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Havet och människan (SOU 2020:83) 
Sammanfattning 

• Folkhälsomyndigheten avstyrker förslaget om en havsmiljölag, eftersom 
förslaget riskerar att urholka miljömålssystemet och leder till särskild 
reglering av vissa miljömål.  

• Folkhälsomyndigheten ser positivt på att preciseringarna för 
miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och skärgård minskas 
ner och harmoniseras med mål i havsmiljödirektivet, vattendirektivet samt 
art- och habitatdirektivet. 

• Folkhälsomyndigheten avstyrker förslaget om att Havs- och 
vattenmyndigheten ska rapportera årlig uppföljning samt fördjupad 
uppföljning för miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård 
till regeringen. 

• Folkhälsomyndigheten avstyrker förslag 1.30 om ändring i 19§ i 
förordningen (2013:1020) med instruktion för Folkhälsomyndigheten. 

• Folkhälsomyndigheten vill framföra vikten av att även smittskyddsaspekter 
och skydd av människors hälsa beaktas inom ramen för uppdraget i avsnitt 
14.18.3 om hur stallgödsel, avloppsvatten och avloppsslam samt matavfall 
kan utvecklas till en högvärdig resurs. 

• I övrigt tillstyrker Folkhälsomyndigheten utredningens förslag och 
rekommendationer. 

Folkhälsomyndighetens kommentarer 
25.2.1 En havsmiljölag 
Ett hav i balans och levande kust och skärgård är en förutsättning för att nå en god 
och jämlik folkhälsa och grundpelare för att nå målen inom Agenda 2030. 
Folkhälsomyndigheten instämmer i angelägenheten att uppnå en god och 
hälsofrämjande havsmiljö, men bedömer också tillståndet för flera andra miljömål 
som angelägna för utvecklingen av befolkningens hälsa. 
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Folkhälsomyndigheten instämmer i Miljömålsberedningens slutsatser om att det 
behövs en mer samlad, ambitiös och kraftfull havsmiljöpolitik som leder till 
effektivitet och positiva resultat i våra hav. Folkhälsomyndigheten avstyrker dock 
förslaget om en havsmiljölag eftersom förslaget riskerar att urholka 
miljömålssystemet och leder till särskild reglering av vissa miljömål. Myndigheten 
vill i sammanhanget lyfta behovet av att miljömålssystemet fortsatt ses som en 
helhet och att systemet utformas så att styrningen blir ändamålsenlig och effektiv 
samt tydligt kopplar till de globala målen i Agenda 2030.  

11.5.1 Tydligare preciseringar av mål för havets miljötillstånd 
Folkhälsomyndigheten instämmer i att havs- och vattenförvaltningen idag är 
splittrad och styrs utifrån mål och förvaltningsplaner i olika regleringar. 
Myndigheten ser därför positivt på att preciseringarna för miljökvalitetsmålet Hav i 
balans samt levande kust och skärgård minskas ner och harmoniseras med mål i 
havsmiljödirektivet, vattendirektivet samt art- och habitatdirektivet. 
Folkhälsomyndigheten anser att dessa förtydliganden kommer att förenkla 
förvaltningen av havs- och vattenmiljön. 

11.5.2 Problemets allvar försvinner i uppföljningen och utvärderingen av 
miljömålen 
Folkhälsomyndigheten avstyrker förslaget om att Havs- och vattenmyndigheten 
istället för Naturvårdsverket ska rapportera årlig uppföljning samt fördjupad 
uppföljning för miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård till 
regeringen. Motiven är som tidigare framförts, att förändringen riskerar att urholka 
miljömålssystemet. Folkhälsomyndigheten anser att miljömålssystemet även 
fortsatt bör ses som en helhet. 

Därmed avstyrker Folkhälsomyndigheten även förslag 1.30 om ändring i 19§ i 
förordningen (2013:1020) med instruktion för Folkhälsomyndigheten. Förslaget 
innebär att Folkhälsomyndigheten i fråga om miljökvalitetsmålet Hav i balans samt 
levande kust och skärgård ska rapportera till Havs- och vattenmyndigheten. Idag 
rapporterar Folkhälsomyndigheten, liksom övriga miljömålsmyndigheter, till 
Naturvårdsverket för samtliga miljömål. Folkhälsomyndigheten välkomnar istället 
effektivare samordning kring rapportering mellan Naturvårdsverket och Havs- och 
vattenmyndigheten. 

14.18.3 Öka återföringen av fosfor och kväve 
I avsnitt 14.18.3 förslår Miljömålsberedningen ett gemensamt uppdrag till 
myndigheter att ta fram förslag på hur stallgödsel, avloppsvatten och avloppsslam 
samt matavfall kan utvecklas till en högvärdig resurs. Folkhälsomyndigheten vill 
framföra vikten av att även smittskyddsaspekter och skydd av människors hälsa 
beaktas inom ramen för uppdraget. 
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Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Johan Carlson. I den slutliga 
handläggningen har avdelningschefen Britta Björkholm och tillförordnade 
enhetschefen Karin Björklund deltagit. Utredaren Ida Knutsson har varit 
föredragande. 

 

Folkhälsomyndigheten 

 

 

Ida Knutsson 
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