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Folkhälsomyndighetens remissyttrande över förslag till havsplaner samt
tillhörande konsekvensbedömningar
Folkhälsomyndigheten har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter angående rubricerade
remiss och har följande att anföra:
Folkhälsomyndigheten lämnar ett samlat yttrande för de tre förslagen till havsplaner för
Bottniska viken, Västerhavet respektive Östersjön, med tillhörande konsekvensbedömningar.
Övergripande tycker Folkhälsomyndigheten att de förslag till havsplaner samt
konsekvensbedömningar som Havs- och vattenmyndigheten redovisar är systematiskt och väl
genomförda.
Folkhälsomyndigheten anser dock att förslagen och konsekvensbedömningarna borde ha belyst
jämlikhet i hälsa, utöver jämställdhet. Enligt miljöbalkens kapitel 6 ska strategiska
miljöbedömningar belysa befolkningen och människors hälsa. I detta inkluderas
fördelningseffekter i befolkningen. Även om befolkningens hälsa generellt sett är god i Sverige
så fördelar den sig inte jämnt över befolkningen, utan vissa grupper är mer sårbara än andra. Ett
grundläggande syfte i en bedömning av hälsokonsekvenser bör därför vara att visa hur
hälsoeffekterna också fördelar sig mellan olika befolkningsgrupper, såsom kön, ålder,
socioekonomisk tillhörighet, etnisk eller kulturell bakgrund, funktionsnedsättning, sexuell
läggning, könsidentitet eller könsuttryck samt geografisk tillhörighet. Kunskapsunderlag som
kan vara till stöd i arbetet med en sådan bedömning är SOU 2017:47 Nästa steg på vägen mot
en mer jämlik hälsa samt regeringens proposition 2017/18:249 God och jämlik hälsa – en
utvecklad folkhälsopolitik.
Folkhälsomyndigheten anser vidare att ett beaktande av befolkningens boendemiljöer saknas i
användningsområde ”Attraktiva livsmiljöer” och hade gärna sett att man genomgående i
havsplanerna och konsekvensbedömningarna också belyst hur planerna påverkar de människor
som är bosatta i berörda havsområden och deras livsmiljöer. Boende och närmiljö är väsentliga
faktorer i människors vardag och en viktig grund för en god och jämlik hälsa.
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Ett effektivt smittskydd och förutsättningar för ett sådant arbete omnämns inte i förslagen till
havsplaner eller i konsekvensbedömningarna. Folkhälsomyndigheten anser därför att det är
viktigt att aspekter av smittskydd utreds och belyses i det fortsatta arbetet med havsplaneringen.

Beslut om detta yttrande har fattats av tf avdelningschefen Ann Lindstrand. I den slutliga
handläggningen har enhetschefen Agneta Falk Filipsson deltagit. Utredaren Sara Kollberg har
varit föredragande.

Enligt Folkhälsomyndighetens beslut

Sara Kollberg
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