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1. Bakgrund 
Kattegatts kustvattenråd bildades vid rådslag i Halmstad den 29 april 2015 och avser kusten och 

havet från Kungsbacka kommun i norr till Kullaberg i söder. 

 

I EU:s vattendirektiv nämns tre former för allmänhetens deltagande i vattenförvaltningsarbetet; 

tillhandahållande av information, samråd och samverkan. Med samverkan syftas det på en mer aktiv 

medverkan i arbetet. För att kunna skapa en aktiv medverkan har Sverige valt att initiera bildandet av 

vattenråd. Vattenråden är därmed en viktig del av den svenska vattenförvaltningen. Ansvarig 

myndighet är Vattenmyndigheten för Västerhavet. 

2. Geografiskt område 
Kustvattenrådets arbete avser kusten och kustvattnet ut till Sveriges ekonomiska zon, se figur nedan. 

Anledningen till denna avgränsning, som är större än vattenförvaltningens område, är möjligheten att 

få med hela den kommunala planeringen i arbetet och även att kunna samverka kring åtgärder utifrån 

Havsmiljöförordningen och Havsplaneringen. Havsmiljöförvaltningen ska ge förutsättningar för fysisk 

planering och för tillsyn och prövning av verksamheter till havs medan Havsplaneringen planerar var 

verksamheter ska lokaliseras. 

I det geografiska området ingår kommunerna Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Halmstad, Laholm, 

Båstad och Ängelholm samt delar av Helsingborgs och Höganäs kommun. 

 
 

Enligt Vattenmyndighetens föreslagna statusklassning är det idag ingen av våra 

kustvattenförekomster som uppnår god status men möjligheten att nå målet finns. 

Dominerade problem som beskrivs i föreslagna åtgärdsprogram är övergödning, miljögifter, 

främmande arter, fiske, exploatering, förändrad hydrografi, marint avfall, minskad biologisk mångfald 

och klimatförändringar 
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3. Kustvattenrådets syfte 
Kustvattenrådet ska möjliggöra delaktighet och samverkan i vattenförvaltningen, öka kunskapen och 

underlätta kunskapsutbytet om kustvattnet samt öka/underlätta förståelsen för olika intressenters 

verksamheter och dess påverkan på kustvattnet. Arbetet ska bidra till att god ekologisk och kemisk 

status uppnås inom de berörda vattenförekomsterna samt till god miljökvalitet i havet. 

4. Organisation 
Kattegatts kustvattenråd är en samverkansorganisation och arbetar enligt nedanstående figur och 

beskrivning. 

 

4.1 Deltagare i Kattegatts kustvattenråd 

Alla organisationer, företag och enskilda som har intresse av kustvattenfrågor kan ingå i 

kustvattenrådet. Det som förväntas av deltagare är medverkan vid rådslag samt att bidra till att initiativ 

tas och genomförs (se initiativ nedan). 

För att ingå kustvattenrådet krävs en skriftlig anmälan som även innehåller ett åtagande om 

medverkan enligt ovan. Anmälningsformulär finns tillgängligt via kustvattenrådets hemsida. 

Varje organisation och företag som ingår i kustvattenrådet ska enligt modellen säkerställa att de egna 

representanterna har rätt mandat utifrån den aktuella nivån i kustvattenrådets organisation. 

Alla anmälda medverkande publiceras på hemsidan. 

Referensgrupper 
Kustvattenrådet har åtagit sig att sammankalla referensgruppen Nätverket för de limniska vattenråden 

minst en gång per år. 

Andra referensgrupper och referensorganisationer som identifierats är bl.a: Länsstyrelsen, 

Vattenmyndigheten för Västerhavet, Havs- och vattenmyndigheten, Kustbevakningen, 

Kustvattenkontrollen för Halland resp. nordvästra Skåne (NV Skånes Kustvattenkommitté), 

Vattenrådet för Bohuskusten m.fl. kustvattenråd 

Informationsutbyte sker löpande och samtliga referensorganisationer bjuds även in till rådslagen. 

4.2 Rådslag 

Rådslag hålls minst en gång per år och fokuserar på inriktningen av kustvattenrådets arbete. Inför 

varje rådslag görs en förfrågan om nya initiativ. Dessa sammanställs och presenteras på rådslaget där 

överläggningar sker om inriktningen för det kommande arbetet. Rådslagen används även för 

avrapportering av pågående initiativ och för kunskapsutbyte. Även remisser som berör 

kustvattenfrågor hanteras. Rådslaget leds av en mötesledare och dokumenteras genom 

mötesanteckningar m.m. All dokumentation görs tillgänglig via kustvattenrådets hemsida. 

  

Rådslag 

Initiativ 

Projekt Kommunikation 

Samordning 

Styrgrupp 
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4.3 Initiativ 

Initiativ till aktiviteter och åtgärder, stora som små, kan tas av deltagare i kustvattenrådet och ska 

uppfylla följande kriterier: 

1. Två eller flera aktörer ska medverka 

2. Det ska höja kunskapen 

3. Resultat ska dokumenteras 

4. Det ska bidra till Kattegatts kustvattenråds syfte 

När initiativ lämnas ska det finnas en beskrivning av initiativets syfte, vilka som ska medverka och på 

vilket sätt Kattegatts kustvattenråd kan stödja initiativet. 

Initiativ som uppfyller kriterierna bör genomföras i projektform och ledas av separata styrgrupper 

sammansatta av projektets initiativtagare och finansiärer (se finansiering nedan). 

4.4 Samordning 

För att samordna kustvattenrådets arbete finns en resurs på en 25-procents tjänst. Samordningen 

leds av en styrgrupp (se styrgrupp nedan). Samordningen ansvarar för; att arrangera rådslag, 

kommunikationsaktiviteter, informationsutbyte med referensgrupper samt att koordinera initiativ. 

Samordnaren är placerad på Region Halland. 

4.5 Styrgrupp 

Styrgruppen är sammansatt av basfinansiärerna (se finansiering nedan). Ungefär fyra 

styrgruppsmöten hålls per år. Styrgruppen ansvarar för ledning av samordningen och utser även 

kontaktperson till samordnare. Vidare ansvarar styrgruppen för uppföljning av verksamheten och 

ekonomin, tar beslut i frågor som uppkommer mellan rådslag samt förhandlar med ev. nya 

basfinansiärer om finansieringens storlek. 

5. Finansiering 
Baserat på erfarenheter från projektet Kustvattenråd Halland och Båstad har bedömningen gjorts att 

en ekonomisk resurs behövs för att täcka kostnader för rådslag, samordning och kommunikation. 

Denna benämns nedan som basfinansiering. För att genomföra åtgärder och aktiviteter till följd av 

olika initiativ bör särskilda medel finnas i form av projektfinansiering.  

Region Halland ansvarar för ekonomihanteringen. 

5.1 Basfinansiering 

Åtminstone de kommuner som ingår i det geografiska området ska bidra till basfinansiering med 50 

öre per invånare och år. Även andra organisationer kan vara basfinansiärer. Finansieringens storlek 

förhandlas och beslutas tillsammans med styrguppen. 

Till basfinansieringen räknas även det årliga bidraget för samverkan enligt överenskommelse med 

Vattenmyndigheten för Västerhavet. 

 

Just nu medverkar följande kommuner som basfinansiärer: Kungsbacka kommun, Varbergs kommun, 

Falkenbergs kommun, Halmstads kommun, Laholms kommun, Båstads kommun och Ängelholms 

kommun. 

5.2 Projektfinansiering 

Projektmedel söks för att genomföra initiativ från deltagarna i kustvattenrådet. Finansiärer kan finnas 

inom kustvattenrådet men även externt via t.ex. olika EU-fonder, bidrag från myndigheter eller andra 

bidrag. 
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6. Överenskommelser 
För att säkerställa Kattegatts kustvattenråds arbete inklusive basfinansieringen görs 

överenskommelser mellan basfinansiärerna. Överenskommelserna är tidsbegränsade och följer 

förvaltningscykeln i vattendirektivet och Havsmiljöförordningen, dvs. 6-årsperioder där den pågående 

cykeln sträcker sig från 2015 till och med 2021. 

Styrgruppen hanterar frågor om överenskommelsernas innehåll och möjligheter till att avbryta dessa i 

förtid. 


