökonsekvensbeskrivning av God Havsmiljö 

2020, Marin strategi för Nordsjön och Östersjön. Del 4: Åtgärdsprogram för 

havsmiljön. Dnr 3563-14. 

Havs- och vattenmyndigheten, 2018. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2018-

2023.  

Havs- och vattenmyndigheten, 2019a. Havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och 

Västerhavet. Förslag till regeringen 2019-12-16. 

Havs- och vattenmyndigheten, 2019b. Miljökonsekvensbeskrivning av havsplaner för 

Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet Underlag till regeringen 2019-12-16. 

Havs- och vattenmyndigheten, 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 

(2018-2023) - Åtgärdsprogram för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön 2022-2027. 

Förslag daterat september 2020. 

Havsmiljöinstitutet, 2016a. Havet 2015/2016 – om miljötillståndet i svenska 

Havsområden. Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket. 

HELCOM (2015). Regional Action Plan for Marine Litter in the Baltic Sea. 20 

pp.IPCC (2019). Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing 

Climate. URL: https://www.ipcc.ch/srocc/. Access date: 29 July 2020. 

HVMFS 2012:18. Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om 

vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för 

Nordsjön och Östersjön 

Kemi, 2020. Sveriges miljömål. Giftfri miljö. 

https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/giftfri-miljo/.  

Naturvårdsverket, 2005. Landmiljöer i kust och skärgård 

https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5482-1.pdf?pid=3103 

Naturvårdsverket, 2019a. Uppföljning av målen för friluftslivspolitiken 2019. Rapport 

6904. 

Naturvårdsverket, 2019b. Miljökvalitetsmålen. Frisk luft. 

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-

miljomal/Miljokvalitetsmalen/Frisk-luft/. 

OSPAR. 2009. Marine litter in the North-East Atlantic Region: Assessment and 

priorities for response. London, United Kingdom. 

OSPAR (2014). Marine litter regional action plan. 

https://www.ipcc.ch/srocc/
https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/giftfri-miljo/
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5482-1.pdf?pid=3103
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/Frisk-luft/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/Frisk-luft/


 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV UPPDATERAT ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HAVSMILJÖN 

 

 

- 110 - 
 

 

SCB, 2019. Vattenbruk 2018. Sveriges officiella statistik - statistiska meddelanden 

JO 60 SM 1901.  

SGU, 2017. Förutsättningar för utvinning av marin sand och grus i Sverige. Uppdrag 

enligt SGUs regleringsbrev 2016. Diarie-nr: 21-2973/2015. 

Therivel, R., 2010. Strategic Environmental Assessment in Practice. Andra utgåvan, 

Earthscan. 

Wijkmark, N. & Enhus, C., 2015. Metodbeskrivning för framtagande av GIS-karta för 

en nationellt övergripande bild av marin grön infrastruktur. AquaBiota Water 

Research AB. 

Östersjöcentrum (2020a). Åtgärder stärker Östersjöns miljö – även i ett förändrat 

klimat. Policy Brief, Juni 2020, Stockholms Universitet. URL: 

https://www.su.se/polopoly_fs/1.502647.1591608098!/menu/standard/file/A%CC%8A

tga%CC%88rder%20sta%CC%88rker%20O%CC%88stersjo%CC%88ns%20miljo%

CC%88%20%E2%80%93%20a%CC%88ven%20i%20ett%20fo%CC%88ra%CC%8

8ndrat%20klimat.pdf. Hämtat: 29 July 2020. 

Östersjöcentrum (2020b). Framtidens Östersjön – påverkan av övergödning och 

klimatförändringar. Rapport 2020/2, Stockholms Universitet. URL: 

https://www.su.se/polopoly_fs/1.503410.1591703924!/menu/standard/file/Framtidens

%20O%CC%88stersjo%CC%88n.pdf. Hämtat: 29 July 2020. 

Östman, Ö., Eklöf, J., Eriksson, B.K., Olsson, J., Moksnes, P-O & Bergström, U. 

2016. Metaanalysis reveals top-down processes are as strong as bottom-up effects 

in North Atlantic coastal food webs. Journal of Applied Ecology 53:1138-1147. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.su.se/polopoly_fs/1.502647.1591608098!/menu/standard/file/A%CC%8Atga%CC%88rder%20sta%CC%88rker%20O%CC%88stersjo%CC%88ns%20miljo%CC%88%20%E2%80%93%20a%CC%88ven%20i%20ett%20fo%CC%88ra%CC%88ndrat%20klimat.pdf
https://www.su.se/polopoly_fs/1.502647.1591608098!/menu/standard/file/A%CC%8Atga%CC%88rder%20sta%CC%88rker%20O%CC%88stersjo%CC%88ns%20miljo%CC%88%20%E2%80%93%20a%CC%88ven%20i%20ett%20fo%CC%88ra%CC%88ndrat%20klimat.pdf
https://www.su.se/polopoly_fs/1.502647.1591608098!/menu/standard/file/A%CC%8Atga%CC%88rder%20sta%CC%88rker%20O%CC%88stersjo%CC%88ns%20miljo%CC%88%20%E2%80%93%20a%CC%88ven%20i%20ett%20fo%CC%88ra%CC%88ndrat%20klimat.pdf
https://www.su.se/polopoly_fs/1.502647.1591608098!/menu/standard/file/A%CC%8Atga%CC%88rder%20sta%CC%88rker%20O%CC%88stersjo%CC%88ns%20miljo%CC%88%20%E2%80%93%20a%CC%88ven%20i%20ett%20fo%CC%88ra%CC%88ndrat%20klimat.pdf
https://www.su.se/polopoly_fs/1.503410.1591703924!/menu/standard/file/Framtidens%20O%CC%88stersjo%CC%88n.pdf
https://www.su.se/polopoly_fs/1.503410.1591703924!/menu/standard/file/Framtidens%20O%CC%88stersjo%CC%88n.pdf


 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV UPPDATERAT ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HAVSMILJÖN 

 

 

- 111 - 
 

 

Bilaga A: Bedömningsgrunder 

I denna bilaga beskrivs utifrån vilka grunder bedömningen av åtgärdernas påverkan 

på aspekterna i miljöbalken har gjorts.  

Vatten 

Bedömningarna av måluppfyllanden utgår ifrån miljökvalitetsmålen för Giftfri miljö 

samt Hav i balans samt levande kust och skärgård. Till grund för bedömningarna för 

varje åtgärd ligger miljökvalitetsnormerna i HVMFS 2012:18. De miljökvalitetsnormer 

som bedömts relevanta för aspekten presenteras i tabellen nedan. Varje åtgärd har 

bedömts utifrån den enskilda åtgärdens möjlighet till måluppfyllelse för relevant 

miljökvalitetsnorm och summeras sedan i den samlade bedömningen (se kap. 7). 

Tabell 10. Bedömningsgrunder för aspekten Vatten, HVMFS 2012:18, samt uppdaterade 2018:18. 

MKN  Beskrivning 

A1 
Tillförsel av näringsämnen från mänsklig verksamhet ska minska tills den 
inte orsakar koncentrationer av kväve och fosfor i havsmiljön som förhindrar 
att god miljöstatus uppnås. 

B1 
Tillförsel av farliga ämnen från mänsklig verksamhet ska minska tills den inte 
orsakar halter av farliga ämnen som förhindrar att god miljöstatus uppnås. 

D3 
Permanenta förändringar av hydrografiska förhållanden som beror på 
storskaliga verksamheter, enskilda eller samverkande, får inte påverka 
biologisk mångfald och ekosystem negativt. 

E1 Havsmiljön ska så långt som möjligt vara fri från skräp. 

 

I enlighet med 19 § 4 havsmiljöförordningen (2010:1341) tillämpas dock inte 

normerna A.1, B.1, D.1, D.2 och D.3 i kustvatten, eftersom de aspekter som rör 

kustvattnets kvalitet omfattas av vattenmiljödirektivet. 
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Biologisk mångfald 

Bedömningarna av måluppfyllanden utgår ifrån miljökvalitetsmålen för Giftfri miljö 

samt Ett rikt växt- och djurliv. Till grund för bedömningarna för varje åtgärd ligger 

Miljökvalitetsnormerna, HVMFS 2012:18. De miljökvalitetsnormer som bedömts 

relevanta för denna aspekt presenteras i tabellen nedan. Varje åtgärd har bedömts 

utifrån den enskilda åtgärdens möjlighet till måluppfyllelse för relevant 

miljökvalitetsnorm och summeras sedan i den samlade bedömningen (se kap. 7). 

Tabell 11. Bedömningsgrunder för aspekten Biologisk mångfald, HVMFS 2018:18. 

MKN  Beskrivning 

B2 
Farliga ämnen i havsmiljön som tillförs genom mänsklig verksamhet får inte 
orsaka negativa effekter på biologisk mångfald och ekosystem. 

C1 

Havsmiljön ska vara fri från avsiktligt nyutsatta eller flyttade främmande arter 
och stammar, samt främmande arter spridda på annat sätt genom mänsklig 
verksamhet, som riskerar att negativt påverka den genetiska eller biologiska 
mångfalden eller ekosystemets funktion. 

C3 
Populationerna av alla naturligt förekommande fiskarter och skaldjur som 
påverkas av fiske har en ålders- och storleksstruktur samt beståndsstorlek 
som garanterar deras långsiktiga hållbarhet. 

C4 
Förekomst, artsammansättning och storleksfördelning hos fisksamhället ska 
möjliggöra att viktiga funktioner i näringsväven upprätthålls. 

D1 
Den av mänsklig verksamhet opåverkade havsbottenarealen ska ha en 
omfattning som ger förutsättningar för att upprätthålla bottnarnas struktur och 
funktion för respektive livsmiljötyp. 

D2 Arealen av biogena substrat ska bibehållas eller öka. 

D3 
Permanenta förändringar av hydrografiska förhållanden som beror på 
storskaliga verksamheter, enskilda eller samverkande, får inte påverka 
biologisk mångfald och ekosystem negativt. 

E2 
Mänskliga verksamheter ska inte orsaka skadligt impulsivt ljud i marina 
däggdjurs utbredningsområden under tidsperioder då djuren är känsliga för 
störning. (HVMFS 2018:18) 

 

I enlighet med 19 § 4 havsmiljöförordningen (2010:1341) tillämpas dock inte 

normerna A.1, B.1, D.1, D.2 och D.3 i kustvatten, eftersom de aspekter som rör 

kustvattnets kvalitet omfattas av vattenmiljödirektivet. 
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Jord  

Bedömningarna av måluppfyllanden utgår ifrån miljökvalitetsmålen för Giftfri miljö. Till 

grund för bedömningarna av samtliga åtgärder ligger Miljökvalitetsnormerna, HVMFS 

2012:18. De miljökvalitetsnormer som bedömts relevanta för aspekten Jord 

presenteras i tabellen nedan. Varje åtgärd har bedömts utifrån den enskilda 

åtgärdens möjlighet till måluppfyllelse för relevant miljökvalitetsnorm och summeras 

sedan i den samlade bedömningen (se kap. 7). 

Tabell 12. Bedömningsgrunder för aspekten Jord, HVMFS 2012:18, samt uppdaterade 2018:18. 

MKN  Beskrivning 

A1 
Tillförsel av näringsämnen från mänsklig verksamhet ska minska tills den 
inte orsakar koncentrationer av kväve och fosfor i havsmiljön som förhindrar 
att god miljöstatus uppnås. 

B1 
Tillförsel av farliga ämnen från mänsklig verksamhet ska minska tills den inte 
orsakar halter av farliga ämnen som förhindrar att god miljöstatus uppnås. 

C1 

Havsmiljön ska vara fri från avsiktligt nyutsatta eller flyttade främmande arter 
och stammar, samt främmande arter spridda på annat sätt genom mänsklig 
verksamhet, som riskerar att negativt påverka den genetiska eller biologiska 
mångfalden eller ekosystemets funktion. 

D1 
Den av mänsklig verksamhet opåverkade havsbottenarealen ska ha en 
omfattning som ger förutsättningar för att upprätthålla bottnarnas struktur och 
funktion för respektive livsmiljötyp. 

D2 Arealen av biogena substrat ska bibehållas eller öka. 

D3 
Permanenta förändringar av hydrografiska förhållanden som beror på 
storskaliga verksamheter, enskilda eller samverkande, får inte påverka 
biologisk mångfald och ekosystem negativt. 

E1 Havsmiljön ska så långt som möjligt vara fri från skräp. 

 

I enlighet med 19 § 4 havsmiljöförordningen (2010:1341) tillämpas dock inte 

normerna A.1, B.1, D.1, D.2 och D.3 i kustvatten, eftersom de aspekter som rör 

kustvattnets kvalitet omfattas av vattenmiljödirektivet. 
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Kulturmiljö 

Till grund för bedömningarna ligger bland annat de nationella kulturmiljömålen som 

anger att en mångfald av kulturmiljöer ska bevaras, användas och utvecklas. Arbetet 

med kulturmiljö ska även främja människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och 

möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön.  

Med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser ska 

kulturmiljöarbetet även bidra till ett inkluderande samhälle och främja en helhetssyn 

på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i 

samhällsutvecklingen. Bedömningen av åtgärdernas påverkan aspekten Kulturmiljö 

har även gjorts utifrån följande mål och ett urval av relevanta preciseringar: 

Miljömålet God bebyggd miljö  

• Preciseringen God vardagsmiljö innebär bland annat att den bebyggda miljön 

ska utgå från och stödja människans behov, ge skönhetsupplevelser och 

trevnad.  

• Preciseringen Kulturvärden i bebyggd miljö framhäver att det kulturella, 

historiska och arkitektoniska arvet i form av bland annat platser och landskap 

ska bevaras, används och utvecklas. 

Miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård  

• Preciseringen Bevarade natur- och kulturmiljövärden innebär att havs-, kust- 

och skärgårdslandskapens natur- och kulturvärden ska bevaras och 

förutsättningar ska finnas för fortsatt bevarande och utveckling av värdena.  

• Preciseringen Kulturlämningar under vatten understryker att tillståndet ska 

vara oförändrat för kulturhistoriska lämningar under vattnet. 

Slutligen ligger Havs- och vattenmyndighetens vägledande strategi för arbete med 

kulturmiljöfrågor som grund för bedömningarna. Strategin innebär bland annat att 

Havs- och vattenmyndigheten ska fortsatt beakta fornlämningar och värdefulla 

kulturmiljöer inom sitt arbete med bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av 

sjöar, vattendrag och hav samt hållbar förvaltning av fiskeresurserna. 

Landskap 

Till grund för bedömningarna ligger den europeiska landskapskonventionen som är 

ratificerad av Sverige. Landskapskonventionen understryker att landskapens kvalitet 

och mångfald utgör en gemensam resurs och att det är viktigt att samarbeta om 

skydd, förvaltning och planering av denna resurs. Parterna i konventionens erkänner 

att landskapet är betydelsefullt som uttryck för en mångfald av kultur- och naturarv 

samt en grund för människans identitet. Konventionen framhäver att landskapet 

spelar en viktig roll av allmänt intresse på det kulturella, ekologiska, miljömässiga och 

sociala planet (Europarådet, 2000). Bedömningen av åtgärdernas påverkan aspekten 

Landskap har även gjorts utifrån följande mål och ett urval av relevanta preciseringar:  
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Miljömålet God bebyggd miljö 

• Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla 

byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras, 

används och utvecklas. 

Miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård 

• Havs-, kust- och skärgårdslandskapens natur- och kulturvärden är bevarade 

och förutsättningar finns för fortsatt bevarande och utveckling av värdena. 

Befolkning och människors hälsa 

Bedömningen av åtgärdernas påverkan på befolkning och människors hälsa har 

gjorts utifrån följande mål och ett urval av relevanta preciseringar:  

Miljömålet Giftfri miljö 

• Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen via alla exponeringsvägar 

ska inte vara skadlig för människor eller den biologiska mångfalden. 

• Användningen av särskilt farliga ämnen ska så långt som möjligt upphöra 

• Spridningen av oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper ska vara 

mycket liten och uppgifter om bildning, källor, utsläpp samt spridning av de mest 

betydande av dessa ämnen och deras nedbrytningsprodukter ska vara 

tillgängliga 

• Förorenade områden ska åtgärdas i så stor utsträckning att de inte utgör något 

hot mot människors hälsa eller miljön 

 

Miljömålet God bebyggd miljö 

• Det ska finnas natur- och grönområden och grönstråk i närhet till bebyggelsen 

med god kvalitet och tillgänglighet 

 

Friluftsmålen 

• Alla människor ska ha möjlighet att vistas i och njuta av naturlandskapet 

• Det ska finnas tillgång till natur för friluftslivet 

• Det ska finnas tillgång till attraktiv natur i och i närheten av tätorter. Allmänheten 

ska ha tillgång till grönområden och ett tätortsnära landskap med höga frilufts-, 

natur- och kulturmiljövärden. 

• Friluftsliv och turism bidrar till att stärka den lokala och regionala attraktiviteten 

och medverkar till en stark, hållbar utveckling och regional tillväxt 

• Naturområden ska göras attraktiva för friluftsliv och rekreation 

• Det ska finnas goda förutsättningar för att människor regelbundet kan vara fysiskt 

aktiva i natur- och kulturlandskapet. 

Nationellt folkhälsopolitiskt mål 

• Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela 

befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. 
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Luft 

Bedömningen av åtgärdernas påverkan på luft har gjorts utifrån 

miljömålspreciseringarna för miljömålet Frisk luft, vilka är följande:  

• Halten av bensen ska inte överstiga 1 mikrogram per kubikmeter luft beräknat 

som ett årsmedelvärde 

• Halten av bens(a)pyren ska inte överstiga 0,0001 mikrogram per kubikmeter luft 

(0,1 nanogram per kubikmeter luft) beräknat som ett årsmedelvärde 

• Halten av butadien ska inte överstiga 0,2 mikrogram per kubikmeter luft beräknat 

som ett årsmedelvärde 

• Halten av formaldehyd ska inte överstiga 10 mikrogram per kubikmeter luft 

beräknat som ett timmedelvärde 

• Halten av partiklar (PM2,5) ska inte överstiga 10 mikrogram per kubikmeter luft 

beräknat som ett årsmedelvärde eller 25 mikrogram per kubikmeter luft beräknat 

som ett dygnsmedelvärde 

• Halten av partiklar (PM10) ska inte överstiga 15 mikrogram per kubikmeter luft 

beräknat som ett årsmedelvärde eller 30 mikrogram per kubikmeter luft beräknat 

som ett dygnsmedelvärde 

• Halten av marknära ozon ska inte överstiga 70 mikrogram per kubikmeter luft 

beräknat som ett åttatimmarsmedelvärde eller 80 mikrogram per kubikmeter luft 

räknat som ett timmedelvärde 

• Ozonindex ska inte överstiga 10 000 mikrogram per kubikmeter luft under en 

timme beräknat som ett AOT40-värde under perioden april–september 

• Halten av kväveoxid ska inte överstiga 20 mikrogram per kubikmeter luft beräknat 

som ett årsmedelvärde eller 60 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett 

timmedelvärde (98-percentil) 

• Korrosion på kalksten ska understiga 6,5 mikrometer per år. 

 

Klimat 

Bedömningsgrunderna för aspekten klimat har operationaliserats utifrån ifrån 

preciseringen av miljökvalitetsmålet Begränsad Klimatpåverkan och dess etappmål. 

Precisering: Den globala medeltemperaturökningen begränsas till långt under 2 

grader Celsius över förindustriell nivå och ansträngningar görs för att hålla ökningen 

under 1,5 grader Celsius över förindustriell nivå. Sverige ska verka internationellt för 

att det globala arbetet inriktas mot detta mål. 

Etappmål 2030: Minskade utsläpp av växthusgaser utanför utsläppshandeln till 

senast år 2030 - Växthusgasutsläppen i Sverige i ESR-sektorn bör senast år 2030 

vara minst 63 procent lägre än utsläppen år 1990. Högst åtta procentenheter av 

utsläppsminskningarna får ske genom kompletterande åtgärder. 

Sett till åtgärdsprogrammets utformning utgår många av bedömningarna från de 

indirekta effekterna av respektive åtgärd. 
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Tabell 13. Bedömningsgrunder för aspekten klimat.  

Bedömningsgrund Skala Kriterium 

Åtgärderna i 
åtgärdsprogrammet 
ska bidra till att 
minska CO2-utsläppen 
från den marina 
sektorn sett till havens 
förutsättningar att 
bidra till att minska 
halten av 
växthusgaser i 
atmosfären 

 

Bidrar i hög grad till 
måluppfyllelse Åtgärderna innebär en CO2-sänka 

Bidrar i viss grad till 
måluppfyllelse 

Åtgärderna innebär att utsläppen av 
CO2 minskar jämfört med nuläget  

Varken bidrar eller motverkar till 
måluppfyllelse 

Åtgärderna genererar inte några CO2 

utsläpp jämfört med nuläget alternativt 
är inte relevant för denna aspekt. 

Motverkar i viss grad 
måluppfyllelse 

Åtgärderna innebär att CO2 inte minskar 
jämfört med nuläget 

Motverkar i hög grad 
måluppfyllelse 

Åtgärderna innebär att CO2 ökar jämfört 
med nuläget 

Åtgärderna i 
åtgärdsprogrammet 
ska bidra till en 
utveckling av 
energieffektiva 
lösningar utifrån ett 
livscykelperspektiv 

 

 

 

 

Bidrar i hög grad till 
måluppfyllelse 

Åtgärderna bedöms tydligt bidra till en 
utveckling av energieffektiva lösningar 

Bidrar i viss grad till 
måluppfyllelse 

Åtgärderna bedöms ha en potential att 
bidra till en utveckling av energieffektiva 
lösningar 

Varken bidrar eller motverkar till 
måluppfyllelse 

Åtgärden bedöms inte påverka den 
specifika miljöaspekten 

Motverkar i viss grad 
måluppfyllelse 

Åtgärderna bedöms inte bidra till någon 
utveckling av energieffektiva lösningar 

Motverkar i hög grad 
måluppfyllelse 

Åtgärderna bedöms motverka 
utvecklingen av energieffektiva lösningar 

Åtgärderna i 
åtgärdsprogrammet 
ska bidra till 
klimatanpassade 
lösningar 

Bidrar i hög grad till 
måluppfyllelse 

Åtgärderna bedöms tydligt bidra till en 
utveckling av klimatanpassade lösningar 

Bidrar i viss grad till 
måluppfyllelse 

Åtgärderna bedöms ha en potential att 
bidra till en utveckling av 
klimatanpassade lösningar 

Varken bidrar eller motverkar till 
måluppfyllelse 

Åtgärden bedöms inte påverka den 
specifika miljöaspekten 

Motverkar i viss grad 
måluppfyllelse 

Åtgärderna bedöms inte bidra till någon 
utveckling av klimatanpassade lösningar 

Motverkar i hög grad 
måluppfyllelse 

Åtgärderna bedöms motverka 
utvecklingen av klimatanpassade 
lösningar 
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Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar 

Bedömningsgrunderna för aspekten Hushållning med naturresurser och materiella 

tillgångar har operationaliserats utifrån ifrån två av preciseringarna av 

miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö och dess etappmål samt 3 kap. 5 § och 8 § i 

miljöbalken. 

Precisering: Hushållning med energi och naturresurser - Hushållning med energi och 

naturresurser – Användningen av energi, mark, vatten och andra naturresurser sker 

på ett effektivt, resursbesparande och miljöanpassat sätt för att på sikt minska och att 

främst förnybara energikällor används." 

Hållbar avfallshantering – Avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att 

använda för konsumenterna och att avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i det 

avfall som uppstår tas till vara i så hög grad som möjligt samt att avfallets påverkan 

på och risker för hälsa och miljö minimeras. 

3 kap. 5 § miljöbalken: Mark- och vattenområden som har betydelse för rennäringen 

eller yrkesfisket eller för vattenbruk skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som 

kan påtagligt försvåra näringarnas bedrivande. 

3 kap. 8 § miljöbalken: Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för 

anläggningar för industriell produktion, energiproduktion, energidistribution, 

kommunikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering skall så långt möjligt 

skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 

sådana anläggningar. 
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Tabell 14. Bedömningsgrunder för aspekten Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar.  

Bedömningsgrund Skala Kriterium 

Åtgärdsprogrammet 
ska verka för en 
begränsad 
användning av ändliga 
resurser 

Bidrar i hög grad till 
måluppfyllelse 

Inga naturresurser kommer att 
användas som ett resultat av åtgärden 

Bidrar i viss grad till 
måluppfyllelse 

Vissa naturresurser kommer att 
användas som ett resultat av åtgärden 

Varken bidrar eller motverkar till 
måluppfyllelse 

Åtgärden bedöms inte påverka den 
specifika miljöaspekten 

Motverkar i viss grad 
måluppfyllelse 

Naturresurser kommer att användas 
som ett resultat av åtgärden 

Motverkar i hög grad 
måluppfyllelse 

Mycket naturresurser kommer att 
användas som ett resultat av åtgärden 

Åtgärdsprogrammet 
ska så långt som 
möjligt undvika 
negativa 
konsekvenser för 
framtida utvinning av 
naturresurser 

Bidrar i hög grad till 
måluppfyllelse 

Åtgärden tar inga områden som 
identifierats som viktiga för utvinning av 
marin sand och grus eller energi i 
anspråk 

Bidrar i viss grad till 
måluppfyllelse 

Åtgärden tar ett fåtal områden som 
identifierats som viktiga för utvinning av 
marin sand och grus eller energi i 
anspråk 

Varken bidrar eller motverkar till 
måluppfyllelse 

Åtgärden bedöms inte påverka den 
specifika miljöaspekten 

Motverkar i viss grad 
måluppfyllelse 

Åtgärden tar områden som identifierats 
som viktiga för utvinning av marin sand 
och grus eller energi i anspråk 

Motverkar i hög grad 
måluppfyllelse 

Åtgärden tar stora områden som 
identifierats som viktiga för utvinning av 
marin sand och grus eller energi i 
anspråk. 

Åtgärdsprogrammet 
ska verka för en 
minimerad uppkomst 
av avfall 

Bidrar i hög grad till 
måluppfyllelse 

Åtgärden innebär en stor reducering av 
avfall 

Bidrar i viss grad till 
måluppfyllelse 

Åtgärden innebär en viss reducering av 
avfall 

Varken bidrar eller motverkar till 
måluppfyllelse 

Åtgärden bedöms inte påverka den 
specifika miljöaspekten 

Motverkar i viss grad 
måluppfyllelse Åtgärden innebär att avfall uppstår 

Motverkar i hög grad 
måluppfyllelse 

Åtgärden innebär att mycket avfall 
uppstår 

 

 



 

 

Vi arbetar för levande hav och vatten 

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en statlig miljömyndighet. Vi arbetar för 

att lösa viktiga miljöproblem och skapa en hållbar förvaltning av hav, sjöar och 

vattendrag.  

Vi tar ansvar för att hav och sötvatten nyttjas men inte överutnyttjas. Vi utgår från 

ekosystemens och människans behov nu och i framtiden. Detta gör vi genom att 

samla kunskap, planera och fatta beslut om insatser för en bättre miljö. För att nå 

framgång samverkar och förankrar vi vårt arbete med alla berörda, nationellt 

såväl som internationellt. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miljökonsekvensbeskrivning 

av uppdateringen av åtgärdsprogrammet för 
havsmiljön 

Denna rapport sammanfattar resultatet av den strategiska miljöbedömningen av 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Svar på Vattenmyndigheten i Västerhavets enkät om förvaltningsplan för Västerhavet 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar enkätsvar daterat 2021-03-09 och översänder det som sitt svar till 
Vattenmyndigheten i Västerhavet vattendistrikt.  

Sammanfattning av ärendet 
Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt har upprättat förslag till förvaltningsplan, förslag till 
miljökvalitetsnormer och förslag till åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för 
perioden 2021–2027 för Västerhavets vattendistrikt. 
 
Alla länder i Europa arbetar sedan år 2000 med en gemensam vattenpolitik, som styrs av ramdirektivet 
för vatten. Direktivet har införts i svensk lagstiftning via miljöbalken och 
vattenförvaltningsförordningen och innebär att det behövs en helhetssyn i arbetet med att bevara och 
förbättra situationen i sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten. 
Utpekade så kallade vattenförekomster omfattas av förslag på miljökvalitetsnormer som anger vilken 
kvalitet, vattnet ska ha vid en viss tidpunkt och utgör därmed utgångspunkten för de föreslagna 
åtgärderna i åtgärdsprogrammet.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-01 

Vattenmyndigheternas samråd, enkätfrågor, 2021-03-23 

Enkätsvar, 2021-03-09 

https://www.vattenmyndigheterna.se/samrad (samtliga handlingar nedan finns att ta del av via länken) 

Förslag till förvaltningsplan för vatten 2021–2027 

Förslag till delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka 2021–2027 

Förslag till åtgärdsprogram 2021–2027 

Förslag till miljökonsekvensbeskrivning åtgärdsprogram 2021–2027 

https://www.vattenmyndigheterna.se/samrad


 KUNGSBACKA KOMMUN 
 2 (8) 

 

Beslutet skickas till 
Vattenmyndigheten i Västerhavet vattendistrikt 

Beskrivning av ärendet 

Vattenförvaltning 
Vattenförvaltning är ett samlingsord för det arbete som görs med vatten av svenska myndigheter och 
kommuner. EU:s vattendirektiv ligger till grund för arbetet som syftar till att vi ska förbättra våra 
vatten och skapa en hållbar förvaltning av dem. Vattendirektiv innebär att alla medlemsländer ska 
använda samma regelverk för att förvalta sina vatten. Syftet med reglerna är att förbättra och skydda 
vatten. På så sätt kan vi både säkra tillgången på dricksvatten och bevara naturliga miljöer. En 
grundpelare i vattendirektivet är att förvaltningen av vatten ska baseras på avrinningsområden och inte 
administrativa gränser. Fem länsstyrelser är regional vattenmyndighet för ett distrikt som omfattar 
flera län och Länsstyrelsen i Västra Götalands län är vattenmyndighet i Västerhavets vattendistrikt, där 
Halland och Kungsbacka ingår.  

 

Figur 1 - illustration av Sverige och de hav som berörs av direktivet (Västerhavet, Södra Östersjön, Norra Östersjön, 
Bottenhavet och Bottenviken 

 

Arbetet med vattenförvaltning sker i cykler på sex år. Därefter börjar arbetet om igen med samma 
moment, men med utgångspunkt i de kunskaper de inblandade samlat på sig under den förra cykeln. 
Vattenmyndigheterna tar fram en förvaltningsplan för de kommande sex åren. En cykel inleds med 
kartläggning utifrån befintliga data från miljöövervakning. Detta utgör sedan underlag för 
klassificering av hur vattnen mår för att bestämma miljökvalitetsnormer. 
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Miljökvalitetsnormerna säger vilken kvalitet, status, ett vatten ska ha vid en viss tidpunkt. 
Huvudregeln är att alla vatten ska uppnå god kvalitet. Det finns också ett försämringsförbud som 
innebär att statusen inte får försämras. Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrinstrument för 
myndigheter och kommuner när de tillämpar lagar och bestämmelser på miljöområdet, till exempel vid 
tillståndsprövning och tillsyn. Normerna är även styrande för den fysiska planeringen i kommunerna. 
När miljökvalitetsnormerna omvandlats till krav eller regler från myndigheter styr de indirekt också 
verksamhetsutövare och enskilda. 

De åtgärdsprogram som tas fram till varje ny förvaltningscykel beskriver hur miljökvalitetsnormerna 
ska nås. Statusklassificeringar, miljökvalitetsnormer och övriga fakta om alla våra vatten finns 
tillgängliga i databasen Vatteninformationssystem Sverige, VISS.  
Ramdirektivet för vatten intensifieras och det nya åtgärdsprogrammet gör det tydligt att arbetet berör 
flera nämnders verksamhetsområden. Åtgärdsförslag riktade till kommunerna har verkan på flera olika 
nämnder, varför berörda förvaltningar deltagit under beredningen av remissvaret. 

Vattnets status i Kungsbacka 
Kungsbacka kommun har 55 stycken så kallade vattenförekomster som berörs av 
vattenförvaltningsarbetet och även har enskilda, styrande miljökvalitetsnormer. Det finns 
vattenförekomster i form av grundvatten och ytvatten (sjöar, vattendrag, och kustvatten). Kungsbackas 
vattenområden har likt övriga Sveriges vatten flera miljöproblem. En del utmaningar är av mer 
regional karaktär och för Kungsbackas vatten finns sedan länge problem med bland annat övergödning 
och försurning. Likt övriga Sverige finns även stora problem med fysisk påverkan, miljögifter och 
vandringshinder.  

Figuren nedan illustrerar en sammanställning av kommunens vattenförekomster och dess nuvarande 
klassning. Tre fjärdedelar av vattenförekomsterna når inte upp till god ekologisk status och behöver 
således ett aktivt åtgärdsarbete.   

 

Figur 2 - Illustrationsbild över vattenförvaltningscykeln. 
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Figur 3, Diagram över Kungsbacka kommuns vattenförekomster och dess nuvarande klassning: 55 % måttlig status, 25 % god 
status, 11 % data saknas, 9 % otillfredsställande status 

 

Handlingar i remissen 
Samrådet ger möjlighet att lämna synpunkter på flera olika dokument och delar av vattenförvaltningen. 
Arbetsgruppen har valt att fokusera på åtgärdsprogrammet och framförallt dess åtgärder som är riktade 
till kommunerna. Tillhörande miljökonsekvensbeskrivning identifierar och beskriver den betydande 
miljöpåverkan som genomförandet av åtgärdsprogrammet kan antas komma att medföra.  

I förslaget till förvaltningsplan redovisas tillståndet i yt- och grundvattenförekomster i distriktet enligt 
den kartläggning och analys som Vattenmyndigheten har genomfört under de senaste åren. Dessutom 
redovisas de betydande påverkanstryck från mänsklig verksamhet som finns och vilka miljöproblem de 
orsakar. Utifrån dessa bedömningar föreslår Vattenmyndigheten mål för arbetet med att åtgärda denna 
påverkan, i form av miljökvalitetsnormer för distriktets samtliga vattenförekomster. 

Förslaget till delförvaltningsplan med åtgärdsprogram för vattenbrist och torka för Västerhavets 
vattendistrikt är den första planen i sitt slag. Den är framtagen som en del av vattenförvaltningens 
arbete. Huvudsyftet med denna delförvaltningsplan är att minimera de negativa effekterna som torka 
har på ekonomin, samhället och miljön så att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan 
följas. 

Vattenmyndigheterna önskar synpunkter i en utarbetad enkät. Många avsnitt lämnas obesvarade vilket 
är enligt instruktion och således inte avvikande. Arbetet med remissen har letts av 
samhällsbyggnadskontoret med deltagande resurser från förvaltningen för Teknik samt Byggnads- och 
miljöförvaltningen.  

Förslag på åtgärdsprogram 
Åtgärdsprogrammet föreslår sex åtgärder riktade till kommunerna. Kommunerna berörs främst i sin 
roll som verksamhetsutövare, tillsynsmyndighet och ansvarig för fysisk planering. Det innebär att 
delaktighet behövs från flera nämnder för att fånga in de olika aspekterna av kommunens roller.  
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Åtgärd 1: Vattenplanering 
Kommunerna ska genomföra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån 
ett avrinningsområdesperspektiv. Vattenplaneringen ska ha fokus på de yt- och 
grundvattenförekomster där det behövs åtgärder för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. 

Den förvaltningsövergripande vattenplaneringen ska dessutom innehålla 

a. en plan för vattenanvändning i ett förändrat klimat med utgångspunkt i den regionala 
vattenförsörjningsplanen.  
 
Åtgärden bör också innehålla 

b. en plan för samverkan med berörda kommuner inom kommunens avrinningsområden, 

Den förvaltningsövergripande vattenplaneringen ska säkerställa att miljökvalitetsnormerna beaktas i 
alla tillämpliga delar av kommunens verksamhet. I följande planer ska vattenplaneringen kunna 
tillämpas: 

a. översikts- och detaljplaner, 
b. planer för dricksvatten, spillvatten och dagvatten (VA-plan) och 
c. tillsynsplan och behovsutredning för miljöfarlig verksamhet, små avlopp, 

vattenskyddsområden, förorenade områden, jordbruk 

Åtgärden ska vara vidtagen senast två år efter åtgärdsprogrammets fastställande och ska sedan 
uppdateras kontinuerligt. 

Samhällsbyggnadskontorets synpunkter: Åtgärden bedöms som relevant och välmotiverad för att 
möjliggöra en framflyttad position och prioritering av kommunernas vattenförvaltningsarbete. Kan 
dock innebära stora resursanspråk men innebär samtidigt en möjlighet till gemensam kraftsamling och 
ansvarsfördelning.   

Åtgärd 2: Miljötillsyn 
Kommunerna ska särskilt utöka och prioritera sin tillsyn av 

a. miljöfarliga verksamheter enligt (miljöbalk (1998:808) (MB))9 kap. 
b. förorenade områden enligt MB 10 kap. 
c. jordbruk och annan verksamhet enligt MB 12 kap. 

Detta innebär att kommunerna ska: 

• i sin tillsynsplanering, prioritera tillsyn av miljöfarliga verksamheter som bidrar till att 
miljökvalitetsnormerna inte följs eller riskerar att inte följas. 
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• i sin tillsyn av miljöfarliga verksamheter, ställa de krav som behövs där det finns en risk att 
miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas på grund av påverkan från den aktuella 
verksamheten. 

• i sin tillsyn av förorenade områden, särskilt prioritera och ställa krav på utredningar och 
åtgärder, så att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. 

Kommunen ska därefter följa upp och säkerställa att det vid de verksamheter som påverkar 
vattenkvalitén genomförs de åtgärder som behövs för att följa miljökvalitets-normerna för yt- och 
grundvatten. Åtgärden och ska genomföras kontinuerligt 

Samhällsbyggnadskontorets synpunkter: Kommunen har ett stort antal enskilda avlopp och har det 
senaste decenniet utvecklat en framgångsrik tillsynsmetodik. Tillsynen har prioriterats och samtliga 
små avloppsanläggningar i kommunen har inventerats.  

Idag utgår tillsynen, inom miljöskyddsavdelningens ansvarsområde, främst från betalande 
verksamheters återkommande tillsynsbehov enligt SKR:s taxa eller annan behovsstyrd eller 
riskbaserad taxa. Dessa taxor tar inte hänsyn till de olika vattendragens status på det sätt 
Vattenmyndigheten kräver. Ett traditionellt arbetssätt behöver brytas. Tillsynen behöver bli mer 
genomtänkt, planerat och riktat.  

När tillstånd medges för nya små avloppsanläggningar, så grundar sig kravställande och villkoren i 
tillståndet, utifrån de vattenförekomster som har åtgärdsbehov på grund av att statusen behöver 
förbättras i antingen kust- eller inlandsvatten, eller båda. Åtgärden bedöms motsvara behovet men 
ställer samtidigt krav på länsstyrelsens utförande av vägledning.  

Det är viktigt att vid prövning av tillstånd för avloppsreningsverket ställs rimliga krav på utsläppen av 
fosfor, kväve och andra prioriterade ämnen i förhållande till andra ofta större utsläppskällor. Vid 
implementering av utökad och avancerad rening ska hänsyn tas till LCA 
och miljöpåverkan av ny anläggning och process. Det behövs erforderlig tid för övergång till ny teknik 
att avskilja ”nya” prioriterade oönskade ämnen. Bedömning för avancerad rening behöver tydliggöras 
för en gemensam nationell nivå. Fortsatt ekonomiskt stöd bidrar till en snabbare och mer effektiv 
övergång till avancerad rening.  Längre tidsperspektiv behövs för att undvika att fullskaleanläggningar 
på avloppsreningsverk begränsas av befintligt tillstånd.   

Åtgärd 3: Dricksvattenskydd 
Kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida 
dricksvattenförsörjningen. Kommunerna behöver särskilt 

a. anordna erforderligt skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkter, exempelvis i form av 
vattenskyddsområde, för vattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller där vattentäktens 
uttag är mer än 10 m3 / dygn 
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b. göra en översyn av vattenskyddsområden som inrättats före införandet av (miljöbalk 
(1998:808) (MB)) (1 januari 1999) och vattenskyddsområden där behov finns att revidera 
skyddsområdets avgränsningar och tillhörande föreskrifter så att tillräckligt skydd uppnås 

c. bedriva systematisk och regelbunden tillsyn över vattenskyddsområden 
d. säkerställa att tillståndspliktiga allmänna yt- och grundvattentäkter har tillstånd för vattenuttag. 

Åtgärden ska genomföras i samarbete med Länsstyrelserna. Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år 
efter åtgärdsprogrammets fastställande. 

Samhällsbyggnadskontorets synpunkter: Åtgärden ställer bland annat krav på kommunerna att 
uppdatera äldre vattenskyddsområden. Kungsbacka är långt framme när det kommer till föreslagna 
åtgärdspunkter och åtgärden känns välmotiverad utifrån att dricksvattenresurser under senare tid 
uppmärksammats allt mer och kräver skyddsåtgärder ur ett flergenerationsperspektiv.  

Åtgärd 4: Fysisk planering 
Kommunerna ska inom sin myndighetsutövning genomföra översikts- och detaljplanering samt 
prövning och tillsyn enligt (plan- och bygglag (2010:900) (PBL)), på ett sådant sätt att det bidrar till att 
miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan följas. Kommunerna ska särskilt: 

a. tydliggöra att miljökvalitetsnormerna för vatten är bindande och ska därmed ligga till grund för 
planer och beslut, 

b. bevaka att lokala prioriteringar enligt översiktsplanen följer de aktuella planeringsunderlagen 
på lokal, regional och nationell nivå inklusive skydd och restaurering av kustnära miljöer på ett 
sådant sätt att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas, 

c. bevaka att de regionala vattenförsörjningsplanerna inarbetas i översiktsplanen 

Åtgärden ska så långt som möjligt hänvisa till Vatteninformationssystem Sverige (VISS), som 
planeringsunderlag. 

Åtgärden behöver genomföras i samråd med länsstyrelserna. Åtgärden bör även samverkas med 
berörda kommuner inom avrinningsområdet. Kontinuerlig samverkan med Boverket är också viktigt. 

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt. 

Samhällsbyggnadskontorets synpunkter: Kommunens bedömning är att föreslagen åtgärd är inte 
tillräckligt väl utarbetad för att få avsedd effekt. Det finns problem med negativa kumulativa effekter 
vid planprojekt och i nuläget finns inte incitament för att projektet ska bidra till uppsatt MKN. 
Upplevelsen är att utrymmet inom innevarande statusklassning fortfarande bidrar till 
att förbättringsarbetet många gånger uteblir.  
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Åtgärd 5: VA-plan inklusive dagvatten 
Kommunerna ska upprätta eller revidera plan för dricksvatten, spillvatten och dagvatten (VA-plan) och 
genomföra åtgärder i enlighet med planen så att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan 
följas. Denna ska bland annat innehålla: 

1. en beskrivning hur vattenförekomsternas status kan komma att påverkas av vatten- och 
avloppshanteringen i kommunen 

2. en riskanalys för de vattenförekomster som riskerar att inte följa miljökvalitetsnormerna 

Samverkan ska ske med berörd länsstyrelse. Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras 
kontinuerligt. 

Samhällsbyggnadskontorets synpunkter: Kommunen anser att det är viktigt med bra och tydlig 
vägledning för såväl behovet av att MKN uppmärksammas tidigt i PBL-processer samt för att förbättra 
förutsättningarna för avloppsreningsverk att minska utsläppen av fosfor, kväve och prioriterade och 
särskilda förorenande ämnen.    

Förtydligande behövs i hur myndigheter och kommuner ska arbeta förebyggande, uppströms med tex 
prioriterade och särskilt förorenande ämnen för att minska belastning från dagvatten på nedströms 
vattenförekomst. Kommunen välkomnar Naturvårdsverkets åtgärd 7 som innebär att ta fram 
administrativa styrmedel för dagvatten.   
Åtgärd 6: Dioxiner från småskalig förbränning 
Kommunerna ska verka för att minska utsläppen av dioxiner och dioxinlika föreningar från småskalig 
förbränning. 

Åtgärden ska genomföras i samverkan med Naturvårdsverket, Energimyndigheten och länsstyrelserna. 

Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att de åtgärder vidtas som behövs för att 
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Åtgärden ska genomföras kontinuerligt. 

Samhällsbyggnadskontorets synpunkter: Kommunen bedömer att åtgärden saknar väsentliga delar 
för att få genomslag. Kommunen upplever att det saknas förslag från Vattenmyndigheten hur 
kommunerna ska förankra föreslagna åtgärder. 

Övriga synpunkter:  
Arbetsgruppen har även synpunkter kopplat till delar av förslag förvaltningsplans samt förslag till 
föreskrifter om miljökvalitetsnormer. Synpunkterna berör behov av bättre samordning samt utökning 
av nuvarande miljöövervakningsprogram. Synpunkter lämnas även över miljökvalitetsnormernas 
användbarhet för olika sektorer.  

 

Malin Aronsson   Emma Kjernald 

Kommundirektör   Samhällsbyggnadschef 
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Tack för att du lämnar synpunkter på  
vattenmyndigheternas samrådsmaterial!  
 

 

 

 

Nu är det dags att tycka till om de kommande sex årens vattenförvaltning. Synpunkter kan lämnas på förslag till 
förvaltningsplan, åtgärdsprogram, föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster och delförvaltningsplan 
med åtgärder mot vattenbrist och torka för ett eller flera av Sveriges vattendistrikt.  

Tillsammans värnar vi vattnets värden 
Det här Word-dokumentet är framtaget som ett verktyg för dig som arbetar i en kommun eller annan 
organisation där synpunkter på samrådsmaterialet kan komma från flera personer. Vi ser helst att ni skickar in 
synpunkterna på samrådsmaterialet via webbenkäten. Genom att du använder webbenkäten underlättar du 
hanteringen av inkomna samrådssvar och vi kan fokusera på att förbättra innehållet i dokumenten. 
Webbenkäten hittar du på https://webropol.com/s/vattensamrad  

Dina synpunkter ska ha kommit in till vattenmyndigheterna senast den 30 april 2021.  

Formuläret är uppdelat i flera avsnitt:  
• Uppgifter om dig som besvarar frågorna  
• Vilket eller vilka vattendistrikt synpunkterna gäller  
1. Frågor om förslag till förvaltningsplan  
2. Frågor om förslag till åtgärdsprogram  
3. Frågor om föreskrift om miljökvalitetsnormer  
4. Frågor om förslag till delförvaltningsplan med åtgärder mot torka och vattenbrist  
5. Frågor om tillhörande bilagor till samrådsmaterialet  
6. Fråga om miljökonsekvensbeskrivning  
7. Övriga synpunkter  

Om du vill lämna synpunkter på bedömningar av enskilda vattenförekomster och åtgärdsförslag för dessa kan 
du göra det direkt i Vatten Informations System Sverige, VISS. 

Instruktioner  
Du kan lämna synpunkter på alla delar av materialet men det är inte nödvändigt att svara på alla frågor för att 
kunna skicka in svar. Välj ut de delar som du eller din organisation är berörda av. Som ett stöd för att 
underlätta processen med att ta fram synpunkter finns alla frågor samlade i detta Word-dokument. Ett tips är 
att arbeta i Word-dokumentet och sedan kopiera in svaren i webbenkäten på aktuellt ställe. På 
www.vattenmyndigheterna.se/samrad hittar ni webbenkäten, adresser samt allt samrådsmaterial. 

För kännedom så visar denna Word-enkät samtliga frågor för samtliga vattendistrikt. I webbenkäten kommer 
endast de frågor visas som hör till det eller de vattendistrikt som du valt att svara för. 

Mer information om hur vi hanterar personuppgifter och handlingar som kommer in till vattenmyndigheterna 
finns på vattenmyndigheternas webbplats (länk).  

  

https://webropol.com/s/vattensamrad
https://viss.lansstyrelsen.se/
http://www.vattenmyndigheterna.se/samrad
https://www.vattenmyndigheterna.se/samrad
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Uppgifter om dig som besvarar frågorna  
 

Ange vilken typ av organisation du representerar: * 

• Kommun 
• Länsstyrelse 
• Central myndighet 
• Vattenorganisation (vattenråd/vattenvårdsförbund) 
• Region 
• Intresseorganisation 
• Branschorganisation 
• Företag 
• Privatperson 
• Övriga 

 

Ange typ av övrig organisation: 

Namn på organisation: 

Kontaktperson: 

E-post: 
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Vilket eller vilka vattendistrikt synpunkterna gäller  
 

 

 

Sveriges fem vattendistrikt. 

 

 

Ange vilket/vilka vattendistrikt synpunkterna gäller * 

Bottenvikens vattendistrikt 

Bottenhavets vattendistrikt 

Norra Östersjöns vattendistrikt 

Södra Östersjöns vattendistrikt 

Västerhavets vattendistrikt 
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1. Förslag till förvaltningsplan för vatten 2021–2027 
Ange dina synpunkter per kapitel i förvaltningsplanen under respektive rubrik. 

1.1 Synpunkter på kapitel 1 – Inledning: 
 
Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 

 

 
1.2 Synpunkter på kapitel 2 – Beskrivning av vattendistriktet: 

 
Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 

 

 
1.3 Synpunkter på kapitel 3 – Tillstånd och påverkan i vattendistriktet: 

 
Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 

 

 

1.4 Synpunkter på kapitel 4 – Miljöövervakning: 

Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 

 
 

1.5 Synpunkter på kapitel 5 – Vatten i ett förändrat klimat: 

Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 

 
 

1.6 Synpunkter på kapitel 6 – Ekonomisk analys av vattenanvändning och vattentjänster: 

Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 
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1.7 Synpunkter på kapitel 7 – Miljökvalitetsnormer för vatten: 

Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 

 
 

1.8 Synpunkter på kapitel 8 – Sammanfattning av åtgärdsprogrammet: 

Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 

 

 

1.9 Synpunkter på kapitel 9 – Delaktighet i arbetet med vattenförvaltning: 

Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 

 

 

1.10 Synpunkter på kapitel 10 – Vattenförvaltning 2021–2027: 

Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 

 

 

1.11 Sammanfattar förvaltningsplanen vattenförvaltningsarbetet på ett bra sätt? 

Exempel på frågeställning: Vad kan förbättras? 

Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 

 

 

1.12 Övergripande synpunkter på förslag till förvaltningsplan: 

Exempel på frågeställning: Hur tillgängligt är samrådsmaterialet? 

Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 
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2. Förslag till åtgärdsprogram för vatten 2021–2027 
Ange dina synpunkter på åtgärdsprogrammet. 

Synpunkter på förslag till åtgärder riktade till myndigheter och kommuner 

Här finns möjlighet att lämna förslag till förbättringar, förändringar kring respektive åtgärd riktad till 
myndigheter och kommuner. Det finns möjligheter att lämna synpunkter på alla delar av materialet, 
men det är inte nödvändigt att svara på alla frågor. Välj ut de delar som du eller din organisation 
känner er berörda av. 

De synpunkter som lämnas blir en del i den fortsatta dialogen med kommuner och myndigheter. Vi 
önskar särskilt att länsstyrelser, kommuner och Försvarsinspektören för hälsa och miljö kommenterar 
på åtgärder om vägledning (tillsyn och rådgivning), inom de områden som är relevanta för sin 
myndighet. 

2.1 Motsvarar åtgärden behovet? 

Lämna synpunkter på de åtgärder som berör din organisation/verksamhet. Välj ett av tre 
svarsalternativ och motivering när åtgärden inte motsvarar behovet. 

Svarsalternativen är: Ja (åtgärden motsvarar behovet), Nej, åtgärden är mer omfattande än vad som 
behövs eller Nej, viktiga delar saknas i åtgärden. 

Motivering: Motivera svaret när åtgärden inte motsvarar behovet (10 000 tecken) 

Åtgärderna är: 

1. Alla åtgärdsmyndigheter 1 
2. Alla åtgärdsmyndigheter 2 
3. Boverket 1 
4. Försvarsinspektören för hälsa och miljö 1  
5. Försvarsinspektören för hälsa och miljö 2  
6. Försvarsinspektören för hälsa och miljö 3  
7. Försvarsinspektören för hälsa och miljö 4  
8. Havs- och vattenmyndigheten 1 
9. Havs- och vattenmyndigheten 2 
10. Havs- och vattenmyndigheten 3 
11. Havs- och vattenmyndigheten 4 
12. Havs- och vattenmyndigheten 5 
13. Havs- och vattenmyndigheten 6 
14. Havs- och vattenmyndigheten 7 
15. Havs- och vattenmyndigheten 8 
16. Havs- och vattenmyndigheten 9 
17. Jordbruksverket 1  
18. Jordbruksverket 2  
19. Jordbruksverket 3  
20. Jordbruksverket 4  
21. Jordbruksverket 5  
22. Jordbruksverket 6  
23. Kammarkollegiet 1  
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24. Kemikalieinspektionen 1  
25. Läkemedelsverket 1  
26. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1  
27. Naturvårdsverket 1  
28. Naturvårdsverket 2  
29. Naturvårdsverket 3  
30. Naturvårdsverket 4  
31. Naturvårdsverket 5  
32. Naturvårdsverket 6  
33. Naturvårdsverket 7  
34. Naturvårdsverket 8  
35. Naturvårdsverket 9  
36. Skogsstyrelsen 1  
37. Skogsstyrelsen 2  
38. Skogsstyrelsen 3  
39. Statens geotekniska institut 1  
40. Sveriges geologiska undersökning 1  
41. Trafikverket 1  
42. Länsstyrelserna 1  
43. Länsstyrelserna 2 
44. Länsstyrelserna 3  
45. Länsstyrelserna 4  
46. Länsstyrelserna 5  
47. Länsstyrelserna 6  
48. Länsstyrelserna 7  
49. Länsstyrelserna 8  
50. Länsstyrelserna 9  
51. Länsstyrelserna 10  
52. Länsstyrelserna 11  
53. Länsstyrelserna 12 
54. Regionerna 1  
55. Kommunerna 1  
56. Kommunerna 2  
57. Kommunerna 3  
58. Kommunerna 4  
59. Kommunerna 5  
60. Kommunerna 6 

 

2.2 Övriga synpunkter på åtgärder: 

Exempel på frågeställningar:  
Har du förslag på ytterligare åtgärder? 

Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 
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2. Förslag till åtgärdsprogram för vatten 2021–2027 
Frågorna 2.3 – 2.10 rör åtgärdsprogrammets kapitel 3. 
 
2.3 Synpunkter på avsnitt 3.1 – Sammanfattning av analysen: 

Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 

 

 

2.4 Synpunkter på avsnitt 3.2 – Nyttan av att genomföra åtgärdsprogrammet: 

Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 

 

 

2.5 Synpunkter på avsnitt 3.3 – Kostnader för att genomföra åtgärdsprogrammet: 

Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 

 

 

2.6 Synpunkter på avsnitt 3.4 – Fördelning av kostnader per aktör: 

Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 

 

 

2.7 Synpunkter på avsnitt 3.5 – Befintlig finansiering av vattenvårdande åtgärder: 

Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 
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2.8 Synpunkter på avsnitt 3.6 – Osäkerhets- och känslighetsanalys: 

Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 

 

2.9 Synpunkter på avsnitt 3.7 – Slutsatser: 

Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 

 

 

2.10 Lämna dina synpunkter på konsekvensanalysen: 

Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 
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3. Föreskrift om miljökvalitetsnormer 
Denna del innehåller frågorna 3.1 – 3.3 och rör föreskriften om miljökvalitetsnormer (MKN). 

3.1 Fungerar det att använda underlaget för normen som finns i VISS? 

Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 

 

 

3.1 a Fungerar det att använda underlaget för normen som finns i VISS i arbetet som 
åtgärdsmyndighet? 

Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 

 

 

3.1 b Fungerar det att använda underlaget för normen som finns i VISS i miljöprövningar? 

Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 

 

 

3.1 c Fungerar det att använda underlaget för normen som finns i VISS vid fysisk planering? 

Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 

 

 

3.2 Framgår det tydligt hur miljökvalitetsnormerna för vatten är satta? 

Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 

 

3.3 Övergripande synpunkter på föreskrift om miljökvalitetsnormer: 
 Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 

 
(10 000 tecken) 



11 
Vattenmyndigheternas samrådsmaterial 

 

 

4. Delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka 
 
Här kan du lämna synpunkter för den eller de vattendistrikt som valts att lämna synpunkter för enligt 
sidan 3 i detta Word-dokument. 

4.1a Synpunkter på Bottenvikens delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka:  

Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 

 

 

 4.1b Synpunkter på Bottenhavets delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka:  

Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 

 

 

4.1c Synpunkter på Norra Östersjöns delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka:  

Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 

 

 

4.1d Synpunkter på Södra Östersjöns delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka:  

Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 

 

 

4.1e Synpunkter på Västerhavets delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka:  

Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 
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5. Bilagor till samrådsmaterialet 
I frågorna 5.1 – 5.5 anger du dina synpunkter på förvaltningsplanens bilagor 1–5.  

5.1 Synpunkter på Bilaga 1 – Ordlista: 
 

Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 

 

 
5.2 Bilaga 2 – Administrativ information om vattendistrikten: 
 

Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 

 
 
5.3 Bilaga 3 – Register över utsläpp och spill: 
 

Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 

 

 
5.4 Bilaga 4 – Riskhanteringsplaner enligt översvämningsförordningen: 
 

Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 

 
 
5.5a Bilaga 5a – Krav enligt vattenförvaltningsordningen i Bottenvikens vattendistrikt: 
 

För dig som svarar för detta vattendistrikt - Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 

 

 
5.5b Bilaga 5b – Krav enligt vattenförvaltningsordningen i Bottenhavets vattendistrikt: 
 

För dig som svarar för detta vattendistrikt - Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 
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5.5c Bilaga 5c – Krav enligt vattenförvaltningsordningen i Norra Östersjöns vattendistrikt: 
 

För dig som svarar för detta vattendistrikt - Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 

 

 
5.5d Bilaga 5d – Krav enligt vattenförvaltningsordningen i Södra Östersjöns vattendistrikt: 
 

För dig som svarar för detta vattendistrikt - Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 

 

 
5.5e Bilaga 5e – Krav enligt vattenförvaltningsordningen i Västerhavets vattendistrikt: 
 

För dig som svarar för detta vattendistrikt - Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 
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5. Bilagor till samrådsmaterialet 
På frågorna 5.6a – 5.10 anger du synpunkter på förvaltningsplanens bilagor 6–10. Här kan du lämna 
synpunkter för den eller de vattendistrikt som valts att lämna synpunkter för enligt sidan 3 i detta 
Word-dokument. 

 

5.6a Bilaga 6a – Vattenförekomstindelning och typning i Bottenvikens vattendistrikt:  
 

För dig som svarar för detta vattendistrikt - Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 

 

 

5.6b Bilaga 6b – Vattenförekomstindelning och typning i Bottenhavets vattendistrikt:  

För dig som svarar för detta vattendistrikt - Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 

 

 

5.6c Bilaga 6c – Vattenförekomstindelning och typning i Norra Östersjöns vattendistrikt:  

För dig som svarar för detta vattendistrikt - Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 

 

 
5.6d Bilaga 6d – Vattenförekomstindelning och typning i Södra Östersjöns vattendistrikt: 

För dig som svarar för detta vattendistrikt - Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 

 

 
5.6e Bilaga 6e – Vattenförekomstindelning och typning i Västerhavets vattendistrikt: 

För dig som svarar för detta vattendistrikt - Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 
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5.7a Bilaga 7a – Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen i Bottenvikens 
vattendistrikt: 

För dig som svarar för detta vattendistrikt - Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 

 

 
5.7b Bilaga 7b – Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen i Bottenhavets 

vattendistrikt: 

För dig som svarar för detta vattendistrikt - Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 

 

 

5.7c Bilaga 7c – Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen i Norra 
Östersjöns vattendistrikt: 
 

För dig som svarar för detta vattendistrikt - Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 

 

 

5.7d Bilaga 7d – Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen i Södra Östersjöns 
vattendistrikt: 

För dig som svarar för detta vattendistrikt - Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 

 

 

5.7e Bilaga 7e – Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen i Västerhavets 

vattendistrikt: 

För dig som svarar för detta vattendistrikt - Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 
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5.8a Bilaga 8a – Övervakningsprogram för Bottenvikens vattendistrikt 2016–2021: 
 

För dig som svarar för detta vattendistrikt - Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 

 

 

5.8b Bilaga 8b – Övervakningsprogram för Bottenhavets vattendistrikt 2016–2021: 
  

För dig som svarar för detta vattendistrikt - Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 

 

 

5.8c Bilaga 8c – Övervakningsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt 2016–2021: 

 
För dig som svarar för detta vattendistrikt - Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 

 

5.8d Bilaga 8d – Övervakningsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt 2016–2021: 

För dig som svarar för detta vattendistrikt - Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 

 

 

5.8e Bilaga 8e – Övervakningsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2016–2021: 

För dig som svarar för detta vattendistrikt - Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 

 

 

5.9a Bilaga 9a – Samarbete över gränserna i Bottenvikens vattendistrikt: 

För dig som svarar för detta vattendistrikt - Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 
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5.9b Bilaga 9b – Samarbete över gränserna i Bottenhavets vattendistrikt: 

För dig som svarar för detta vattendistrikt - Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 

 

 

5.9c Bilaga 9c – Samarbete över gränserna i Västerhavets vattendistrikt: 

För dig som svarar för detta vattendistrikt - Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 

 

 

5.10 Bilaga 10a – Joint Plan Torneälven: 

För dig som svarar för detta vattendistrikt - Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 

 

5. Bilagor till samrådsmaterialet 
Här anger du synpunkter på bilagor som hör till åtgärdsprogram och föreskrift om 
miljökvalitetsnorm.  

5.11 Synpunkter på åtgärdsprogrammets bilaga 1: 

Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 

 

 

5.12 Synpunkter på föreskrift om miljökvalitetsnormers bilaga 1–3: 

Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 

 

 

5.13 Synpunkter på föreskrift om miljökvalitetsnormers bilaga 4: 

Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 
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6. Miljökonsekvensbeskrivning av vattenförvaltningens 
åtgärdsprogram 2021–2027  
Här kan du lämna övriga synpunkter och kommentarer på miljökonsekvensbeskrivning. 
Miljökonsekvensbeskrivningen kommer inte att ändras efter samrådet. Vattenmyndigheten kommer 
att ta hänsyn till synpunkter som kommit in vid beslut om att fastställa åtgärdsprogram, 
förvaltningsplan och miljökonsekvensnormer. 

 

6.1 Synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen: 

Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 
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7. Övriga synpunkter  
Här kan du lämna övriga synpunkter och kommentarer på förvaltningsplanen, åtgärdsprogrammet, 
föreskriften om miljökvalitetsnormer, delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och 
bilagorna. 

 

7.1 Ger förvaltningsplanen, åtgärdsprogrammet, bilagor och VISS dig den information du behöver 
för ditt arbete? 
Vad borde kompletteras? 

Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 

 

 

7.2 Övriga synpunkter på samrådsmaterialet:  

Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 

 

 

 



 

Tack för att du lämnar synpunkter på vattenmyndigheternas samrådsmaterial!  
 

Nu är det dags att tycka till om de kommande sex årens vattenförvaltning. Synpunkter kan lämnas på förslag 
till förvaltningsplan, åtgärdsprogram, föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster och 
delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka för ett eller flera av Sveriges vattendistrikt.  

Tillsammans värnar vi vattnets värden 
Det här Word-dokumentet är framtaget som ett verktyg för dig som arbetar i en kommun eller annan 
organisation där synpunkter på samrådsmaterialet kan komma från flera personer. Vi ser helst att ni skickar in 
synpunkterna på samrådsmaterialet via webbenkäten. Genom att du använder webbenkäten underlättar du 
hanteringen av inkomna samrådssvar och vi kan fokusera på att förbättra innehållet i dokumenten. 
Webbenkäten hittar du på https://webropol.com/s/vattensamrad  

Dina synpunkter ska ha kommit in till vattenmyndigheterna senast den 30 april 2021.  

Formuläret är uppdelat i flera avsnitt:  
• Uppgifter om dig som besvarar frågorna  
• Vilket eller vilka vattendistrikt synpunkterna gäller  
1. Frågor om förslag till förvaltningsplan  
2. Frågor om förslag till åtgärdsprogram  
3. Frågor om föreskrift om miljökvalitetsnormer  
4. Frågor om förslag till delförvaltningsplan med åtgärder mot torka och vattenbrist  
5. Frågor om tillhörande bilagor till samrådsmaterialet  
6. Fråga om miljökonsekvensbeskrivning  
7. Övriga synpunkter  

Om du vill lämna synpunkter på bedömningar av enskilda vattenförekomster och åtgärdsförslag för dessa kan 
du göra det direkt i Vatten Informations System Sverige, VISS. 

  

https://webropol.com/s/vattensamrad
https://viss.lansstyrelsen.se/


Uppgifter om dig som besvarar frågorna  
 

Ange vilken typ av organisation du representerar: * 

Kommun 

 

Ange vilket/vilka vattendistrikt synpunkterna gäller * 

Västerhavets vattendistrikt 

1. Förslag till förvaltningsplan för vatten 2021–2027 
Ange dina synpunkter per kapitel i förvaltningsplanen under respektive rubrik. 

1.3 Synpunkter på kapitel 3 – Tillstånd och påverkan i vattendistriktet: 

Kommunen välkomnar riskbedömningarna som numera ingår men anser att föreslagna 
styrmedel inte i tillräcklig utsträckning säkerställer det åtgärdsarbete som behövs för att klara 
miljökvalitetsnormerna inom angiven tidsram.  

 

1.4 Synpunkter på kapitel 4 – Miljöövervakning: 

Omfattningen av miljöövervakning av vattenmiljöer är i många fall bristfällig, inte minst när 
det kommer till kustvatten och grundvatten. Under arbetet med regeringsuppdraget 
Vattenanknuten recipientkontroll 2015 framkom en rad åtgärdsförlag för en utvecklad 
miljöövervakning. Kommunens bedömning är att flera förslag från utredningen inte 
utvecklats vidare, till exempel rörande vattenavgift.  

Ett avsnitt som förbättrats något under innevarande cykel men som behöver växlas upp 
ytterligare är datavärdskap. Det finns stora värden i att utveckla hanteringen av data för att 
kvalitetssäkra och säkerställa värdefull information över tid.  

Syftet med övervakningen är att få underlag för bedömning och statusklassning, men även för 
att följa upp effekter i vattenmiljön av vidtagna åtgärder. Kommunen efterfrågar bättre 
harmoniering av befintliga övervakningsprogram. Det är inte rimligt att flera aktörer 
analyserar samma parametrar i provtagningspunkt, utan det behövs en bättre samordning, 
prioritering och översyn. Övervakningen har till stor del ursprungligen tagits fram för andra 
syften. I efterhand har den anpassats för att bättre möta de krav som ställs i 
vattenförvaltningsförordningen och myndigheternas föreskrifter. 

Övervakningen behöver förutom det som nämns i kapitlet, utvecklas för att få en högre 
tillförlitlighet på klassningen. Ökad övervakning där mänsklig aktivitet pågår tex vid industri, 
tätorter, avloppsreningsverk är ett bra och efterlängtat förslag. Det är fortfarande oroväckande 
att så stor andel av vattenförekomsternas status inte baseras på mätdata utan 
expertbedömning. De glapp som finns i miljöövervakningen bör ses över.  

Det är viktigt att MKN är relevanta för respektive vattenförekomst. Som exempel har frågan 
lyfts flera gånger avseende tillförlitligheten för nuvarande bottenfaunaindex. För 
kustvattenförekomster är kvalitetsfaktorn bottenfauna ofta utslagsgivande. För vissa marina 



miljöer finns en utbredd skepsis till indexet relevans och dess användbarhet som biologisk 
parameter bör utvärderas.  

 

1.5 Synpunkter på kapitel 5 – Vatten i ett förändrat klimat: 

Riskerna för negativ påverkan på råvattentäkter i ett förändrat klimat bedöms öka. Påverkan 
som orsakas av översvämning av förorenade områden är en del i detta. Med nuvarande 
bestämmelser ingår inte vattentäkten i beslut om riksintresse för vattenförsörjning enligt 
miljöbalken. Kommunen anser att riksintresset för vattenförsörjning bör utvidgas till att även 
omfatta berörd vattentäkt.  

De initiativ som tagits för att skapa en samsyn i hantering av vattenbrist och 
vattenrestriktioner är värdefulla. Ett engagemang finns inom Svenskt Vatten, länsstyrelsen, 
kommuner och kommunalförbund att gemensamt stödja varandra i insamling av uppgifter, 
återkommande bedömning av situationen och kommunikation med VA-
abonnenter/medborgare. Vattenmyndigheten bör uppmuntra utveckling av dessa samarbeten 
och bidra till tillämpning och eventuella förtydliganden av lagstiftning för att säkerställa 
vattenresursanvändning och vattenrestriktioner.  

 

1.10 Synpunkter på kapitel 10 – Vattenförvaltning 2021–2027: 

Kommunen delar Vattenmyndighetens uppfattning om att organisationsförändringar inom 
vattenförvaltningen kan medföra fördröjningar i åtgärdsgenomförande.  
 

 

1.12 Övergripande synpunkter på förslag till förvaltningsplan: 

Hur tillgängligt är samrådsmaterialet? 

Förvaltningsplanen är mycket omfattande i sin utformning vilket skapar vissa utmaningar 
men samtidigt är den omfångsrik och bidrar till en god förståelse för vattenförvaltningsarbetet 
och dess regelverk. Sammantaget innehåller de olika dokumenten en del upprepande avsnitt 
vilket bör undvikas. Den digitala versionen kan innebära att vissa läsare exkluderas 
underlaget men fördelarna är också många, bland annat sökbarheten. 

 

2. Förslag till åtgärdsprogram för vatten 2021–2027 
 

Synpunkter på förslag till åtgärder riktade till myndigheter och kommuner 

Här finns möjlighet att lämna förslag till förbättringar, förändringar kring respektive åtgärd riktad till 
myndigheter och kommuner. Det finns möjligheter att lämna synpunkter på alla delar av materialet, 
men det är inte nödvändigt att svara på alla frågor. Välj ut de delar som du eller din organisation 
känner er berörda av. 



De synpunkter som lämnas blir en del i den fortsatta dialogen med kommuner och myndigheter. Vi 
önskar särskilt att länsstyrelser, kommuner och Försvarsinspektören för hälsa och miljö 
kommenterar på åtgärder om vägledning (tillsyn och rådgivning), inom de områden som är relevanta 
för sin myndighet. 

2.1 Motsvarar åtgärden behovet? 

Lämna synpunkter på de åtgärder som berör din organisation/verksamhet. Välj ett av tre 
svarsalternativ och motivering när åtgärden inte motsvarar behovet. 

Svarsalternativen är: Ja (åtgärden motsvarar behovet), Nej, åtgärden är mer omfattande än vad som 
behövs eller Nej, viktiga delar saknas i åtgärden. 

Motivering: Motivera svaret när åtgärden inte motsvarar behovet 

Åtgärderna är: 

55. Kommunerna 1  

Åtgärden bedöms som relevant och välmotiverad för att möjliggöra en framflyttad position 
och prioritering av kommunernas vattenförvaltningsarbete. Kan dock innebära stora 
resursanspråk men innebär samtidigt en möjlighet till gemensam kraftsamling och 
ansvarsfördelning. Kommunerna har dock begränsad rådighet och åtgärd 55 har i dess 
uppbyggnad en övertro på vad kommunerna kan genomföra inom påverkanskällor som inte 
hör till kommunal förvaltning eller tillsynsuppdrag. 

Vattenplanering bidrar till ökad kunskap om vatten i olika flöden vilket ökar förståelse att 
beakta MKN i avrinningsområde i tidig planering. Det är positivt att arbetet med god 
vattenhantering ska hanteras inom respektive avrinningsområden. Tvärvetenskaplig kunskap 
behövs om olika åtgärdsförslag och vilka insatser som ger rätt effekt där sedan politiska 
beslut påverkar alternativ. Det behövs stöd i och till det samarbete som är förutsättningen för 
ett bra resultat. Det är en hjälp med riktlinjer och förslag på hur arbetet kan bedrivas mellan 
kommuner för att öka samarbete uppströms. Det är ofta svårt att definiera ansvar och var 
påverkan skett och att härleda det till effekter är komplext och tidskrävande.  

Behov finns av en nationell vägledning både för förvaltningsövergripande samverkan som 
mellankommunalt samarbete. Goda exempel och förslag på samverkan ökar och förenklar 
samarbetet. 

 

56. Kommunerna 2  

Ja, åtgärden motsvarar behovet. När tillstånd prövas för nya små avloppsanläggningar, så 
grundar sig kravställande och villkoren i tillståndet, ut i från de vattenförekomster som har 
åtgärdsbehov på grund av att statusen behöver förbättras i antingen kust- eller inlandsvatten. 
Åtgärden som föreslås bedöms motsvara behovet men ställer samtidigt krav på länsstyrelsens 
utförande av vägledning.  

Vid den löpande miljötillsynen i en kommun är det lätt att ”göra som man alltid gjort”. Detta 
kan innebära att tillsynen inte utförs där den gör mest nytta utifrån MKN. Länsstyrelsens 
arbete att vägleda kommuner att utföra rätt tillsyn på rätt plats inom ett avrinningsområde är 
därför välkommet och viktigt för att uppnå goda effekter i vattenförvaltningsarbetet. 



 

 

57. Kommunerna 3  

Ja, åtgärden motsvarar behovet. Åtgärden bedöms välmotiverad utifrån att 
dricksvattenresurser under senare tid uppmärksammats i allt större utsträckning. Att förnya 
föråldrade föreskrifter eller inrätta tillräckliga skyddsåtgärder ur ett flergenerationsperspektiv 
ligger i kommunerna intresse.  

 

58. Kommunerna 4  

Nej, åtgärden motsvarar inte behovet. Kommunens bedömning är att föreslagen åtgärd är inte 
tillräckligt väl utarbetad för att få avsedd effekt. Det finns problem med negativa kumulativa 
effekter vid planprojekt och i nuläget finns inte incitament för att projektet ska bidra till 
uppsatt MKN. Upplevelsen är att utrymmet inom innevarande statusklassning fortfarande 
bidrar till att förbättringsarbetet många gånger uteblir. 

 

59. Kommunerna 5  

Ja, åtgärden motsvarar behoven. Kommunen anser att det är viktigt med bra och tydlig 
vägledning för såväl behovet av att MKN uppmärksammas tidigt i PBL-processer samt för att 
förbättra förutsättningarna för avloppsreningsverk att minska utsläppen av fosfor, kväve och 
prioriterade och särskilda förorenande ämnen.   

Förtydligande behövs i hur myndigheter och kommuner ska arbeta förebyggande, uppströms 
med tex prioriterade och särskilt förorenande ämnen för att minska belastning från dagvatten 
på nedströms vattenförekomst. Kommunen välkomnar Naturvårdsverkets åtgärd 7 som 
innebär att ta fram administrativa styrmedel för dagvatten.  

 

60. Kommunerna 6  

Kommunen anser att viktiga delar saknas i åtgärden. Kommunen bedömer att åtgärden saknar 
väsentliga delar för att få genomslag. Kommunen upplever att det saknas förslag från 
Vattenmyndigheten hur kommunerna ska förankra föreslagna åtgärder. 

 

2.2 Övriga synpunkter på åtgärder: 

Kommunen anser att det är positivt att badvattendirektivets krav och genomförande samlas 
under en myndighet.   

För ett hållbart arbete med dagvatten måste lagstiftning harmoniseras med allt från ordets 
betydelse till ansvarsfrågan.  

Det är viktigt att vid prövning av tillstånd för avloppsreningsverk ställs rimliga krav på 
utsläppen av fosfor, kväve och andra prioriterade ämnen i förhållande till andra ofta större 



utsläppskällor. Vid implementering av utökad och avancerad rening ska hänsyn tas till LCA 
(livscykelanalys) och miljöpåverkan av ny anläggning och process. Det behövs erforderlig tid 
för övergång till ny teknik att avskilja ”nya” prioriterade oönskade ämnen. Bedömning för 
avancerad rening behöver tydliggöras för en gemensam nationell nivå. Fortsatt ekonomiskt 
stöd bidrar till en snabbare och mer effektiv övergång till avancerad rening.  Längre 
tidsperspektiv behövs för att undvika att fullskaleanläggningar på avloppsreningsverk 
begränsas av befintligt tillstånd.   

 

2. Förslag till åtgärdsprogram för vatten 2021–2027 
Frågorna 2.3 – 2.10 rör åtgärdsprogrammets kapitel 3. 

 

2.4 Synpunkter på avsnitt 3.2 – Nyttan av att genomföra åtgärdsprogrammet: 

Åtgärdsprogrammet skulle förutom den förbättrade miljön och hälsan som beskrivs bidra till 
ett ökat samarbete inom kommunen (och/eller andra myndigheter). Det ökade samarbetet mot 
ett gemensamt framtaget mål är avgörande för att få åtgärdsprogrammet att genomföras på 
kommunal nivå.   

Behov finns att Vattenmyndigheten eller beredningssekretariaten deltar rådgivande i 
kommunernas planeringsprocess i samband med att åtgärdsprogram implementeras. Den 
årliga utvärderingen kan utvecklas till att exempelvis efterfråga rapportering för olika delmål 
i processen.  

 

2.5 Synpunkter på avsnitt 3.3 – Kostnader för att genomföra åtgärdsprogrammet: 

Resursmässigt ligger en tung kostnadspost på kommunerna i förslag till åtgärdsprogram och 
det är positivt att Vattenmyndigheten förstår tidsåtgången för kommunernas åtgärd 1.  

För att möjliggöra kostnadseffektiva åtgärder behövs stora satsningar inom flera sektorer men 
begränsad rådighet innebär många gånger att åtgärder dessvärre inte utförs inom rätt område.  

 

2.6 Synpunkter på avsnitt 3.4 – Fördelning av kostnader per aktör: 

Det är viktigt att kostnader fördelas efter belastning, enligt principen att förorenaren 
betalar, inte vilken källa som är lätta att identifiera för tillsyn med avgift.  

 

 

  



3. Föreskrift om miljökvalitetsnormer 
Denna del innehåller frågorna 3.1 – 3.3 och rör föreskriften om miljökvalitetsnormer (MKN). 

3.1 Fungerar det att använda underlaget för normen som finns i VISS? 

VISS innehåller stora mängder information vilket dessvärre gör plattformen svår att överblicka. Det 
är ett värdefullt verktyg för kommunerna och till stor hjälp för de som är insatta i systemet, men för 
sällananvändare är det svårt.  

 

3.1 a Fungerar det att använda underlaget för normen som finns i VISS i arbetet som 
åtgärdsmyndighet? 

Kommunen upplever att en förbättring skett men det är fortsatt problematiskt att ta fram 
föreslagna åtgärder. Exempelvis saknas möjligheten att exportera underlaget till annan 
databas 

 

3.1 b Fungerar det att använda underlaget för normen som finns i VISS i miljöprövningar? 

Kommunen hanterar många olika miljöprövningar som spänner från tillstånd för 
avloppsanläggningar, dagvattenanmälningar, anmälningar för lantbruk, anmälningar av annan 
miljöfarlig verksamhet. Eftersom flera instanser inom kommunen arbetar med de olika 
prövningarna så finns det inte alltid samsyn i hur underlaget ska användas. Vid 
miljöbalksprövningar av mer omfattande karaktär där åtgärderna från VU har stor risk för 
påverkan på vattenförekomsten är det viktigt att statusklassningen är tillförlitlig.   

Kommunen har önskemål om att länsstyrelserna tillsammans med kommunerna kan 
identifiera kunskapsluckor för att få underlag för tillförlitliga statusklassningar i 
vattenförekomster/områden där påverkan är hög, till exempel i större städer eller vid fabriker, 
reningsverk och utsläppspunkter. 

 

3.1 c Fungerar det att använda underlaget för normen som finns i VISS vid fysisk planering? 

Kommunens erfarenheter är att normernas betydelse och framförallt dess ingående 
kvalitetsfaktorer behöver bearbetas för att hänsyn ska tas i tillräcklig utsträckning. 
Kommunen anser att vägledning om kvalitetsfaktorerna behöver utvecklas. 

 

3.2 Framgår det tydligt hur miljökvalitetsnormerna för vatten är satta? 

Utformningen och motiveringen av miljökvalitetsnormerna är generellt välformulerade.  

 

4. Delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka 
Här kan du lämna synpunkter för den eller de vattendistrikt som valts att lämna synpunkter för enligt 
sidan 3 i detta Word-dokument. 



4.1e Synpunkter på Västerhavets delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka:  

Förvaltningsplanen kan med fördel ytterligare belysa våtmarkernas vattenhållande 
förmåga och utjämningseffekter vid årstidsvariationer. En plan för prövning av ej 
tillståndsprövade vattenuttag vore intressant för att få en helhetsbedömning av hur 
vattenförekomsterna påverkas. Med den nu beslutade planen för omprövning av 
tillstånd avseende vattenkraft/vattenreglering (NAP) bör dock arbetet samordnas så att 
arbetsbelastning på kommuner, länsstyrelser och domstolar blir rimlig. 
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Svar på remiss från Finansdepartementet över Hemställan från Region Halland och 
Hallands läns kommuner gällande ansvar för regional fysisk planering 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar yttrande över Hemställan från Region Halland och Hallands läns 
kommuner gällande ansvar för regional fysisk planering, Fi2019/01983, daterat 2021-03-18 och 
översänder det som sitt svar till Finansdepartementet. 

Sammanfattning av ärendet 
Region Halland söker med stöd av de sex medlemskommunerna om att bli regionplaneorgan, en 
begäran att omfattas av bestämmelser som gäller enligt 7 kap. plan- och bygglagen (2010:900). 

Kungsbacka kommun har vid Kommun- och Regionledningsforum (KRF) den 2 september 2020, ställt 
sig positiv till hemställan. Region Halland har efter beslut vid KRF skickat in en ansökan till 
Finansdepartementet som är den instans som hanterar den här typen av begäranden. Kungsbacka 
kommun har nu möjlighet att lämna sina synpunkter över ansökan 
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Beskrivning av ärendet 
Ansökan har diskuterats mellan kommunerna och Region Halland vid ett flertal tillfällen. Vid 
Kommun- och Regionledningsforum (KRF) den 2 september 2020 konstaterades att deltagarna var 
överens om att Halland ska samarbeta om regional fysisk plan eftersom det sätter Halland i ett större 
perspektiv. Det konstaterades att det är ett vägledande material som hanterar kommun- och 
regiongemensamma samhällsplaneringsfrågor, och skapar goda förutsättningar för samplanering 
mellan aktörer på nationell, regional och kommunal nivå. Vidare konstaterades att kommunernas 
samverkan i regional fysisk plan inte gör intrång på det kommunala planmonopolet. 

Utöver inom Kommun- och Regionledningsforum har frågan diskuterats på strategisk grupp för 
Samhällshällsplanering och infrastruktur samt berörts på Region Hallands översiktsplanegrupp. En 
intern beredning har gjorts inom avdelningen för Hållbar utveckling där de större diskussionerna 
beaktats. En avstämning har gjorts med kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Samhällsbyggnadskontoret är i grunden positiv till att Halland blir regionplaneorgan. Ett större och 
längre perspektiv på planeringen för att stärka västra Sverige är nödvändigt. 

Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande pekar på vikten av samarbete kring 
infrastrukturutveckling som stärker stråket norrut mot Göteborg och vidare mot Oslo.  
Samhällsbyggnadskontoret delar Region Hallands inställning till stegvis förändring mot ett 
storregionalt samarbete i syfte att arbetsmarknadsregionen runt Göteborg ska kunna stärkas. I yttrandet 
framförs också att det är kommunens ståndpunkt att det kommunala planmonopolet inte ska påverkas 
av en regional plan. Fokus för den regionala planeringen bör istället ligga på större 
infrastruktursatsningar som är avgörande för utvecklingen i Sydvästsverige.  

 

 

 

Malin Aronsson     Emma Kjernald  

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 
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Yttrande över Finansdepartementets remiss: Hemställan från Region Halland och 
Hallands läns kommuner gällande ansvar för regional fysisk planering  
Regional fysisk planering ska överbrygga gränser och behandla frågor som idag inte hanteras inom 
ramen för kommunal fysisk planering. Kungsbacka kommun anser, liksom Region Halland, att 
regional fysisk planering är ett verktyg som syftar till att generera kommunal, regional och nationell 
utveckling. 

Stockholm och Skåne län, två av Sveriges starka ekonomiska motorer, är utpekade som 
regionplaneorgan. Göteborg, den tredje starka ekonomiska motorn med Sveriges starkaste export, har 
inte pekats ut, se figur 1. Kanske för att länsgränserna stämmer dåligt med arbetsmarknadsregionens 
utbredning, se figur 2. 

Tidigare fungerade Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) som regionplaneorgan och den 
strukturbild som tagit fram har varit och är fortsatt viktig för kommunens och Västsveriges utveckling. 
Nuvarande lagstiftning sätter länet som gräns för bildandet av regionplaneorgan, vilket inte är optimalt 
då de stämmer dåligt med utbredningen av arbetsmarknadsregionen runt Göteborg. 

Mot bakgrund av detta ser Kungsbacka kommun att det är av mycket stor vikt att inte stanna vid att 
Region Halland blir regionplaneorgan. Nya samarbetsformer mellan regioner behöver komma till för 
att kunna stärka utvecklingskraften i Göteborg och Västsverige.  

Kungsbacka kommun vill vidare trycka på vikten av länsstyrelsens förståelse för dels Region Hallands 
arbete, och förståelse för hur arbetsmarknadsregionen påverkar invånarnas liv i Kungsbacka kommun, 
se figur 3. Det är av yttersta vikt att länsstyrelsen är inställd på samverkan över länsgränserna och har 
en djup förståelse för vilken typ av frågor som är avgörande för utvecklingen i Sydvästsverige. 

Kungsbacka kommun vill tydligt framföra att det kommunala planmonopolet inte ska påverkas av en 
regional plan. Det är därför av stor vikt att alla parter är inställda på att regionens frågor ligger på en 
mycket övergripande nivå. Med det sagt är det Kungsbacka kommuns inställning att större 
infrastruktursatsningar är det som är avgörande för utvecklingen i Sydvästsverige. 

Kungsbacka kommun ställer sig, med dessa förtydliganden, bakom Region Hallands hemställan 
gällande ansvar för regional fysisk planering. 

 

 

 

Kungsbacka kommun 
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Göteborg 

Malmö 

Halmstad 

Figur 1. Sveriges tre starka ekonomiska motorer. 
Två är utpekade som regionplaneorgan 

Figur 2. Den funktionella arbetsmarknadsregionen 
runt Göteborg påverkar Halland (skrafferat) 
 

Figur 3. Tätortbruttopendling 2016. Invånare i 
Kungsbacka kommun är dagbefolkning i Västra 
Götalands län 
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med kopia till fi.sba.spn@regeringskansliet.se. Ange diarienummer 

Fi2019/01983 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-

postmeddelandet. 

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. 

Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven 

enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument.  

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.  

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på den inkomna 

hemställan. Den inkomna hemställan innebär en begäran att omfattas av de 

bestämmelser som gäller enligt 7 kap. plan- och bygglagen (PBL) (2010:900). 

Föreliggande proposition (Prop. 2017/18:266) samt det betänkande som 

föregick propositionen, En ny regional planering – ökad samordning och 

bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) går att läsa på regeringens 

webbplats, www.regeringen.se. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 

svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 

synpunkter.  
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Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 

promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 

2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 

 

Lina Martinson 

T.f. enhetschef 

 

 

 

 

 

http://www.regeringen.se/
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Avsiktsförklaring gällande uppdraget Utökat ansvar 

för Regional fysisk planering 

 
Finansdepartemenetet 

 
Regional fysisk planering skapar goda förutsättningar för regionala utvecklingsfrågor, 

inte minst i en växande region som Halland. Genom regional fysisk planering tas ett 

samlat grepp kring strukturfrågor som påverkar varandra och detta är viktigt för att 

stärka och fortsätta utveckla Hallands attraktivitet, hållbara utveckling och generera 

samhällsnytta. 

 
Gemensamt för många samhällsutvecklingsfrågor är att de är av mellankommunal 

och/eller mellanregional karaktär. Genom regional fysisk planering kan dessa frågor 

ses utifrån både ett kommunalt och regionalt perspektiv. Genom en regional fysisk 

plan blir länken mellan de kommunala översiktsplanerna och det regionala 

utvecklingsarbetet än tydligare. De strukturer som vi planerar för idag kommer att 

påverka vår samhällsutveckling under lång tid framöver och därför finns det ett behov 

av regional fysisk planering för att skapa goda förutsättningar för hållbar utveckling. 

 
Halland har under lång tid haft en kraftig befolknings- och ekonomisk tillväxt, en 

tillväxt som väntas fortsätta i framtiden. Under de senaste 10 åren har 

befolkningsökningen i Halland varit den tredje största i Sverige, relativt regionens 

storlek. Kombinationen av attraktiva boenden och tidsmässigt korta avstånd till flera 

olika arbetsmarknader är centrala att värna om i framtiden, en fråga som inte bara 

berör tillväxten i Halland utan även de angränsande regionerna i sydvästsverige. 

 
Halland och sydvästsverige har goda förutsättningar för fortsatt utveckling. Samtidigt 

står Halland och hela sydvästsverige inför flera stora utmaningar för att utvecklingen 

ska kunna fortsätta på ett hållbart sätt. Pendlingen och transportflödena förväntas 

öka, behovet av lokalyta är stort och efterfrågan av attraktiva boendemiljöer blir allt 

större. Med anledning av detta ser Region Halland och samtliga halländska 

kommuner att det finns ett behov av regional fysisk planering som hanterar 

mellankommunala och mellanregionala samhällsplaneringsfrågor. För att Hallands 

hållbara utveckling ska framtidssäkras är det centralt att rätt verktyg finns att tillgå 

och att samplanering sker mellan Region Halland och berörda kommunala, regionala 

och nationella aktörer. Detta då utmaningarna är så pass komplexa att de kräver 

samarbete på flera olika nivåer för att kunna lösas. 
 
 
 
 

 
Adress: Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad Besöksadress: Södra vägen 9 Tfn: 035-13 48 00 Fax: 035-13 54 44 
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mailto:regionen@regionhalland.se
http://www.regionhalland.se/


2(2) 
 
 
 
 

Region Halland är organiserat för att arbeta med fysisk planering utifrån den 

kompetens som finns att tillgå. Det finns en vana att arbeta med regionala strategiska 

planeringsfrågor som ingår i andra regionala uppdrag som till exempel att vara 

länsplaneupprättare och kollektivtrafikmyndighet. Inom verksamheten pågår arbete 

med att ta fram en strukturbild, vilken kommer vara underlag till en framtida regional 

fysisk plan. Det finns mellan Region Halland och de halländska kommunerna 

upprättat en samverkansstruktur som skapar goda förutsättningar för att den 

regional-kommunala samarbetet med regional fysisk planering. 

 
Region Halland har tagit fram en samplaneringsmodell som används i samverkan 

mellan kommunal-, regional- och nationell nivå. Samplaneringsmodellen redogör för 

ansvarsfördelningen i en given process och beskriver vikten av att infrastruktur, 

bostadsbyggande, kollektivtrafik och andra samhällsbyggnadsfrågor är viktiga 

komponenter i samhällsutvecklingen. Samplaneringsmodellen kan med fördel 

användas inom regional fysisk planering. I takt med att en regional fysisk plan 

arbetas fram kan det bli aktuellt med vidare avisktsförklaringar och avtal som redogör 

för framtagandet och hur den kommunal-regionala samverkan ska vara en röd tråd 

igenom arbetet. 

 
Region Halland, tillsammans med de halländska kommunerna, anser att regional 

fysisk planering skapar goda förutsättningar för samplanering mellan aktörer på 

nationell, regional och kommunal nivå. Samplaneringen består främst i att flera 

aktörer får en gemensam syn på de halländska förutsättningarna i strategiska 

planeringsfrågor. Samplaneringen gör också att flera olika områden kan beaktas 

samtidigt. Med anledning av detta har Region Halland för avsikt att ansöka om 

uppdraget för Regional fysisk planering. 

 
Med anledning av detta förklarar Region Halland sin avsikt att ansöka om och 

bli tilldelade det utökade uppdraget för regional fysisk planering. 
 
 
 
 

 

Mikaela Waltersson 

Regionstyrelsens ordförande 

 

Jörgen Preuss 

Regiondirektör 
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Kommun- och Regionledningsforum 

Mötesanteckning 
Sammanträdesdatum 
2020-09-02 

 
 

Plats och tid Regionens Hus, Borgsalen, klockan 13:30-15:15 
 

Närvarande Mikaela Waltersson (M) (ordförande) (Region Halland) 
Ronny Löfquist (S) (vice ordförande) (Hylte kommun) 
Per Stané Persson (S) (Region Halland) 
Lise-Lotte Bensköld Olsson (S) (Region Halland), via länk 
Helene Andersson (C) (Region Halland) 
Anna Roos (C) (Hylte kommun), via länk 
Lisa Andersson (M) (Kungsbacka kommun) 
Eva Borg (S) (Kungsbacka kommun) 
Jonas Bergman (M) (Halmstads kommun) 
Krissi Johansson (S) (Halmstads kommun), via länk 
Kjell Henriksson (S) (Laholms kommun), via länk 
Erling Cronqvist (C) (Laholms kommun) 
Per Svensson (S) (Falkenbergs kommun) 
Anneli Andelén (C) (Falkenbergs kommun) 
Ann-Charlotte Stenkil (M) (Varbergs kommun) 
Jana Nilsson (S) (Varbergs kommun) 
Jörgen Preuss (Regiondirektör, Region Halland) 
Mattias Rossköld (Kommundirektör, Halmstads kommun) 
Lars Fröding (Kommundirektör, Falkenbergs kommun) 
Carl Bartler (Kommundirektör, Varbergs kommun)  
Anders Einarsson (Kommundirektör, Laholms kommun) 
Malin Aronsson (Kommundirektör, Kungsbacka kommun) 
Emma Gröndahl (L) (Kommundirektör, Hylte kommun) 
Angelica Eriksson (Sekreterare) 

 
Inbjudna Martin Engström (Region Halland) ärende 1 

Jörgen Peters (Länsstyrelsen i Halland) ärende 1 
Ann-Mari Bartholdsson (Region Halland) ärende 1 och 2 
Magnus Clarin (Högskolan i Halmstad) ärende 2 
Markus Lingman (Region Halland) ärende 2 
Lillemor Berglund (Kungsbacka kommun) ärende 2 
Erik Hansson (Region Halland) ärende 3 
Åse Allberg (Region Halland) ärende 3 
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3. Regional fysisk plan - förslag till avsiktsförklaring 

Ärendet 
Regional utveckling 

För att förklara Region Hallands avsikt att söka uppdraget Regional fysisk planering så ska 
Region Halland lämna in en avsiktsförklaring till Finansdepartementet. Denna har stämts av på 
Regionstyrelsens arbetsutskott för att nu stämmas med de halländska kommunerna innan den 
skickas vidare till finansdepartementet. 

 

I dialog med Finansdepartementet så har Region Halland aviserat att det finns ett intresse av att 
bli tilldelade uppdraget Regional fysisk planering. Det finns ett behov av att ta fram en regional 
fysisk plan i Halland för att belysa mellankommunala och mellanregionala 
samhällsutvecklingsfrågor i ett regionalt perspektiv för att generera goda förutsättningar för 
samhällsutveckling i hela Halland. 

 

Region Halland har en process igång för att ta fram en Strukturbild för Halland som ska redogöra 
för de förutsättningarna såsom infrastruktur, trafik, arbetsmarknad, bostadsmarknad och 
demografi .Strukturbild Halland ska utgöra underlaget till en framtida Regional fysisk plan. 

 

Anteckning 

Kommun- och regionledningsforum är överens om att Halland ska samarbeta om regional fysisk 
plan eftersom det sätter Halland i ett större perspektiv. Det är ett vägledande material som 
hanterar kommun- och regiongemensamma samhällsplaneringsfrågor, och skapar goda 
förutsättningar för samplanering mellan aktörer på nationell, regional och kommunal nivå. 
Samplaneringen består i att flera aktörer får en gemensam syn på de halländska förutsättningarna 
i strategiska planeringsfrågor. Kommunernas samverkan i regional fysisk plan gör inte intrång på 
det kommunala planmonopolet. 

 

Sammanfattning 

Region Halland, Laholms kommun, Halmstads kommun, Hylte kommun, Falkenbergs kommun, 
Varbergs kommun och Kungsbacka kommun är överens om att: 

- ställa sig bakom avsiktsförklaringen gällande regional fysisk plan för Halland 

- överlämna avsiktsförklaringen till Finansdepartementet 
 

Beslutsunderlag 

• Avsiktsförklaring - Uppdrag Regional fysisk planering(362971) (0) 

Beslut skickas till 

Finansdepartementet 



  

Datum 

2021-03-10 
Diarienummer 

KS 2020-00174 
 

 

 
Samhällsbyggnadskontoret 
Elin Kajander 
Elin.kajander@kungsbacka.se 
0300-834309 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 
Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 
Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Godkännande av projektbeställning samt överlämnande för att upprätta detaljplan för 
skolverksamhet och bostäder inom Kyvik 5:333 m.fl. 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställningen för upprättande av detaljplan för skolverksamhet 
och bostäder inom Kyvik 5:333 m.fl. i Kullavik, daterad 2021-03-10. 

Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden att ta fram förslag till detaljplan för 
skolverksamhet och bostäder inom Kyvik 5:333 m.fl. i Kullavik.  

Sammanfattning av ärendet 
Byggnadsnämnden lämnade den 21 januari 2020 besked att kommunen avser att pröva den begärda 
åtgärden genom en detaljplan inom Kyvik 5:333 m.fl. Ansökan avsåg en utökad användning inom 
fastigheterna för att göra det möjligt för befintlig skolverksamhet att vara kvar. Gällande detaljplan 
medger användningen bostad.   

Projektets syfte är att ta fram en detaljplan. Nyttan med projektet är att låta befintlig skolverksamhet få 
fortsätta bedrivas genom att lägga till användningen skola inom detaljplanen.  

Fastigheterna ligger cirka 500 meter öster om Kullaviks centrum. Fastigheterna Kyvik 5:334 och 
Kyvik 5:336 omfattas idag av skolbyggnader och Kyvik 5:333, Kyvik 5:335 samt del av Kyvik 5:88 
som tillhörande skolgårdar. De omfattar en total yta om cirka 3500 m2 och är belägna i ett 
villaområde. Byggnaderna har idag en verksamhet med platser för cirka 60–80 barn i fyra avdelningar. 
Fastigheterna har nyttjats som skolverksamhet, i sin nuvarande form, under cirka 15 år vilket har gjorts 
möjligt med tillfälliga bygglov. Det tillfälliga bygglovet har förlängts under två tillfällen och det finns 
nu inte möjlighet att förlänga det mer.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-10 

Projektbeställning, detaljplan för skolverksamhet och bostäder inom Kyvik 5:333 m.fl., 2021-03-10  

Översiktskarta över föreslagen planområdesgräns, 2021-03-03 



 KUNGSBACKA KOMMUN 
 2 (2) 

 

Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden 

 

Malin Aronsson     Emma Kjernald 

Kommundirektör      Samhällsbyggnadschef  



Kungsbacka kommun 
Postadress Besöksadress Telefon Webbplats 
434 81 Kungsbacka Stadshuset, Storgatan 37 0300-83 40 00 www.kungsbacka.se 
    
 
 

PROJEKTBESTÄLLNING 
SAMHÄLLSBYGGNAD 
 

 
 1 (3) 
        
Projektnamn 
 

Detaljplan för skolverksamhet och bostäder inom Kyvik 5:333 m.fl. 

Beställare 
Namn och roll E-postadress Telefon 
Emma Kjernald, Samhällsbyggnadschef Emma.kjernald@kungsbacka.se 0300–837870 

Status 
Beställningen är Datum 

 Färdigställd 2021-03-01 
 

BAKGRUND 
Förvaltningen för service kom i september 2019 in med en ansökan om planbesked för att lägga till 
användningen S för skola inom gällande detaljplan. Syftet med ansökan var att göra möjligt för 
förvaltningen att ansöka om permanent bygglov för de skolbyggnader som finns inom fastigheterna 
Kyvik 5:334 och Kyvik 5:336 samt den utemiljö till skolorna som finns inom Kyvik 5:333, Kyvik 5:335 
samt i del av Kyvik 5:88. Byggnadsnämnden gav i 2020-01-23 §6 besked om att kommunen avser att 
pröva den begärda åtgärden.  

FÖRVÄNTAT SYFTE OCH NYTTA 
Projektets syfte är att ta fram en detaljplan. Nyttan med projektet är att göra möjligt för befintlig 
skolverksamhet att kunna fortsätta bedrivas. Befintlig skolverksamhet är enligt förvaltningen för service 
en omtyckt verksamhet på grund av dess storlek och anpassning för endast en mindre grupp. Det ligger 
därför både i kommunen och invånarnas intresse att göra möjligt för skolan att vara kvar.  

PROJEKTETS UPPDRAG 
Uppdraget innebär att ta fram en detaljplan för Kyvik 5:333 m.fl. Detaljplanen kommer göra möjligt för 
befintlig skolbyggnation att fortsätta sin verksamhet inom fastigheterna. I detaljplanearbetet kommer 
bland annat trafikföringen och parkeringsplatser, de geotekniska förutsättningarna och 
dagvattenhanteringsfrågor att studeras. En social konsekvensanalys kommer även att tas fram för att 
belysa se sociala konsekvenserna för projektets genomförande.  
Prioritering 
Projektets viktigaste prioritering är tid. Nuvarande skolverksamhet är planstridig men det finns ett behov 
av att ha kvar verksamheten inom området.   

 

PROJEKTETS LEVERANSER 
Nr Beskrivning Mottagare 

1 Projektbeställning  SBK/KS 

2 Projektplan SBK/Samhällsbyggnadsledning 
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3 Samrådshandlingar BN 

4 Granskningshandlingar Planchef/BN 

5 Antagandehandlingar BN 

AVGRÄNSNINGAR 
Detaljplanen innefattar följande fastigheter 
Kyvik 5:333 
Kyvik 5:334 
Kyvik 5:335 
Kyvil 5:336  
Del av Kyvik 5:88 
Del av Kyvik S:4 
Del av Kyvik 5:62 
Del av Kyvik S:11>2 
Del av Kyvik 5:102 
Detaljplanens avgränsning ser ut enligt figur 1. Avgränsningen kan komma att ändras under arbetets 
gång.   

  
Figur 1: Föreslaget detaljplaneområde 

TIDPLAN 
Q2 2021 Uppdragsbeslut  
Q3 2021 Samråd 
Q4 2021 Granskning 
Q1/Q2 2022 Antagande 
Tidplanen kan komma att ändras under arbetets gång.  

FÖRSLAG TILL PROJEKTBUDGET OCH FINANSIERING 
Projektet och dess utredningar finansieras av exploatören genom att plankostnadsavtal tecknas med 
exploatören innan start för detaljplanearbetet.  
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Kommunen fakturerar exploatören för nedlagd handläggningstid samt för utredningskostnader.  
Uppskattad tidsåtgång är cirka 400 timmar. 

KOMMUNALA KOSTNADER 
Kommunen, genom förvaltningen för Service, är exploatör i projektet och kommer därför behöva stå för 
kostnaden av framtagandet av detaljplanen.  

DRIFTSKOSTNADER  
Projektet förväntas inte medföra några ökade driftskostnader. 

ÖVERLÄMNING VID PROJEKTSLUT 
Efter att detaljplanen har vunnit laga kraft sker ett överlämnande till Förvaltningen för Bygg och Miljö 
för bygglovsprövning.  

UTVÄRDERING AV FÖRVÄNTAD NYTTA 
Projektet bör utvärderas i flera steg. Detaljplanen kan utvärderas under arbetets gång samt när den har 
vunnit laga kraft. Utvärderingen kan även ske utifrån hur detaljplanen fungerar vid genomförandeskedet, 
i detta projekt kan det bli aktuellt att utvärdera i samband med bygglovsskedet då syftet med 
detaljplanen är att göra befintlig byggnation planenlig.  



ÖVERSIKTSKARTA FÖRESLAGET PLANOMRÅDE FÖR KYVIK 5:333 M.FL. 
Skala 1:5000

200 m

   2021-03-03

Kartan har ingen rättsverkan. Jämför med beslut i lantmäterihandlingar. Aktualitet och noggrannhet kan variera.

© Kungsbacka kommun
© Lantmäteriet



  

Datum 

2021-03-10 
Diarienummer 

KS  
 

 

 
Samhällsbyggnadskontoret 
Anna Karin Ljungman 
0300-834523 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 
Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 
Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Godkännande av projektbeställning samt överlämnande för att upprätta detaljplan för 
bostäder och utbildningslokaler inom del av Tölö 6:4 m.fl.  

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för detaljplan för bostäder och utbildningslokaler på 
del av Tölö 6:4 m.fl. inom Kungsbacka stad i Kungsbacka. 

Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden att ta fram förslag till detaljplan för bostäder och 
utbildningslokaler på del av Tölö 6:4 m.fl. inom Kungsbacka stad i Kungsbacka. 

Sammanfattning av ärendet 
Planområdet ligger i Tölö ängar, öster om Hedeleden. Uppdraget innebär att ta fram en detaljplan för 
att pröva möjligheten att bygga bostäder och utbildningslokaler. Detta stämmer överens med 
kommunens översiktsplan (ÖP 06), fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad (Föp09) och 
planprogrammet.  

Kommunstyrelsen godkände ett planprogram för nordöstra Kungsbacka stad den 24 september 2019. 
Planprogrammet omfattar förutom Tölö ängar och området för denna detaljplan även Voxlöv, Hede 
station och Hedeleden. I planprogrammet finns en ungefärlig etappindelning av programområdet inför 
fortsatt planering. Detta område ingår i första etappen. I samband med att planprogrammet togs fram 
förvärvade kommunen fastigheten Voxlöv 5:3 med syftet att ha mark för skola och förskola. 

I planprogrammet beskrivs hela Tölö ängar etapp 3 med förskola/skola och cirka 400 bostäder. I denna 
detaljplan ingår förskola/skola inklusive idrottshall och de bostäder som har samma tillfart som skolan, 
det vill säga cirka 100 bostäder. Planeringen av övriga Tölö ängar etapp 3 påbörjas senare. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-10 

Projektbeställning Tölö 6:4 2021-03-10 

Översiktskarta Tölö 6:4 2021-03-10 

u 
Kungsbacka 
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Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden 

 

 

Malin Aronsson     Emma Kjernald 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 



Kungsbacka kommun 
Postadress Besöksadress Telefon Webbplats 
434 81 Kungsbacka Stadshuset, Storgatan 37 0300-83 40 00 www.kungsbacka.se 
    
 
 

PROJEKTBESTÄLLNING 
SAMHÄLLSBYGGNAD 
 

 
 1 (6) 
        
Projektnamn 
 

Detaljplan för bostäder och utbildningslokaler inom del av Tölö 6:4 m fl i Tölö ängar i Kungsbacka stad 

Beställare 
Namn och roll E-postadress Telefon 
Emma Kjernald emma.kjernald@kungsbacka.se 0300-43 78 70 

Status 
Beställningen är Datum 

 Färdigställd       
 
Version 

Datum Författare Version Ändringsbeskrivning 

2021-03-10 Anna-Karin Ljungman  1       

                        

                        

                        

                        

    

   

 

OMFATTNING OCH RESULTAT 
 

INLEDNING OCH BAKGRUND 
Kommunstyrelsen godkände ett planprogram för nordöstra Kungsbacka stad 24 september 2019. 
Planprogrammet omfattar Tölö ängar inklusive området för denna detaljplan samt Voxlöv, Hede station 
och Hedeleden. I planprogrammet finns en ungefärlig etappindelning av programområdet inför fortsatt 
planering. Detta område ingår i första etappen. I samband med att planprogrammet togs fram förvärvade 
kommunen fastigheten Voxlöv 5:3 med syftet att ha mark för skola och förskola. 
Projektet innebär att ta fram en detaljplan för att pröva möjligheten att bygga bostäder och 
utbildningslokaler. Detta stämmer överens med kommunens översiktsplan (ÖP 06), fördjupad 
översiktsplan för Kungsbacka stad (Föp09) och planprogrammet.  
I planprogrammet beskrivs hela Tölö ängar etapp 3 med förskola/skola och cirka 400 bostäder. Antalet 
bostäder är väldigt ungefärlig och användes för att i ett tidigt skede räkna ut behovet av kommunal 
service. I denna detaljplan ingår förskola/skola och de bostäder som har samma tillfart som skolan, det 
vill säga cirka 100 bostäder. Planeringen av övriga Tölö ängar etapp 3 kommer i ett senare skede.  
 

FÖRVÄNTAD NYTTA 
En utveckling av Tölö ängar kommer att bidra till kommunens vision om att staden ska växa och blir ett 
mer framträdande nav i kommunen. Med bra kopplingar till Hede station får vi en välplanerad 
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infrastruktur och lättillgänglig kollektivtrafik som minimerar biltransporter och dess miljöpåverkan. Om 
vi förvaltar de kringliggande naturmiljöerna väl och gör dem tillgängliga så kan även kommande 
generationer njuta av den välgörande naturen, mitt i vardagen, enligt kommunens vision. 
Enligt kommunens fördjupade översiktsplan för Kungsbacka stad (Föp09) ska området utredas för 
bostäder. Skola och idrottshall kommer att bli ett välkommet tillskott till Tölö ängar och en 
samlingspunkt när stadsdelen växer. Bostäder och utbildningslokaler i ett centrumnära läge bidrar till att 
uppnå kommunens mål om att vara en attraktiv kommun att bo, verka och vistas i. Fokusområdena för 
detta är att det ska finnas attraktiva bostäder med inspirerande byggnadsmiljö för olika behov, 
generationer och livsstilar, välkomnande och trygga miljöer samt mötesplatser för samvaro, rekreation, 
upplevelser och kreativa utbyten.  

 

HÅLLBARHETSASPEKTER 
Den viktigaste hållbarhetsaspekten i kommunens planering är att stärka centralorten genom att förlägga 
bostäder och arbetsplatser där. Detta projekt kan därför bidra till att öka hållbarheten i kommunen som 
helhet då det försörjer Kungsbacka stad med fler bostäder i ett relativt stationsnära läge. Biltransporterna 
blir färre när boende har nära till service och kollektiva transporter.  
Området hyser redan idag en grönstruktur som går att ta vara på och stärka ytterligare. Att spara stora 
träd i jordbrukslandskapet bidrar till att den biologiska mångfalden kan bevaras och utvecklas. Satsning 
bör göras på entrépunkter till befintliga rekreationsområden.  
Det finns goda förutsättningar till energioptimering gällande plushus eller solceller då stora delar av 
området har ett bra solläge.  
 

UPPDRAG 
Projektet är att upprätta en detaljplan för bostäder och utbildningslokaler inom del av Tölö 6:4 m fl i 
Tölö ängar i Kungsbacka stad. Projektet innebär att Tölö ängar utökas med fler bostäder samt förskola 
och skola inklusive en idrottshall.  
Detaljplanen ska följa planprogrammet för nordöstra Kungsbacka stad som godkändes av 
kommunstyrelsen i september 2019. Området beskrivs så här i planprogrammet:  
”Närmast naturområdet i norr och den föreslagna skolan ska bebyggelsen vara småskalig i form av 
fristående villor, radhus och parhus med övervägande bebyggelse i 2 våningar med liknande karaktär 
som Tölö ängar etapp 1 och etapp 2. Tillfart till området ska ske från cirkulationen på Hedeleden. I 
området finns flera landskapselement, till exempel stora träd och det skogbeklädda höjdområdet, som 
kan bevaras och skapa stomme i område för närrekreation. Området ska ta hand om dagvatten från 
Voxlövberg.”  
 
 
 
 
Utsnitt ur programkartan: 
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Utbildningslokalerna för skola och förskola ska vara flexibla i sin användning och dimensioneras för 
totalt cirka 500 barn. Inom fastigheten ryms utbildningslokalerna inklusive en mindre idrottshall, vilket 
är ett fullgott alternativ för skolans behov. En fullmåttshall i detta läge, vilket kommunen har behov av 
för föreningslivets skull, kan för kommunens del kräva ytterligare inköp av mark vilket skulle påverka 
den totala byggkostnaden. Förvaltningen för Service kommer att studera frågan under planarbetet. 
Antalet bostäder i detta projekt uppskattas vid en första bedömning till cirka 80-120 stycken. Hela Tölö 
ängar etapp 3 med cirka 400 bostäder ska rymma 1/3 hyresrätter men eftersom denna första del kommer 
innehålla övervägande småhus så beräknas denna etapp rymma färre hyresrätter. Detta följs upp i ett 
principavtal för området som helhet. 
I uppdraget ingår att studera trafik, mobilitet och parkering. Området ska med gång- och cykelvägar 
kopplas till kringliggande områden i Tölö ängar och Voxlöv för att skolbarn från kringliggande områden 
ska kunna ta sig tryggt och säkert till skolan och boende ska kunna ta sig snabbt och enkelt till Hede 
station och centrala Kungsbacka. 
Skolans placering vid entrén till området innebär att det kommer att ställas höga krav på gestaltning, då 
detta blir det första som möter boende och besökare som kommer till området och blir det som syns för 
passerande på Hedeleden.  
 
Prioritering 
I framtagandet av detaljplanen har kvalitet och ekonomi en högre prioritering än tiden. De kommunala 
lokalerna ligger inte med i kommunens lokalbudget de närmaste tre åren och kommunen kan därför 
fokusera på att få till bra och hållbara planeringslösningar. Planarbetet kommer att bedrivas i normal takt 
och förväntas följa uppsatt tidplan.   
 

 

PROJEKTETS LEVERANSER 
1. Projektbeställning   SBK/KS 

'l':: 

~ 

\ 
J 
\, , 

(. . I ......... , -
~ ......... 

TID 

KVALITET 

¾ 

KOSTNAD 

Teckenförklaring 
--- Programgräns 

Allmänna platser 
- Natur 

- Park 
~ Väg 

- Planskild korsning 
för gång och cykel 

I I I I Väg utreds i 
samband med bebyggelse 
i Forsbergen 

Utbyggnadsområden 
Bostäder 1-3 våningar 

- Bostäder 2-4 våningar 
- Bostäder 4-7 våningar 

. Stationsområde 

- Skola 



 

PROJEKTBESTÄLLNING 
 
 

KUNGSBACKA KOMMUN 
4 (6) 

 
2. Principavtal   KS 
3. Projektplan   SBK/Samhällsbyggnadsledning 
4. Samrådshandlingar   BN 
5. Granskningshandlingar  BN 
6. Exploateringsavtal   KS 
7. Antagandehandlingar  BN 

Detaljplanen upprättas med standardförfarande. 
Fastigheterna ligger idag utanför detaljplanelagt område. Detaljplanen följer både översiktsplanen och 
fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad, samt planprogram för Nordöstra Kungsbacka stad.  
Detaljplanen bedöms dock ha ett visst allmänt intresse eftersom den delvis berör skogs- och 
ängsområden som idag används som rekreationsområde för närboende. Detaljplanen innefattar även 
utbildningslokaler och idrottshall som kommer att användas av boende i flera närliggande områden. 
Detaljplanen bör därför annonseras under samråd.  
 

BERÖRINGSPUNKTER  
Detaljplanen påverkas av pågående arbete med detaljplan för Hedeleden, där även en säker gångpassage 
mellan skolan och Tölö ängar etapp 2 ingår. 
 

AVGRÄNSNINGAR 
Planområdet avgränsas i norr och nordost av skogen på Voxlöv berg och i väster av Klippebergen. Här 
pågår dock planering för utbyggnad av Hedeleden, vilken kommer att gränsa till planområdet i väster. I 
väster angränsar området även till en del av Tölö ängar etapp 2 och en bit av Hedeleden inklusive 
cirkulation. Åt söder och väster angränsar området till öppet jordbrukslandskap med inslag av träd och 
buskar.  
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Projektet kommer att hantera: 

- lämplig storlek på byggrätt för bostäder, utbildningslokaler och idrottshall 

- utformning av byggnader för bostäder, utbildningslokaler och idrottshall 

- ytor för grönstruktur och närrekreation 

- sociala aspekter 

- trafik- och parkeringslösning 

- VA och dagvattenhantering  

- geotekniska förutsättningar 

- arkeologi 

- inmätning av osäkra fastighetsgränser som gränsar till planområdet.  

Frågor som inte ingår i projektet: 

- Utformning av Hedeleden, inklusive trafiksäker passage för gående och cyklister 

- Innehåll och utformning av övriga områden i Tölö ängar 
 

TIDPLAN 
Q2 2021 Uppdragsbeslut BNAU 
Q1 2022 Samråd 
Q3 2022 Granskning 
Q1 2023 Antagande BN 
 

EKONOMI 

PLANKOSTNADSAVTAL 
Den tid som kommunens handläggare arbetar med projektet samt utredningar som berör planområdet 
bekostas av JM AB samt Kungsbacka kommun genom förvaltningen för Service med fördelningen 
50/50. Utredningar som berör endast den ena parten bekostas av den enbart. 
Uppskattad tidsåtgång är cirka 1250 timmar. 
Kostnad för utredningar beräknas bli ungefär 1,3 miljoner kronor. 

 

KOMMUNALA KOSTNADER 
Kommunen får en kostnad, genom förvaltningen för Service, för utbyggnad av utbildningslokaler och 
idrottshall, samt en kostnad för förvaltningen för Teknik, för utbyggnad av VA och allmän plats.  

KOMMUNALA INTÄKTER 
Kommunen, genom förvaltningen för Teknik, får intäkter i form av anslutningsavgifter till det 
kommunala VA-nätet samt exploateringsbidrag för utbyggnad av allmän plats.  
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I och med att byggrätter skapas inom denna detaljplan får kommunen intäkter i form av 
exploateringsbidrag för utbyggnad av Hedeleden. Detta exploateringsbidrag räknas per BTA bostadsyta 
och erläggs av exploatören efter hand som byggloven vinner laga kraft. 
 

DRIFTSKOSTNADER  
Kommunen får ökade driftkostnader till följd av de nya lokalerna för förskola, skola och idrottshall samt 
för de nya anläggningarna inom allmän plats. Kommunen får även genom VA-kollektivet ökade 
driftskostnader för VA-anläggningar. 

 

BESLUT OCH RAPPORTERING 
 
RAPPORTERINGSRUTINER 
Rapportering av det löpande arbetet sker från projektledare till planchef via avstämningar. 

Politiska avstämningar sker med BNAU i samband med samråd och granskning. Vid avgörande 
frågeställningar kommer politisk avstämning också att ske utöver ovan nämnda planskeden. 
 
BESLUTSINSTANSER 
Byggnadsnämnden fattar beslut om uppdrag, samråd och granskning för detaljplanen. 
Byggnadsnämndens roll är även att besluta kring gestaltningsfrågor och utformning som inte redan 
beslutats i planprogrammet. Eventuella ändringar i denna projektbeställning eller andra frågor av 
strategisk karaktär beslutas av kommunstyrelsen. 

Antagande av detaljplanen beslutas av byggnadsnämnden. 
 

AVSLUT

ÖVERLÄMNING VID PROJEKTSLUT 
Efter att detaljplanen vunnit laga kraft sker ett överlämnande till förvaltningen för Bygg och Miljö för 
bygglovsprövning samt till förvaltningen för Teknik för utbyggnad av allmän plats. För utbyggnad av 
kvartersmark ansvarar kommunen genom förvaltningen för Service (kommunala lokaler), samt JM AB 
(bostäder). 
 

UTVÄRDERING AV PROCESS OCH FÖRVÄNTAD NYTTA 
Detaljplanen kommer utvärderas under arbetets gång samt när den antagits. Utvärdering kommer även 
ske utifrån hur detaljplanen fungerar i genomförandeskedet och när området är utbyggt i sin helhet. Då 
kan en utvärdering göras huruvida detaljplanens intentioner är uppfyllda. Detta enligt den nya modell för 
utvärdering i delprocesser som är under framtagande. 

För de första två stegen av utvärdering är det projektledaren/planarkitekten som är ansvarig för att 
utvärdering görs, för steg tre och steg fyra ansvarar exploateringsingenjören i projektet. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Godkännande av avtal om lägenhetsarrende för parkeringsplats på fastigheten Skårby 
12:1 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner avtal om lägenhetsarrende på fastigheten Skårby 12:1, undertecknat av 
Eksta Bostads AB 2021-02-24. 

Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive ersättare utses att för 
kommunens räkning underteckna avtalet samt i ärendet nödvändiga handlingar. 

Sammanfattning av ärendet  
Arrendeavtalet ger Eksta Bostads AB rätt att anlägga, bibehålla och underhålla en parkeringsplats på 
fastigheten Kungsbacka Skårby 12:1. Parkeringsplatsen ska rymma cirka 100 bilar och ska vara till för 
personal och besökare till vård- och omsorgsboendet. Ytan som behöver tas i anspråk för 
parkeringsplatsen är cirka 3 000 kvadratmeter. 

Under avtalstiden ska Eksta Bostads AB svara för underhållet av det upplåtna området. Vid 
arrendeavtalets upphörande ansvarar Eksta Bostads AB för borttagande av bilar, planterad växtlighet 
och övriga anläggningar. Arrendeavtalet är inte förenat med något besittningsskydd. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-02 
Avtal om lägenhetsarrende på fastigheten Skårby 12:1, undertecknat av Eksta Bostad AB 2021-02-24. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret 

Beskrivning av ärendet 
Detaljplanen för vård- och omsorgsboendet inom fastigheten Skårby 12:1 i Björkris vann laga kraft 20 
oktober 2020 och vård- och omsorgsboendet planeras att stå klart för inflyttning november 2022. 
Fastigheten för vård och omsorgsboendet har styckats av från kommunens fastighet Skårby 12:1 och 
den nya fastighetsbeteckningen är Skårby 12:6. Eksta Bostads AB har förvärvat Skårby 12:6 och 
köpebrev är tecknat.  
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Parkering för vård- och omsorgsboendet löses huvudsakligen inom Skårby 12:1, direkt öster om vård- 
och omsorgsboendet. Eksta Bostads AB kommer att arrendera marken av kommunen i väntan på att 
kommunen avser att starta planläggning av resterande del av Skårby 12:1, vilket regleras i rubricerat 
arrendeavtal och i godkänt genomförandeavtal.  

Arrendetiden är tio år med två års förlängningar och med ett års uppsägningstid. Tillträdesdag är den 1 
januari 2023 men Eksta får med nyttjanderätt använda området från den dagen avtalet är undertecknat 
av båda parter.  

Den årliga arrendeavgiften är satt till 200 000 kronor och ska betalas från och med tillträdesdagen. 
Avgiften grundar sig på en för ändamålet specifik värdering utförd av oberoende auktoriserad 
värderingsman.   

 

 

 

Malin Aronsson     Emma Kjernald 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 

 



ID 
Kungsbacka 

Avtal om lägenhetsarrende 

Jordägare 

Arrendator 

Arrendeställe 

Ändamål 

Förorenad mark 

Kungsbacka kommun 
Stadshuset 
434 81 Kungsbacka 
Ägare av fastigheten Skårby 12: 1 

Hädanefter benämnd som Kommunen 

Eksta Bostad AB 
Hammargårdsvägen 14 
434 98 Kungsbacka 

Hädanefter benämnd som Arrendatorn 

Org nr: 212000-1256 
Tfn nr: 0300-83 40 00 

Org nr: 556497-8293 
Tfn nr: 0300-356 00 

Upplåtelsen gäller ett cirka 3000 m2 stort markområde av fastigheten Skårby 
12: 1. Området har markerats med röd begränsningslinje på bifogad karta, 
bilaga A samt på översiktskarta, bilaga 8. 

Kommunen upplåter ti ll Arrendatorn rätt att nyttja arrendestället för följande 
ändamål: 

Anlägga, bibehålla och underhålla parkeringsplats med plats för cirka 100 
bilar. Parkeringsplatsen får endast användas av personal och besökare till 
det vård- och omsorgsboende som arrendatorn äger i anslutning till 
arrendestället samt till personal från hemtjänsten. 

Inom den nybildade fastigheten Skårby 12:6, som ägs av Arrendatorn, samt 
inom arrendestället har förorenade massor påträffats. Arrendatorn har 
skickat in en anmälan om efterbehandlingsåtgärder till nämnden för miljö
och hälsoskydd, i enlighet med 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd. Nämnden för miljö- och hälsoskydd har genom beslut 
daterat 2020-11-20, se bilaga C, förelagt Arrendatorn att genomföra 
efterbehandlingsåtgärder inom Skårby 12:6 och arrendestället. 

Ansvarsförhållandet mellan Kommunen och Arrendatorn avseende 
hanteringen av förorenade massor inom Skårby 12:6 regleras i pkt 12 i 
köpeavtalet.se bilaga D, som tecknats mellan Kommunen och Arrendatorn. 
Kommunen och Arrendatorn är vidare överens om att samma 
ansvarsförhållanden ska råda för Arrendestället, vilket innebär att 
Kommunen svarar för de merkostnader som de nödvändiga 
efterbehandlingsåtgärderna av överskottsmassor medför för Arrendatorn , vid 
anläggandet av parkeringsplatsen inom arrendestället och som beslutats av 
tillsynsmyndighet. 

-
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Arrendetiden utgör tio (10) år räknat från til lträdesdagen som är 2023-01-01. 
Arrendetiden förlängs med två (2) år i sänder om uppsägning_ inte sker 
senast ett (1) år före arrendetidens slut. 

Arrendatorn äger även rätt att med nyttjanderätt begagna arrendestället från 
och med den dagen detta avtal undertecknats av båda parter ti ll och med 
til lträdesdagen 2023-01-01. Någon ersättning för denna tidsperiod utgår inte 
men i övrigt ska villkoren i detta avtal gälla. 

Arrendeavgiften är 200 000 kronor. Avgiften ska betalas årsvis och ska 
företrädesvis erläggas mot faktura i förskott. Den första arrendeavgiften ska 
betalas innan tillträdesdagen. 

Arrendeavgiften uppräknas årsvis med konsumentprisindex med oktober 
2022 som bastal. Avgiften kan aldrig understiga avgiften för första året. 

Kommunen eller annan, som har Kommunens tillstånd, berättigas dra fram 
och bibehålla ledningar i eller över arrendestället om det kan ske utan 
avsevärd olägenhet för Arrendatorn. Arrendatorn är skyldig att utan 
ersättning tåla härmed förenat intrång och nyttjande men är berättigad till 
ersättning för skada på byggnad eller annan anläggning på arrendestället. 

Vill Arrendatorn uppföra byggnader, anläggningar eller utföra 
ändringsarbeten utöver vad som tillåts enligt arrendeavtalets ändamål, ska 
de godkännas av Kommunen. 

Utan Kommunens medgivande får inte Arrendatorn på eller invid 
arrendestället anbringa annonstavlor, reklamskyltar, automater eller dylikt 
annat än för den rörelse som bedrivs på området. 

Arrendatorn har att på egen bekostnad dels utföra erforderliga åtgärder för 
avledande av vatten från arrendestället så att granne inte besväras av detta, 
dels utföra eventuellt erforderliga anordningar för mottagande av ytvatten 
från angränsande ej upplåten mark. 

Arrendatorn ska själv skaffa de tillstånd och göra de anmäln ingar som kan 
erfordras för arrendeställets användande för i avtalet avsett ändamål. 
Arrendatorn svarar för samtliga kostnader för detta. 

Arrendestället utarrenderas i det skick det befinner sig på tillträdesdagen. 
Arrendatorn är skyld ig att hålla arrendestället i ett vårdat skick och ansvarar 
för och bekostar all renhållning. Arrendatorn ansvarar för att miljöfarlig 
verksamhet inte bedrivs i samband med användningen av arrendestället. Om 
så ändå sker ska arrendatorn svara för och bekosta de åtgärder, som krävs 
enligt gällande miljölagstiftning. 
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Arrendatorn är ansvarig och ersättningsskyldig för skada, orsakad av dennes 
användning av arrendestället. 

Arrenderätten får inte inskrivas. 

Överlåtelse av detta avtal får inte ske utan Kommunens skriftliga 
medgivande. 

Arrendatorn får inte utan Kommunens skriftliga medgivande upplåta 
nyttjanderätt till någon del av arrendestället. 

Arrendatorn ska vid arrendets upphörande återlämna arrendestället fritt från 
fordon och annan lös egendom. Arrendatorn ansvarar även för att 
arrendestället är väl avröjt från av arrendatorn planterad växtlighet samt fritt 
från anläggningar såväl ovan som under jord. 

Om åtagandena enligt stycket ovan inte sker äger Kommunen rätt att på 
Arrendatorns bekostnad och utan dennes hörande vidta för detta erforderliga 
åtgärder. 

Bestämmelserna i 11 kap 5-6a §§ jordabalken om rätt till ersättning för 
Arrendatorn med anledning av arrendets upphörande gäller inte för detta 
avtal. Detta avtal är således inte förenat med något besittningsskydd. 

Avtalet är giltigt endast under förutsättning att det godkänns av 
kommunstyrelsen genom beslut som vinner laga kraft. 

Detta avtal är upprättat i två exemplar varav parterna tagit var sitt. 

För Arrendatorn 

VD Eksta Bostads AB 

Datum ________ _ 

För Kungsbacka kommun 

Lisa Andersson 
Kommunstyrelsens ordförande 

Malin Aronsson 
Kommundirektör 



Bilagor: 

1. Bilaga A - Karta 
2. Bilaga B - Karta 
3. Bilaga C - Beslut från nämnden för miljö- och hälsoskydd 
4. Bilaga D - Köpeavtal 
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Bygg- och miljöförvaltningen 
Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

1 (4) 
Datum 

2020-11-20 
Diarienummer 

2020/4110-11 
Årendelyp 

7.5.1.06 

DELEGERINGSBESLUT 

Eksta Bostads AB 

Hammargårdsvägen J 4 
434 98 Kungsbacka 

Anmälan enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd - Skårby 12: 1, Kungsbacka kommun 

Beslut 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd före lägger Eksta Bostads AB, 
organisationsnummer 5564978293, att genomföra eft:erbehandlingsåtgärder inom den 
rubricerade fastigheten samt ytterligare provtagning. Efterbehandlingen ska göras 
enligt den anmälan som inkom till Miljö & Hälsoskydd den 2020-10-30, enligt de 
kompletterande uppgifter som har lämnats in efter det, samt i enlighet med 
nedanstående skyddsåtgärder: 

Miljö & Hälsoskydd skall kontaktas i samband med au sanering och schaktn ing 
och borttransport av massor från fastigheten påbÖljas. 

2 Om förorenade massor ska mellanlagras ska det ske på tätt underlag under 
nederbördsskydd. 

3 Före återfyllnad ska prover tas för att verifiera att föroreningssituationen i botten 
och schakt inte överstiger Naturvårdsverket generella riktvärden för Känslig 
markanvändning ( KM). I det fall det visar sig att schaktbotten innehåller 
föroreningar över KM värdet för respektive ämne ska Miljö & Hälsoskydd 
kontaktas innan nya massor tillförs fastigheten och läggs på förorenad 
schaktbotten. 

4 Om schaktbotten innehåller Arsenik och Kobolt över KM-värdet men under 
MKM-värdet kan det betraktas som en bakgrundshalt efter samrådan med Miijö 
& Hälsoskydd. En gcotextilduk ska läggas mellan leran och nya påförda massor. 
Mellan ytskiktet och förorenade lermassor med förhöjda bakgrundsvärden ska 
det minst vara 0,5 meter. 

5 Förorenade massor ska transporteras av transportör som har tillstånd från 
Länsstyrelsen, och lämnas till mottagare med nödvändiga ti llstånd för att ta emot 
massor med de föroreningar och föroreningsbalter som förekommer i jorden. 
Transportdolrument ska upprättas om farligt avfall uppkommer. 

6 Länsvatten från förorenade schaktgropar eller lakvatten från förorenade massor 
får inte avledas till recipient eller konununalt avlopp utan att det har kontrollerats 

Bygg. och miljöförvahningen 
Sald Racic 
Direkt 0300· 83 44 07 
s11id.rncic@kungsbacka.sc 

Kungsbacka 

Kungsbacka kommun 
434 81 Kung~backa 

Besöksadrcss 
Stadshuset, Stol'ga1a11 37 

Telefon 0300-83 40 00 
in[o@kungsbacka .~e 
www.kungsbncka.sc 
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KUNGSBACKA KOMMUN 

och vid behov renats från föroreningar. Till dagvattennät eller recipicnt får då 
endast släppas sådant vatten som underskrider riktvärdena i dokumentet 
"Miijöförvaltningens riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten till 
rccipient och dagvatten", Miljöförvaltningen Göteborg, med avseende på 
oijeindex, metaller och suspenderat material /andra mätbara åtgärdsmål de kan ha 
föreslagit. 

7 Massor som tillförs området ska dokumenteras med uppgifter om ursprung samt 
tillförd mängd. 

8 Mulljorden på fastigheten som schaktas ihop i jordhögar enligt anmälan för att 
återanvändas på fastigheten ska analyseras, genom två samlingsprov som vardera 
representerar hälften av den avbanade mulljorden. Analyserna ska omfatta 
pesticider och deras nedbrytningsprodukter inskickade enligt er komplettering 
2020-11-16 (handling 7 i detta ärende). Analysresultaten ska redovisas tj)l Miljö 
& Hälsoskydd med en riskbcdömning snarast möjligt. Förutsatt att 
analysresultaten och riskanalysen inte visar några avvikande resultat kan 
mulljorden användas på fastigheten efter att Miljö & Hälsoskydd granskat 
riskbedömningen och analysprotokollen samt gett sitt samtycke till åtgärderna. 

9 Senast 2 månader efter avslutat eftcrbchandling ska en slutrapport lämnas till 
Miljö & Hälsoskydd. Rapporten ska inkludera beskrivning av saneringsarbetet 
och analysresultat, relationsritning, uppgifter på mängder av borttransporterade 
förorenade massor och deras föreningsgrad samt kopior på 
mottagningsbevis/kvitton från mottagaren av massor och förorenat vatten, 
eventuella transportdokument samt uppgifter om mängder och ursprung för 
tillförda massor. 

Beslutet tas med stöd av 26 kap 9 och 21-22 §§, 10 kap 2 -3 och 4 §§ och 2 kap 3 § 
miljöbalken (1998:808) 

Bakgrund 

Eksta Bostads AB har lämnat en anmälan om efterbehandlingsåtgärder ti ll nämnden 
för Mi ljö & Hälsoskydd, i enlighet med 28 § förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. En kopia av anmälan har sänts till Länsstyrelsen i 
Hallands .län. 

I anmälan anges att tidigare jordbruksrnark kommer att saneras ner till känslig 
markanvändning (KM). Saneringsmålet var alt kvarvarande jordmassor skulle 
innehålla halter under Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig 
markanvändning. Däremot kommer lerjord att lämnas kvar om bakgrundshalten av 
Arsenik och Kobolt understiger MKM men ligger över KM-nivån. 

Detta kommer att göras i samråd med Miljö & Hälsoskydd. 

Miljö & Hälsoskydd har gett Eksta Bostads AB ett startbeskcd att de får lov att 
schakta och samla upp mulijord och lerjord på fastigheten enligt inskickad anmälan. 

Efter att kompletterande analysresultat har kommit in till Mi ljö & Hälsoskydd och 
granskats kommer Miljö & Hälsoskydd att slutligt avgöra om mulljorden kan 
återanvändas på fastigheten obehindrnt. Mulljorden har påvisat föroreningar över 
mindre än ringa risk men under känslig markanvändning i tidigare redovisade 
provtagningar. 
Provtagning av pesticider görs för att utesluta andra föroreningar än vad som tidigare 
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KUNGSBACKA KOMMUN 

analyserats. 

Bedömning och skäl till beslut 

Nämnden för Mi ljö & Jfälsoskydd har granskat er anmälan och konstaterar att ni kan 
gå vidare med entreprenaden. 

Miljö & Hälsoskydd gör även bedömningen att lerjorden kan innehålla 
bakgrundshaller av Arsenik och Kobolt över KM-värdet. Däremot ska denna lera 
inte tillåtas stå ytligt utan ska som lägst ligga 0,5 m under ytskiktet med en geotextil 
som separerar Je1jorden och rena schaktmassor eller mu) !jorden. 

Mjljö & Hälsoskydd gör bedömningen att en minsta gemensam nämnare på hela 
fastigheten bör vara 0,5 meter ner til l le1jorde11 som kan vara påverkad av Kobolt 
och Arsenik. 

Miljö & Hälsoskydd anser det är rimligt att förelägga er om att ni ska se till alt 
mellan le1jord (med förhöjda Arsenik och Kobo ltvärden) och ytjordcn ska det minst 
vara ett skikt med 0,5 meter rena massor under KM-värden (Naturvårdsverket 
generella riktvärden för Känslig markanvändning). 

Utöver delta ska verksamhetsutövaren vara medveten om att det finns förhöjda 
Arsen ik och Kobolt-värden i le1jorden på fastigheten. Vcrksamhetsutövaren ska ha 
en egenkontroll för framtida drift och grävning på fastigheten som flagg,u· för 
förhöjda värden av Arsenik och Kobolt och se till att framtida grävarbeten på 
fastigheten inte leder till att ler:jorden blottas eller kommer upp till ylan. 

Lagstiftning 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd fattar detta beslut med stöd av nedanstående 
bestämmelser i miljöbalken. Av dessa framgår bland annat: 

26 kap 9 § En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som 
behövs i ett enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut 
som har meddelats med stöd av balken skall efierlcvas. 

26 kap 21 §. Tillsynsmyndigheten får förelägga den som bedriver en verksamhet 
eller vidtar en åtgärd att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som 
behövs för li llsynen. 

26 kap 22 §. Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan befaras 
medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön eller den som annars är 
skyldig att avhjälpa en olägenhet från sådan verksamhet är skyldig att utföra sådana 
undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs fö r tillsynen. 
Detsamma gäl le1· den som upplåter en byggnad för bostäder cl ler för allmänna 
ändamål, om det finns skäl att anta att byggnadens skick medför olägenheter för 
människors hälsa. 

10 kap 2 § Ansvarig för cftcrbehandling av förorenade områden är den som bedriver 
el ler har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som har bidragit till 
föroreningen (verksamhetsutövarc). 

l 0 kap 3 § Om det inte finns någon vcrksarnhetsutövarc som kan utföra eller bekosta 
det avhjälpande av en föroreningsskada som ska ske är var och en som förvärvat den 
förorenade fastigheten ansvarig. 

10 kap 4 § Eftcrbehandlingsansvaret innebär att den ansvarige i skälig omfattning 
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ska utföra eller bekosta de eftcrbehandlingsåtgärdcr som på grund av föroreningar 
behövs för att förebygga, hindra eller motverka att skada uppstår på människors 
hälsa eller miljön. 
2 kap 3 § Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska utföra de 
skyddsåtgärdcr, iaktta de begränsn ingar och vidta de försiktighetsmålt i övrigt som 
behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden 
medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall 
vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möj liga teknik. Dessa förs iktighetsmått 
skall vidtas så snart det finns skäl a ll anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra 
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miijön. 

Avgift 

Miljö & Hälsoskydd tar ut en avgift för handläggningen av ärendet, enligt 
Kommunfullmäktige beslutad taxa 2012-08-14, § 163, senast reviderad 2016-12-06, 
§ 194. Timavgift reviderad av nämnden för Miljö & Hälsoskydd 2019-12-11, § 197. 
Avgiften är timbascrad utifrån nedlagd handläggningstid. Beslut om avgift tas 
separat. 

Enl igt faststäJld delegering. 

Said Racic 
miljö- och hälsosk.yddsinspektör 

Bilagor 

"Miljöförvaltningens riktlinjer och riktvärden för utsläpp av fö rorenat vatten tj}I 
recipient och dagvatten", Miljöförvaltningen Göteborg, R 2013:10 

Länsstyrelsen i Halland, 30 I 86 Halmstad 

Så överklagar du 

Om du vill överklaga detta beslut eller delar av det ska du skriva till nämnden fö r 
Miljö & Hälsoskydd med adress Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka och e
postadress info@kungsbacka.sc. 

Skriv vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange beslutets 
diarienummer och beslutsdatum samt om det gäller hela beslutet eller delar av det. 
Beskriv varför du anser att beslutet är felaktigt och vilken ändring du vill ha i 
beslutet. 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd mMte ha fått ditt överklagande inom tre veckor 
från den dag du fick del av beslutet. Annars kan din överklagan inte prövas. 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd skickar ditt överklagande vidare till högre instans 
för prövning om inte nämnden själv ändrar beslutet på det sätt du har begärt. 
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u 
Kungsbacka 

Delgivnings kvitto 
För dig som hare-legitimation, klicka här för att bekräfta att du har mottagit ditt beslut eller 
gå in på www.kungsbacka.se/delgivning 

Ett delgivningskvitto är enbart en bekräftelse på att du har tagit emot det angivna beslutet. Det 
innebär inte att du har godkänt beslutets innehåll. 
Del är viktigt för både dig och oss att du skickar tillbaka undcrsk:rivct kvitto snarast, dock senast 
inom I O dagar. Vik och tejpa ihop kvittot. Portot är betalt. 

Delges: Eksta Bostads Ab 
Fastighet: Skårby 12: 1 
Diarienummer: 2020/4110-

Jag har tagit emot ovan angivna handling 

~t( :: .C!.?.: .?! ............. . 
Datum 



Frankeras 
ej . 

Mottagaren 
betalar 
portot. 

KUNGSBACKA KOMMUN 
Miljö & Hälsoskydd 

SVARS POST 
204 872 92 
434 20 KUNGSBACKA 
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KÖ PEAVTAL 
Vård- och omsorgsbocnde i Bjö1fo·is 

Säljare: Kungsbacka kommun (212000-1256), nedan kallad Kommunen. 

Köpaa·e: Eksta Bostads AS (556497-8293), nedan kallat Köparen 

Kommunen och Köparen kallas nedan gemensamt för Parterna. 

Fastighet: Del av Kungsbacka Skårby 12: I, nedan kallad Fastigheten 

1. Bal<grum] 

1.1 Detta avtal, Avtalet, avser överlåtelse ov mark inom detaljplan för vård- och 
omsorgsboende inom Skårby 12: 1 i Björkris Kungsbacka stad, nedan kallad 
Detaljpla11e11. Fastigheten ska enligt Detaljplanen utgöra kvartersmark avsedd rur vård
och omsorgsboende. 

1.2 Kommunen är i behov av ell nytt vård- och omsorgsboende med 120 platser ti ll hösten 
2022. Byggstart för vård- och omsorgsboendet är planerad till hösten 2020 och 
bygglovet planeras att godkUnnns i samband med att detaljplanen antas. Köparen uppför 
vård- och omsorgsboendet och Kommunen kommer all hyra vård- och om sorgsboendet. 
I::tt hyrcsavtal avseende vård- och omsorgsboendet ska tecknas mellan Köparen och 
serviceförvaltningen i Kungsbacka kommun och godkännas i servicenämnden innan 
detaljplanen antas. 

2. Överl:\tclseflh'kJal'iug 

2. 1 Kommunen överlåter härmed till Köparen ett område om ca 14 500 kvm, utgörande del 
av fastigheten Skårby 12: l, Fastigheten, markerat med röd linje på den tillhörande 
k11rtan, bilagn A. på de villkor som anges Avtalet. 

3. Köpeskilling 

3.1 Köpeskillingen för Fastigheten utgör TJUGOTREMlLJONERTREI lUNDRAÅ 1TJO
SJUTUSENSJUHUNDRA (23 387 700) KRONOR. 

Köpeskillingen baseras på ett pris om 2100 kr/kvm BTA och en byggr!itt på 11 137 kvm 
BTA en ligt bevi ljat bygglov, där avdrag gjorts med hänsyn till att byggnaden har extra 
ljock11 väggar. Om byggrätten i bygglovet efter laga kraft avviker mer !In +/- I O kvm 
BTA ska köpeskillingen justeras. 

11 137 kvm BTA x 2100 kr/kvm BTA = 23 387 700 kr. 

4. Betalning 

4.1 Den ovan angivna köpeskillingen ska erläggas på Ti lllrädesdagen (så som den 
definieras nedan). 

Si 



4.2 Köpeskillingen inbetalas på Kommunens bankgirokonto nummer 426-4610, mtirk 
inbetalningen med vård- och omsorgsboende Björkris. 

2/6 

4.3 Om Köparen inte betalar köpeskillingen i rUtt tid har Kommunen rätt att häva köpet 
eller kräva fullgörande av betalningen. Ska betalningen fullgöras är Köparen skyldigt att 
bejala dröjsmålsrllnta enligt lag, för tiden från TillMidesdagen till dess betalning sker. 

5. Tilllrlidesclag 

5.1 Köparen ska lilltrllda Fastigheten senast 14 dagar efter det att beslutet i 
kommunfullmäktige i Kungsbacka kommun om ott godkänna detta avta l och 
lantmäteriförrättning avseende avstyckning av Fastigheten, har vunnit laga kraft, 
Tilltriidesclageu. 

5.2 Parterna är överens om att förtida till träde kan ske när Detaljplanen och bygglov fck 
vård- och omsorgsboendet har vunn it laga kraft. 

6. Äganderättens övergång 

6.1 Pa11erna är överens om att äganderätten till Fastigheten övergår först på Tillträdesdagen. 

7. Överlämnande av handlingnr 

7 .1 Kommunen ska på Tillträclesdagen överlän, na de hand I ingar avseende Fastigheten som 
kan vara av betydelse för Köparen, så som ägare till Fastigheten, och som Kommunen 
innehar. 

8. Lagfä1-tskostnad 

8.1 Med köpet förenade lagfarts- och intcckningskostnader, såsom stämpelskatt mm, betalas 
av Köparen. 

9 Inteckningar, servitut och nyttjanderät1er 

9.1 Kommunen har, på dagen rur undertecknandet av Avtalet, Avtalsdagen, och på 
Tillträdesdagen inte kännedom om andra inteckningar, servitut, nylljanderätter eller 
inskränkande belastningar Un vad som framgår av fastighetsregistret. Kommunen 
garanterar att ingen sådan information undanhålls Köparen. 

10. Fördelning av inkomster och utgifter 

I 0.1 För Fastigheten utgående periodiska avgifter samt all avkastning av Fastigheten betalas 
respektive uppbärs av Kommunen i den mån de belöper på tiden före Tilltrildesdagen 
och av Köparen i den mån de belöper på tiden därefter. 

I 0.2 Ägare till Fastigheten den 1 januari inkomståret ska betala fast ighetsskattcn för hela 
kalenderåret. Kostnaden för fastighetsskalt ska fördelas så alt Köparen till Kommunen 
betalar don andel som belöper på tiden efter Tilltr!lclesdagen. 

1 OJ Eftersom taxeringsvärdet för Fastigheten önnu inte har fastställts är fastighetsskatten för 
innevarande inkomstår denna dag inte känd för Kommunen. Så snart taxeringsvärdet 
har fastsfällts kommer Kommunen att fakturera Köparen dennes andel av fostighets
skallcn. 
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11. Fnstighetcns skick 

11.1 Fastigheten, som är obebyggd, överlåts i befintligt skick och Köparen har informerats 
om Detaljplanens innehåll. Köparen erinras om de geotekn iska förhå llanden som råder 
inom Fastigheten och som beskrivs i g!illando detaljplan. Köparen godtar Fastigheten i 
det skick den befinner sig vid ti lltrödesdagen. Den av parterna överenskomna 
köpeskillingen enligt punkt 3 har bestämts med hänsyn taget till il1tlchållet i och 
betydelsen av stycket nedan. 

11.2 Kommunen friskriver sig från allt ansvar för samtliga eventuella fel och/eller brister i 
Fastigheten, såvitt det avser dess fysiska och r!illsliga egenskaper som fastighetsägarens 
möjlighet att råda över Fastigheten. Köparen avstår från alla anspråk mot Kommunen på 
grnnd av fel eller brister i Fastigheten. 

12. Förorenad mark 

12.1 Detaljplanen anger markanvändningen till ändamål för vård- och omsorgsboende. 
Kravet på markens renhet för sådant ändamål är att den uppfyller riktvärdena for 
könslig markanvändning (KM). 

12.2 Köparen ansvarar för och bekostar eventuella provtagningar och miljötckniskn 
markmiljöundersökningar inom Fastigheten. Köparen upplyses om att byggande samt 
markarbeten i förorenade områden är anmälningspliktiga, anmälan om ofterbehand ling 
ska i sådant fall inlämnas till miljöförvaltningen. Eventuell återanvändning av 
uppschaktade massor ska ske i samråd med miljöförvaltningen samt samhällsbyggnads
kontoret, även återanvändning av schaktmassor tir normalt unmlllningspliktig1. 

12.3 Vidare svarnr Köparen för erforderliga myndighetskontakter, anmälningar och 
ansökningar flk den händelse att vissa massor är förorenade samt att kopior av samtliga 
handlingar beträffande ärendet tillsänds samhöllsbyggnadsko11loret. 

12.4 Köparen ansvarar för all hantering av schaktmassor med halter under KM. Skulle 
eventuella nya provtagningar visa att Fastigheten är förorenad med halter som 
överskrider riktvärdena för KM och det är uppenbart alt föroren ingen tillkommit före 
Köparens tilltdide till Fastigheten, enligt detta avtal, svarar Kommunen för 
merkostnaden för den marksanering och eventuellt annat avhj:Upande som 
tillsynsmyndighet beslutar om, som överstiger 500 000 kronor. Merkostnaden 
motsvarar den kostnad som Köparen drabbas av utöver hantering av schaktmassor med 
halter som underskrider riktvärdena för KM och som ändå krävs för projektets 
genomfllrande. I merkostnaden ingår inte ersättning för eventuell utebliven affilrsvinst. 

12.5 För den händelse fl>rorenade massor med halter som överskrider riktvärdena för KM 
påträffas ska Köparen, efter anmälan till miljöförvaltningen, snarast kalla 
samhällsbyggnadskontorot ti ll en avstHmning och därofier få skriftligt klartecken innan 
eventuella åtgärder vidtas. Köparen ska skriftligen meddela samhällsbyggnadskontoret 
innan åtgärderna påbötjas. Vidare ska Köparen skriftligen ställa ersättningsanspråk ti ll 
Kommunen senast 3 månader, efter det att åtgärderna slutförts, annars är möjligheten 
till ersällning förverkad 

13. Geoteknik 

13.1 Köparen ska själv svara för gnmdundersökningar i sl\dan omfattning att det kan 
konstateras att marken är lämplig för planerad bebyggelse samt f'Br de 
grundf'Brstärkningsåtglirder som erfordras ftlr byggnalionen inom fasLigheten. 

Sig1 
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13 .2 Köparen llgor rätt alt på egen risk, innan Tillträdesclagcn, utföra sådana 
grundnndcrsökningar, så snart Parterna undertecknat delta avtal. Om avta let inte bl ir 
giltigt ska Köparen i möjligaste mån återstlllla marken ti ll ursprungligt skick. 

14. Fastighetsbildni11g 

14. I Kommunen ska ansöka om fastighelsbildning i överensstämmelse med köpet. Köparen 
bitrUder härmed ansökan. Kommunen ska betala förrättningskostnaden. 

15. Parkcl'iug 

15. I Parterna lir överens om att ett avtal ska tecknas mellan Parterna avseende upplåtelse av 
erforderliga parkeringsplatser inom område planlagt som kvaitersmark parkering inom 
Detaljplanen fur att silkerstlilla vård- och omsorgsboendets parkeringsbchov. 
Förutsättningarna för upplåtelse av parkering för vård- och omsorgsboendet regleras i 
genomförandeavtalet, som tecknas innan antagandet av Detaljplanen. 

16. Gntulcostnnde1· 

l 6. 1 Genom erläggande av ovannlimnda köpeskilling ska Köparen och framtida ägare av 
Fastigheten anses ha fullgjort sina skyldigheter vad avser gatukostnadsbidrag enligt den 
det11ljplan som ligger till grund f<>r detta avtal. 

17. Vatten, spillvatten och dagvatten 

17.1 Köparen erinras om skyldigheten att betala anläggningsavgift för vatten, spillvatten och 
dagvatten enligt vid debiteringstillfllllet gällande taxa för Kommunens allmänna vatten
och avloppsanläggning. För eventuell extra sprinklerservice utgår särsk ild avgift. 

18. Avledande av dagvatten, ytvattenavrinuing 

18. 1 Köparen är skyldigt att på egen bekostnad vidta erforderliga åtgärder fö r avledande av 
dagvatten från Fastigheten, så att omkringliggande fastighetsägare ej besväras av 
detsamma. 

18.2 Köparen ska även bekosta eventuellt erforderliga anordningar för avledning av ytvatten 
från angränsande allmän plats till svackdike söder om planområdet. Kommunen 
ansvarar inte för skada förorsakad av eventuell ytvattenavrinning från nämnda område, 
under förutsliltning alt Kommunen inte vidtagit sådana åtgärder att väsentligt ökade 
olligenheter ifråga om ytvattnets avrinning uppstått för Köparen . 

18.3 Köparen bör efterstruva fördröjning av dagvatten, exempelvis med genomsläppliga 
beläggn ingar och möj lighet för dagvatten från tak och asfnllytor att översila grönytor. 

19. Hägnad och mur 

19.1 Kommunen är ej skyldig att delta i kostnaden IBr anordnande och underhåll av hägnad 
eller mm i Fastighetens grilnser. 

20. Frnmkomligbet under byggtideu 

20. l Trafiken på angrlinsande gator och gAngvUgar samt till angränsande befintlig 
bebyggelse ska kunna ske på ett tillfredsställande slltt under byggnaclstiden. 
Inskränkningar i befintlig standard får görns endast efter samråd med Kom munens 
tekniska förvaltning. 

Sig, 



21. Mnrk utnnför ex))loateringsoml'Adct 

21.1 Kommunens 1m1rk utanför Fastigheten får inte utan s!\rskilt nvtal med Kommunens 
tekniska förva ltning nyttjas för slänter, utfyllnad eller som upplags- och 
uppställningsplats. Upplåtelse av uppställningsplats inom kommunens fastighet får ske 
utan ersättning. 

21.2 Besiktn ing av befintliga gator, gång- och cykelviigar, ledn ingar, grönytor m.m. ska 
påkallas hos Kommunens tekniska förva ltning före arbetenas igångsättning. Om detta ej 
iakl1as ska Köparen ti ll Kommunen erlägga ett vitesbelopp på 20 000 kronor. 

21.3 Skador på mark eller anliiggn inger utanför Fastigheten ska ersättas av Köparen i den 
mån skadan uppkommit till följd av Köparens eller deras entreprenörers verksamhet 
inom Fastigheten. 

21.4 Utan Kommunens medgivande äger Köparen ej rätt att utföra schaklningsarbeten eller 
dylikt utanför Fastigheten. Det åligger bolaget att rensa ovan nämnda ytor från lerspill 
och dylikt som uppkommer vid transporter till och från Fastigheten 

23. 4 kB)), JB 

23. 1 För överlåtelsen i Avtalet gäller vad som i 4 kapitletjordabalken eller i annan lag 
stadgas om köp av fast egendom. 

24. Överlåtelse av avtal 

24.1 Köp11ren äger ej rött att, utan kommunens skriftliga medgivande, överlåta Avtalet på 
annan. 

25. Avtalets giltighet 

25.1 Förutsättningar ft>r AvtaJcts giltighet är att villkoren nedan är uppfyllda: 

• att Avtalet godkänns av kommunfullmäktige i Kungsbacka kommun senast 
2020-12-31, genom beslut som vinner laga kraft. 

• att Detaljplanen antas av byggnadsnämnden i Kungsbacka kommun senast 2020-
12-31, genom beslut som vinner laga kraft. 

• att genomforandcavtal godkänns av kommunfullmäktige i Kungsbacka kommun 
senast 2020-12-3 1, genom beslut som vinner laga kraft. 

• att hyrosavtal godkänns av servicenämnden i Kungsbacka kommun senast 2020-
12-31, genom beslut som vinno1· laga kraft. 

26. Tvist 

26. 1 Tvist rörande tolkning av Avtalet ska hänskjutas till allmän domstol. 

Sign 



6/6 

Avtalet är upprällat i två likalydande exemplar varav parterna tagit etl vardera. 

Kungsbac · ·{ -
för 

Lisa Andersson 
Kommunstyrelsens ordförande 

~ 
Malin Aronsson 
Kommundirektör 

Förteclming över bilagor: 

A: Karta 

Kungsbacka 2020-c:>i'--.2/ 
för Eksta Bostads AB 

ster Kile sjö 
VD < ostads AB 

Franklin Eck 
Styrelseordförande Eksta Bostads AB 

Sign 
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KUNGSBACKA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

I ( I ) 

Justerare 

2020-08-25 

§ 194 Dnr 2019-00803 
Godkännande av köpeavtal för nytt vård- och omsorgsboende inom 
Skårby 12:1 

Beslut - Förslag till kommunfullmäktige 

Konununfullmäktige godkänner köpeavtal, undertecknat av Eksta Bostads AB 
2020-07-21. 

Kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektören, eller deras respektive 
ersättare, utses att för konummcns räkning underteckna avtalet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen godkände samarbetsavtal teclmat med Eksta Bostads AB 24 mars 
2020, som även innebar att Elcsta Bostads AB tilldelades en markanvisning för del av 
Skårby 12: 1 som avser mark för nytt vård- och omsorgsboende inom den nya 
detaljplanen för vård- och omsorgsboende inom Skårby 12: 1 i Björkris. 

Detaljplanen ska enligt planeringen behandlas av byggnadsnämnden den 17 
september 2020 och köpeavtalet blir endast giltigt om detaljplanen vinner laga kraft. 
Detaljplanen medger ett nytt vård- och omsorgsboende med 120 platser i två 
våningar och en byggrätt om 12 000 kvadratmeter bruttoarea. Eksta Bostads AB 
köper del av kommunens fastighet Skårby 12:1 planlagd för vård- och 
omsorgsboende för en köpeskilling om 23 387 700 krnnor. Eksta Bostads AB 
ansvarar för uppförandet av vård- och omsorgsboendet som kommunens 
serviceförvaltning sedan kommer att hyra. Vård- och omsorgsboendet planeras att 
vara klart för inflyttning hösten 2022. 

Vård- och omsorgsboendct kommer att uppföras i anslutning till konunanclc 
bebyggelse inom Björk.ris 2 och konuner att angöras från en ny cirkulation på 
Göteborgsvägen. En ny gata och nya gång- och cykelvägar kommer att anläggas som 
förbinder vård- och omsorgsboendet med bebyggelsen inom Björkris 1 och 2. Inom 
planområdet råder kommunalt huvudmannaskap och konununen bekostar och bygger 
ut allmän plats. 

Köpeavtalet som tecknats mellan Eksta Bostads AB och kommunen avser 01mådet 
planlagt som k.vartersmark för vård- och omsorgsboende inom planområdet. Marken 
för vård- och omsorgsboendet utgör del av kommunens fastighet Skårby 12: 1 och 
överlåts till Eksta Bostads AB i syfte att uppföra ett nytt vård- och omsorgsboende i 
stadsdelen Björkris. 

Ett genomförandeavtal som reglerar ansvarsförhållanden mellan Eksta Bostads AB 
och kommunen avseende genomförandet av detaljplanen har också tecknats. Vidare 
har ett hyresavtal för vård- och omsorgsboendet tecknats mellan Elcsta Bostads AB 
och kommunen. 

Ett avtal om upplåtelse av erforderliga parkeringsplatser inom mark avsedd för 
parkering inom detaljplanen för vård- och omsorgsboendet ska tecknas mellan Eksta 
Bostads AB i samband med lantmäteriförrättningen avseende avstyclmingen av den 
n a fasti heten för vård- och omsor sboendet. 

ExpedloraVbestyrkt 



KUNGSBACKA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Dntum 

2020-08-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-11, § 215 
Samhällsby ggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-07-21 
Köpeavtal, vård- och omsorgsboendc i Björkris, undertecknat av Eksta Bostads AB 
2020-07-21 
Kommunstyrelsen 2020-04-21 § 102 

Beslutsgång 

2 (1) 

Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
konummstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att konununstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Eksta Bostads AB, Samhällsbyggnadskontoret 

Justerare [ """"'"''".' 
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