
Åtgärdsområde: Friskt och säkert hav

• Fortsatt verka för att vidta ytterligare samhälls- 
ekonomiskt effektiva åtgärder i det regionala och in-
ternationella arbetet för att minska mängden skräp i 
kust och skärgårdsområden. 

Åtgärdsområde: Kunskap och innovation

• Inom ramen för redan avsatta resurser ta initiativ 
till utvecklade samarbetsformer för utnyttjande av 
fartygsresurser för datainsamling.

• Se över behovet av och förutsättningarna för att, 
inom ramen för redan avsatta resurser, bidra till 
inrättandet av kompetenscentra inom olika delar av 
den maritima näringen.

Åtgärdsområde: Planering med marint perspektiv

• Uppdra åt Boverket att uppdatera den bedömning 
som på uppdrag av regeringen gjordes år 2006 
av det svenska plansystemets ändamålsenlighet i 
kustzonen. 

Åtgärdsområde: Funktionella regelverk  
och tillståndsprocesser

• Uppdra åt berörda myndigheter att utifrån befintliga 
lösningar inom förvaltningen undersöka förutsätt-
ningar för informationsutbyte mellan myndigheterna 
och samordning av uppgiftslämnandet för nödvändig 
tillståndsgivning och eventuella andra relevanta 
beslut vid i första hand registrering av fartyg i det 
svenska sjöfartsregistret. 

Åtgärdsområde: Internationellt samarbete

• Regeringens utgångspunkt är att koordinera  
arbetet med Sveriges genomförande av EU:s strate-
gi för ökad tillväxt och sysselsättning inom kust- och 
havsturism med den svenska maritima strategin.

Åtgärdsområde: Förutsättningar för näringslivet och 
branschspecifika åtgärder

• Se över möjliga regeländringar inom sjöfartsområdet 
och återkomma samlat kring dessa. Genomföra en 
översyn av och analysera utvecklingspotentialen för 
inlands- och kustsjöfart och identifiera eventuella 
hinder samt vid behov föreslå åtgärder, i syfte att 
främja en samhällsekonomisk lönsam allokering av 
gods- och persontransporter. Det handlar i  
huvudsak om att analysera regelverk och behov av 
branschnormer. 

• Se över och vid behov förtydliga ansvarsfördelningen 
mellan myndigheter och infrastrukturhållare inom 
området hamnar och farleder, inom ramen för det 
befintliga statliga åtagandet.

• Kartläggning och analys av vilka länder som ur  
näringslivssynpunkt är intressanta att skapa  
kontakter med inom det maritima utrustnings- 
området. 

• I enlighet med Statens jordbruksverks handlings-
plan för vattenbruket se över möjligheterna att ut-
veckla och implementera nya odlingstekniker inom 
vattenbruket. 

• Se över om och under vilka förutsättningar  
utvinning av marin sand och grus kan ske på 
svensk kontinentalsockel i syfte att bidra till en håll-
bar materialförsörjning.

• Stärka det maritima inslaget i samverkansgruppen 
för turism genom att utöka gruppen med Havs- och 
vattenmyndigheten och särskilt ta upp utmaningar-
na som finns inom kust och havsnära miljöer som 
påverkar möjligheterna för maritim turism.

Åtgärdslista 

En svensk maritim strategi  
– för människor, jobb och miljö

Läs mer: www.regeringen.se/maritimstrategi


