
Se bilaga 

11 

  

Regeringsbeslut 6 
1 bilaga 

 

Regeringen 

 

Miliddepartementet 

2022-02-10 
M2022/00276 

Uppdrag om nya omraden for energiutvinning i haysplanerna 

Regeringens beslut 

Regeringen uppdrar foljande at Statens energimyndighet, Affarsverket 
svenska kraftnat, Forsvarsmakten, Hays- och vattenmyndigheten, 
Natuivardsverket, Riksantikvarieambetet, Sjofartsverket, Statens 
jordbruksverk och Sveriges geologiska undersokning. 

Steg 1 — Underlag for nya eller andrade omraden for energiutvinning 

Med utgangspunkt i de haysplaner som regeringen beslutade den 10 febwari 
2022 ska Energimyndigheten dUsammans med Affarsverket svenska kraftnat, 
Forsvarsmakten, Hays- och vattenmyndigheten, Naturvardsverket, Riks-
antikvarieambetet, Sjofartsverket, Statens jordbruksverk och Sveriges geolo-
giska undersokivng peka ut nya omraden som ar lampliga for energiutvin-
ning eller identifiera behov av andringar i sedan utsedda sadana otruaden sa 
att energiutvinning med ytterligare 90 terawattimmar arlig elproduktion ska 
kunna mojliggoras till hays. Denna ytterligare energiutvinning ska i forsta 
hand kunna ske i haysplaneomradet Vasterhavet och i haysplaneomradet 
Ostersjon (norra, mellersta och sydostra Ostersjon). Energimyndigheten ska 
samordna arbetet med uppdraget. 

Uppdragsmyndigheterna ska verka for samexistens och samverkanslosningar 
mcUan energiutvinning och kulturmiljovardens, natunTArdens, sjofartens, 
totalforsvarets respektive yrkesfrskets intressen nar dessa har ansprak i 
samma haysomraden. Fokus ska ligga pa de intressekonflikter som utgor de 
framsta hindren for energiutvinning. 

Uppdragsmyndigheterna ska bedoma forutsku-Lingarna for att nya eller 
andrade omraden for energiutvinning med hansyn till andra intressen i 
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samma haysomraden ska kunna tas in i haysplanerna och prioritera de 
omraden som har storst forutsRtningar att bh angivna som omraden for 
energiutvinning. For denna bedomning ska Energimyndigheten hamta in 
synpunkter och relevant information aven fran andra myndigheter som 
berors av de tillOnkta utpekandena och vid behov fran berorda lansstyrelser. 

Uppdragsmyndigleterna ska sa langt som mojligt vara overens om under-
laget. 

Hays- och vattenmyndigheten ska, parallellt med att underlaget for nya eller 
andrade omraden for energiutvinning tas fram, paborja arbetet med forslag 
till  de andringar i haysplanerna som underlaget kan foivantas foranleda. 

Energimyndigheten ska redovisa underlaget till Regeringskansliet (Miljo-
departementet) med kopia till Hays- och vattenmyndigheten senast den 
31 mars 2023. Om uppdragsmyndigheterna irate Hr overens om underlaget i 
nagon del, ska oenigheten och identifierade mAlkonflikter redovisas och 
motiveras sa att de olika standpunkterna fraingar. 

Steg 2 — Andring av haysplanerna for att mota behovet av okad 
energiutvinning 

Hays- och vattenmyndigheten ska vidta de atgarder enligt haysplanerings-
forordningen (2015:400) som behovs for att foresla de andringar i hays-
planerna som Energimyndighetens underlag foranleder. Hays- och vatten-
myndigheten ska lamna sina forslag till andrade haysplaner till  regeringen sa 
snart som mojligt, dock senast den 31 december 2024. 

Bakgrund 
Enligt 4 kap. 10 § miljobalken ska det for vart och ett av haysomradena 
Bottniska viken, Ostersjon och Vasterhavet firinas en haysplan som ger 
vagledning till myndigheter och kommuner vid planlaggning och provning 
av ansprak pa anvandning av omradet. Syftet med haysplanerna ska vara att 
bidra till en langsikdgt hallbar utveckling. Haysplatierna ska beslutas av 
regeringen. 

Den 17 december 20191amnade Hays- och vattenmyndigheten forslag till  
haysplaner till  regeringen i enlighet med 18 § haysplaneringsforordningen. 
Regeringen beslutade haysplanerna den 10 febtuari 2022 (M2019/02217). 
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Planerna vagleder om mest lamplig anvandning air haysomradena. Den eller 
de anvandningar som anges i ett omrade hat foretrade framfor andra 
anvandningar. I stora delay av havet kan olika anvandningar samsas om de 
anpassar sig till varandra. Planerna vagleder om vilken anpassning som 
behovs for samexistens. Planerna anger ocksa omraden dar sarskild hansyn 
ska tas till  totalffirsvarets intressen, hoga kulturmiljovarden eller hoga 
naturvarden. Forslag till  anvandningar grundar sig pa avvagni agar och en 
laniplighetsbedomning uditan ett omrades lage och beskaffenhet samt de 
behov som finns. 

Enligt 21 ~ haysplaneringsforordningen ska Hays- och vattenmyndigheten, 
nay en haysplan hat beslutats av regeringen, lopande halla sig underrattad om 
utvecldingen inom de berorda omradena och vid behov eller minst wart 
attonde at to fram nya forslag enligt 5-15 % sa att haysplanen hAUs aktuell 
och kan uppfylla sitt syfte. 

Haysplanerna bor ge utrymme for ytterligare energiutvinning till  hairs. 

Narmare om uppdraget 

Att peka ut nya eller andrade omraden for energiutvinning 

De beslutade haysplanerna bedoms pteliminart ge uttymme for haysbaserad 
vindkraftsutbyggnad endast i storleksordningen 20-30 terawattinunar i arlig 
elproduktion, beroende pa hur stor andel av omradena som kommer att 
kunna anvandas med hansyn till  andra intressen i samma haysomraden. 
Aven vindforhallanden, installerad teknik och utformning av vindkraftparker 
paverkar elproduktionen. Regeringen delay Hays- och vattenmyndighetens 
bedomning att fler omraden for energiutvinning bor identifieras i den 
fortsatta haysplaneringen. 

Okad elproduktion ktays fot att uppna de riksdagsbundna klimat- och 
energitnalen, bland annat malet om att Sverige ska ha en helt fornybar 
elprodukdon At 2040. Okad elprodukdon krays ocksa for att mojliggota gton 
omstallning i industrin och den omfattande elektrifieringen som ar en nyckel 
i klimatomstallningen. Haysplanerna get inte utrymme for haysbaserad 
vindkraftsutbyggnad i tillrackhg omfattning for att kunna mota det okade 
elenergibehovet. Haysplanerna behover datfor sa snart som mojhgt upp-
dateras med fler eller andrade omraden fot energiutvinning sa att planerna 
mojliggot energiutvinning till  hairs med ytterligare 90 terawattimmar arlig 
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elproduktion fran haysbaserad vindkraft, utover det antalet terawattimmar 
som de beslutade planerna bedoms ge uttytnme for. For en sedan upp-
datering av haysplanerna behover foist fler mojliga omraden for energi-
utvinning identifieras. Foilrtsattningarna for att identifiera fler omraden hat 
forbattrats sedan forslagen till de nu beslutade haysplanerna togs fram. 
Teknikutvecldingen gar mycket fort och nya omraden kommer att kunna 
vara aktuella for energiutvinning, t.ex. pa djupare vatten. 

I dag finns ett underskott av elprodukdon i sodra Sverige, samtidigt som 
elforbiulmingen dar ar hog. Det finns darfot ett stort behov av tillkom-
mande elproduktion i sodra Sverige. Haysbaserad vindkraft hat hog andel 
fullasttimmar och ar det energislag som pa ett konkurrenskrafdgt satt 
kommer att kunna bidra med storskalig produktion i sodra Sverige och 
komplettera och kompensera for elprodukdon som lagts net pa grund av 
bristande lonsamhet. Aven om elnaten byggs ut for att mojliggora okad 
eloverforing mellan olika delay av landet och ledtiderna darigenom forvantas 
minska, bedoms detta inte enskilt vara tilltacldigt fot att hantera underskottet 
av elproduktion i sodra Sverige. Darfur bur okad energiutvinning i forsta 
hand ske i Vasterhavet och i norra, mellersta och sydostra Ostersjon, 
inldusive svensk ekonomisk zon. 

En utgangspunkt for att mojliggora ytterhgare omraden for energiutvinning i 
haysplanerna Hr samexistens mellan energiutvinning och andra intressen som 
hat ansprak i samma haysomraden, sisom kulturiniljo, natuivard, sjofart, 
totalforsvar och yrkesfiske. Arbetet med att identifiera och foresla omraden 
for energiutvinning behover darfor genomforas av Energimyndigheten 
tillsammans med Affarsverket svenska kraftnat, Forsvarsmakten, Hays- och 
vattenmyndigheten, Natutvardsverket, Riksantilwarieambetet, Sjofartsverket, 
Statens jordbtuksverk och Svetiges geologiska undersokning. Myndigheterna 
ska strava efter samexistens och soka samverkanslosningar, med fokus pa de 
intressekonflikter som utgor de framsta hindren for energiutvinning. Under-
laget om nya eller andrade omraden for energiutvinning ska utformas sa att 
det irate forsamrar totalforsvarets m6jligheter att fullgora sina riksdags-
bundna uppgifter eller Sveriges mojligheter att fullgora sina internationella 
eller EU-rattshga ataganden om nvljo och naturvard. 

Nya eller andrade omraden for energiutvinning kan aven paverka andra 
intressen i samma haysomraden. Uppdragsmyndigheterna ska darfor 
bedoma forutsattningarna for att nya eller andrade omraden, med hansyn till 

4 (6) 



andra intressen, ska kunna tas in i haysplanerna och prioritera de omraden 
sour hat storst forutsattningar att bli angivna sour omraden for energiutvin-
ning. IF& denna bedoinning ska Energimyndigheten hamta in synpunkter 
och relevant information aven fran andra myndigheter som berors av de 
filltankta utpekandena och vid behov fran berorda lansstyrelser. 

Uppdragsmyndigheterna ska beakta Svenska kraftnats arbete med utbyggnad 
av transmissionsnafet till  omraden inom Sveriges sjoterritorium. 

Energimyndiglieten ska inhamta synpunkter fran berorda aktoter i 
vindkraftsbranschen. 

Hairs- och vattenmyndigheten ska verka for att underlaget utformas sa att 
det blit anvandbart i arbetet med att to fram de fotslag till  andringar i 
haysplanerna som de nya eller andrade omradena for energiutvinning 
foranleder. 

Eftersom det ar angelaget att haysplanerna andras sa snart som mojligt ska 
Hays- och vattenmyndigheten, parallellt med att underlaget fot nya eller 
andrade omraden fot energiutvinning tas fram, sa langt som mojligt pabotja 
arbetet med fotslag till  de dndringar i haysplanerna som underlaget forvantas 
foranleda. 

Energimyndigheten ska redovisa forlaget till Regeringskanshet (Miljodeparte-
mentet) med kopia till  Hays- och vattenmyndigheten senast den 31 mars 
2023. 

Att andra haysplanerna 

Det ar angelaget att haysplanerna dndras sa snart som mojligt sa att det blir 
mojligt att mota behovet air ytterligare energiutvinning till  hairs. Malsatt-
ningen ar att planerna ska ge utrymme for energiutvinning till hairs med 
ytterligare 90 terawattimmar arlig elproduktion fran haysbaserad vindkraft. 
Hays- och vattenmyndigheten ska darfor vidta de atgarder enligt haysplaner-
ingsforordningen (2015;400) som behovs for aft fOreSla de andringar i 
haysplanerna som Energimyndiglietens underlag foranleder. Hays- och 
vattenmyndigheten hat bedrivit ett flerarigt och omfattande arbete med att to 
fram det fotslag som legit till  grund for de beslutade haysplanerna. Hays-
och vattenmyndighetens arbete bot darfor kunna begransas till de atgarder 
enligt haysplaneriizgsforordnulgen som behovs for att komplettera det 
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~-uv\A~ 
Anna Ahlen 

tidigare underlaget med den ytterligare beredning som foranleds av de 
tilltankta nya eller andrade energiomradena. 

Nar Hays- och vattenmyndigheten ar fardig med forslaget till andrade 
haysplaner ska myndigheten 1amna det till regeringen, dock senast den 
31 december 2024. Regeringen ayser att darefter skyndsamt besluta om 
andrade haysplaner. 

Pa regeringens vagnar 

Annika Strandhall 

Kopia till 

Statsradsberedningen/SAM 
Justidedepartementet/SSK 
Uttikes departementet/FMR 
Forsvars departeinentet/MFI 
Finansdepartenientet/BA, SFO, SPN och K 
Naringsdepartementet/BI och FJR 
Kultmdepartementet/KI, 
Infrastrukturdeparteinentet/TP, US, TM, E och ESD 
lansstyrelserna 
Transportstyrelsen 
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Bilaga 1 till regeringsbeslut nr 6 vid regeringssammantradet den 10 februari 2022 

Sandlista 

Affarsverket svenska k aftnat 
Torsvarsmakten 
Hays- och vattenmyndigheten 
Naturvardsverket 
Riksantikvarieambetet 
Sjo£artsverket 
Statens energimyndighet 
Statens jordbruksverk 
Sveriges geologiska undersokning 



Karin Eriksson 

Fran: 	 Liisa Viinamaki <liisa.viinamaki@regeringskansliet.se> 
Skickat: 	 den 15 februari 2022 11:14 
Till: 	 registrator@svk.se; exp-hkv; havoc hvatten@havochvatten.se; 

registrator@naturvardsverket.se; registrator@raa.se; 
sjofartsverket@sjofartsverket.se; registrator@energimyndigheten.se; 
jordbruksverket@jordbruksverket.se'; SGU Diariet 

Kopia: 	 Jan Terstad; Magnus Bergstrom; Annika Nilsson; Anna Ahlen 
Amne: 	 Beslut Uppdrag om nya omraden for energiutvinning i haysplanerna 
Bifogade filer: 	 M2022_00276.pdf 

Hej! 
Bifogat beslut 6 "Uppdrag om nya omraden for energiutvinning i haysplanerna", 2022-02-10 dnr M2022/00276. 

Expedieras endast pa detta satt. 

Med vanlig halsning 

Liisa Viinamaki 
Enhetsassistent 

Miljodepartementet 
Naturmiljoenheten 
103 33 Stockholm 
Tfn 08-405 27 34 
liisa.viinamaki(a.regeringskansliet.se  
www.regeringen.se   
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