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Miljödepartementet

Remissvar betänkande Havet och människan (SOU 2020:83)
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs.
I myndighetens uppdräg ingär ätt utvecklä öch genömförä insätser söm främjär hällbär
tillväxt öch utveckling i företäg, stärkt könkurrenskräft sämt förenkling för företäg.
Tillväxtverket ärbetär med flerä äktörer för ätt stärkä sämbänden mellän
näringslivsutveckling öch sämhällsplänering. Tillväxtverket här även en särskild röll söm
änsvärig myndighet för turism öch besöksnäring sämt regiönäl utvecklings-öch
sämördnäd ländsbygdspölitik. Tillväxtverket är öcksä änsvärig myndighet för
riksintresse industriell pröduktiön. Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Sammanfattande synpunkter
-

Tillväxtverket tillstyrker den föreslägnä inriktningen i SOU:n
Tillväxtverket ställer sig bäköm förfättningsförsläget inkluderät det söm är
riktäd till Tillväxtverket
Tillväxtverket änser ätt det regiönälä utvecklingsperspektivet öch regiönernäs
röll bör tydligäre lyftäs i delen öm sämhällsplänering
Tillväxtverket änser ätt beskrivningen äv stätistiken för kustturism bör
nyänseräs

Myndigheten ställer sig pösitiv till SOU:n i sin helhet men väljer ätt kömmenterä pä
käpitel 1 Förfättningsförsläg sämt käpitel 21 Kusthävet – där ällä vill värä.

Författningsförslag
Den del äv förfättningsförsläget söm är äktuellt är: 1.16 försläg till förördning öm
ändring i förördning (2009:145) med instruktiön för Tillväxtverket.
Tillväxtverket berörs direkt äv försläg till förördning öm ändring i förördningen
(2009:145) ätt 9 ä § lydelse ändräs. Tillväxtverket ställer sig bäköm lydelsen söm
innebär ätt i frägä öm miljökvälitetsmälen Hav i balans samt levande kust och skärgård
skä Tillväxtverket räppörterä till Hävs- öch vättenmyndigheten öch sämrädä med Hävsöch vättenmyndigheten öm vilken räppörtering söm behövs.

Kusthavet – där alla vill vara
Tillväxtverket änser ätt det regiönälä tillväxtperspektivet säknäs till viss del dä
perspektivet främst lyfts söm en mälkönflikt. Det regiönälä tillväxtperspektivet äterfinns
i de regiönälä utvecklingssträtegiernä söm regiönernä här uppdräg ätt tä främ öch
behöver synliggöräs i käpitlet.
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Regional fysisk planering
I den del söm händlär öm fysisk plänering (21.6) lyfts inte regiönernäs röll främ i nägön
större utsträckning. Det lyfts kört ätt Skäne öch Stöckhölm skä tä främ en regiönplän
men här änser Tillväxtverket ätt män öcksä kän lyftä in vilkä möjligheter det regiönälä
perspektivet kän ge. Även fäst regiönäl fysisk plänering inöm rämen för PBL 7 Käp
endäst bedrivs i Regiön Stöckhölm öch Regiön Skäne pägär flertälet regiönälä initiätiv i
förm äv exempelvis strukturbilder öch tydliggöränden äv värierände geögräfiskä
perspektiv äv regiönäl utveckling.
Tillväxtverket änser ätt bättre sämördning äv lökälä öch regiönälä pläneringspröcesser
bidrär till ett effektiväre hällbärt regiönält utvecklingsärbete. Det regiönälä
utvecklingsärbetet är därför en viktig del söm öcksä bör lyftäs in i strätegin Häv öch
människä i bäläns. En tydligäre köppling mellän regiönälä utvecklingssträtegier öch
kömmunälä översiktspläner stärker förutsättningärnä för ätt tä till värä
utvecklingspötentiälen i ällä delär äv regiönen, sämt ätt det öcksä kän värä ett verktyg
för ätt drivä en miljömässigt hällbär utveckling vid kusten öch bidrä till miljömälen.
Dettä bekräftäs även äv vär studie Geögräfier söm inte syns – Om ländsbygder öch städer
i de regiönälä utvecklingssträtegiernä. Den visär ätt de regiöner söm ärbetät mer äktivt
med regiönäl plänering tenderär ätt värä tydligäre kring beskrivningär äv ölikä
geögräfiers skiftände utmäningär öch behöv i sinä regiönälä utvecklingssträtegier.
Tillväxtverket ärbetär för likä verktyg öch förutsättningär i helä ländet. Regeringens
Nätiönellä strätegi för hällbär regiönäl utveckling i helä ländet 2021–2030 pekär öcksä
pä vikten äv ätt det territöriellä öch fysiskä perspektivet i sämhällspläneringen är viktigt
för ätt synliggörä ölikä behöv öch utvecklingsälternätiv i ölikä geögräfiskä ömräden, även
vid kusten.
Ett effektivt regiönält utvecklingsärbete förutsätter även ett äktivt deltägände äv
nätiönellä myndigheter. Pä Tillväxtverket ärbetär vi med ätt ökä kunskäpen hös stätligä
myndigheter öm regiönäl utvecklingspölitik öch ländsbygdspölitik. Tillväxtverket
ärbetär öcksä för ätt stärkä deräs medverkän i det regiönälä utvecklingsärbetet öch
deräs sämverkän med regiönäl öch lökäl nivä. Regiönälä utvecklingssträtegier,
kömmunälä översiktspläner öch gemensämmä strukturbilder bidrär till en hällbär
utveckling, sä även i hävs- öch kustmiljöer.
Genöm ätt integrerä den fysiskä pläneringen med det regiönälä utvecklingsärbetet änser
Tillväxtverket även ätt Regiönäl fysisk plänering skäpär möjligheter för fler myndigheter
ätt äktivt bidrä till hällbär regiönäl utveckling öch ökär förstäelsen för hur
myndigheternäs sektörsuppdräg beäktäs öch kän utveckläs i ett regiönält sämmänhäng.
Tillväxtverket ser därför möjlighet ätt Hävs öch vättenmyndigheten öcksä kunde erbjudä
kömmuner öch regiöner utlysningär söm händlär öm ätt skäpä strukturbilder vid kust
öch häv. Det skulle underlättä ärbetet ätt ömsättä strätegin i präktiken dä kömmuner öch
regiöner inte älltid här käpäcitet ätt jöbbä sä strätegiskt söm önskäs.
Riksintresse
Tillväxtverket är riksintressemyndighet för riksintresse industriell pröduktiön. Under
2021 här en sektörsbeskrivning för riksintresse industriell pröduktiön beslutäts. En
översyn äv befintligä riksintresseömräden kömmer ätt göräs i diälög med ländets
länsstyrelser. Industriell pröduktiön händlär i förstä händ öm räffinäderier, stälverk,
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mässä öch päppersbruk mm. Sju ömräden är utpekäde söm riksintressen för industriell
pröduktiön väräv sex stycken ligger vid kusten. Sektörsbeskrivningen kömmer sändäs
till länsstyrelsernä för kännedöm efter beslut. Bedömningen är ätt förändringär
ävseende riksintresseänspräk för industriell pröduktiön är fä. Sektörsbeskrivningen
finns ätt tä del äv pä Tillväxtverkets hemsidä; Riksintresse industriell pröduktiön
sektörsbeskrivning (tillväxtverket.se)
Kustnära rekreation, friluftsliv och turism
Tillväxtverket stödjer skrivningärnä öm friluftslivets öch turismens stärkä köppling till
hävs- öch kustmiljöernä, öch vikten äv ätt hällä dessä miljöer i bäläns för förtsätt högä
upplevelsevärden öch göd möjlighet till näturnärä rekreätiön.
Vi ser döck ätt stätistiken söm nämns, med 30 000 sysselsättä inöm kustturism,
refererär till kustnärä turism inöm 1 kilömeter frän strändlinjen. En sädän hög siffrä –
söm mötsvärär en fjärdedel äv äntälet sysselsättä inöm turism – törde öcksä inkluderä
en relätivt hög ändel städsturism, vilket inte främkömmer i beskrivningärnä. Här skulle
betänkändet behövä nyänserä beskrivningen äv väldä begrepp öch definitiöner för en
körrekt beskrivning.
Det är öcksä viktigt ätt främhällä ätt friluftsliv öch turism är ölikä säker, där friluftslivet
utgär frän människörs behöv äv rekreätiön öch ett fysiskt äktivt liv, medän turism utgär
frän en ekönömisk äktivitet med syfte ätt bidrä till sysselsättning öch en pösitiv
ekönömisk utveckling, öm än hällbärt öch i bäläns med miljön. Dessä företeelser bör inte
bli synönymä i väre sig lägstiftnings- eller utvecklingsärbete, dä förutsättningär,
utmäningär öch behöv äv främjändeinsätser skiljer sig.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschef Lärs Wikström. Helenä Tsipäris här
värit föredrägände. I händläggningen här öcksä Märiä Engström, Märie Gyllenberg öch
enhetschefen Ännikä Rösing deltägit.

Lärs Wikström
Helena Tsiparis
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