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Hej,
Följande mail har inkommit till Gävle kommuns officiella e-postlåda
Med vänlig hälsning
Malin Lundblad
Kundkommunikatör Kundtjänst
Gävle kommun
80184 Gävle
Besöksadress: Drottninggatan 22
Kundtjänst: 026-178000
www.gavle.kommun@gavle.se
www.gavle.se
www.facebook.com/gavlekommun
Denna mejlväxling kan innehålla personuppgifter som Gävle kommun behandlar enligt
Eu:s dataskyddsförordning.Läs mer på www.gavle.se/dataskydd

Från: Helena Strand <helena.strand@havochvatten.se>
Skickat: den 20 september 2019 13:21
Till: kommun@hoor.se <kommun@hoor.se>; info@solvesborg.se
<info@solvesborg.se>; timra.kommun@timra.se <timra.kommun@timra.se>;
kommunen@lillaedet.se <kommunen@lillaedet.se>; huddinge@huddinge.se
<huddinge@huddinge.se>; kommun@eda.se <kommun@eda.se>;
kommun@alvdalen.se <kommun@alvdalen.se>; kommun@leksand.se
<kommun@leksand.se>; kommunen@varnamo.se <kommunen@varnamo.se>;
kommun@habo.se <kommun@habo.se>; kommun@boxholm.se
<kommun@boxholm.se>; ange@ange.se <ange@ange.se>; tabykommun@taby.se
<tabykommun@taby.se>; kommun@nordmaling.se <kommun@nordmaling.se>;
vilhelmina.kommun@vilhelmina.se <vilhelmina.kommun@vilhelmina.se>;
helsingborg@helsingborg.se <helsingborg@helsingborg.se>;
kommunstyrelse@grums.se <kommunstyrelse@grums.se>;

kommunstyrelsen@vaxjo.se <kommunstyrelsen@vaxjo.se>; kommun@finspang.se
<kommun@finspang.se>; kommun@eksjo.se <kommun@eksjo.se>;
kommun@avesta.se <kommun@avesta.se>; kommun@skinnskatteberg.se
<kommun@skinnskatteberg.se>; gnesta.kommun@gnesta.se
<gnesta.kommun@gnesta.se>; kommun@smedjebacken.se
<kommun@smedjebacken.se>; kommun@borgholm.se <kommun@borgholm.se>;
kommun@mullsjo.se <kommun@mullsjo.se>; gavle.kommun@gavle.se
<gavle.kommun@gavle.se>; bergs.kommun@berg.se <bergs.kommun@berg.se>;
kommun@pitea.se <kommun@pitea.se>; trelleborgs.kommun@trelleborg.se
<trelleborgs.kommun@trelleborg.se>; ks@markaryd.se <ks@markaryd.se>;
kommun@stromstad.se <kommun@stromstad.se>; kommun@arvidsjaur.se
<kommun@arvidsjaur.se>; kommun@morbylanga.se <kommun@morbylanga.se>;
kommun@kalmar.se <kommun@kalmar.se>; norrkoping.kommun@norrkoping.se
<norrkoping.kommun@norrkoping.se>; kommun@ljusdal.se
<kommun@ljusdal.se>; arvika.kommun@arvika.se <arvika.kommun@arvika.se>;
kommun@hagfors.se <kommun@hagfors.se>; sigtuna.kommun@sigtuna.se
<sigtuna.kommun@sigtuna.se>; kommun@pajala.se <kommun@pajala.se>;
kommunstyrelsen@ostersund.se <kommunstyrelsen@ostersund.se>;
kommun@laholm.se <kommun@laholm.se>; kommun@asele.se
<kommun@asele.se>; kommunkansliet@vetlanda.se
<kommunkansliet@vetlanda.se>; kommunstyrelsen@vaggeryd.se
<kommunstyrelsen@vaggeryd.se>; kommunen@surahammar.se
<kommunen@surahammar.se>; kommun@filipstad.se <kommun@filipstad.se>;
kommunen@oskarshamn.se <kommunen@oskarshamn.se>;
kommunstyrelsen@ekero.se <kommunstyrelsen@ekero.se>; kommun@ockelbo.se
<kommun@ockelbo.se>; ks.diarium@tanum.se <ks.diarium@tanum.se>;
kommun@soderkoping.se <kommun@soderkoping.se>; info@falun.se
<info@falun.se>; kommun@arjang.se <kommun@arjang.se>;
kommun@bengtsfors.se <kommun@bengtsfors.se>;
vasterviks.kommun@vastervik.se <vasterviks.kommun@vastervik.se>;
kommun@overtornea.se <kommun@overtornea.se>;
kommunstyrelsen@sundbyberg.se <kommunstyrelsen@sundbyberg.se>;
kommun@hedemora.se <kommun@hedemora.se>; kommun@sandviken.se
<kommun@sandviken.se>; kommun@degerfors.se <kommun@degerfors.se>;
upplands-bro.kommun@upplands-bro.se <upplands-bro.kommun@upplandsbro.se>; lulea.kommun@lulea.se <lulea.kommun@lulea.se>; ks@mala.se
<ks@mala.se>; bracke@bracke.se <bracke@bracke.se>; kommun@ljusnarsberg.se
<kommun@ljusnarsberg.se>; info@nacka.se <info@nacka.se>;
kommunen@kristinehamn.se <kommunen@kristinehamn.se>;
kommunen@gislaved.se <kommunen@gislaved.se>; info@salem.se
<info@salem.se>; regiongotland@gotland.se <regiongotland@gotland.se>;
karlskrona.kommun@karlskrona.se <karlskrona.kommun@karlskrona.se>;
munkfors.kommun@munkfors.se <munkfors.kommun@munkfors.se>;
kommun@oxelosund.se <kommun@oxelosund.se>; kommunen@bollebygd.se
<kommunen@bollebygd.se>; bollnas@bollnas.se <bollnas@bollnas.se>;
kommun@jokkmokk.se <kommun@jokkmokk.se>; info@svalov.se
<info@svalov.se>; kommun@sater.se <kommun@sater.se>; info@vasteras.se
<info@vasteras.se>; kommun@kumla.se <kommun@kumla.se>;

kommun.info@sala.se <kommun.info@sala.se>; kommun@ockero.se
<kommun@ockero.se>; kommun@nordanstig.se <kommun@nordanstig.se>;
storfors.kommun@storfors.se <storfors.kommun@storfors.se>;
kommun@nykoping.se <kommun@nykoping.se>; kopings.kommun@koping.se
<kopings.kommun@koping.se>; sodertalje.kommun@sodertalje.se
<sodertalje.kommun@sodertalje.se>; torsby.kommun@torsby.se
<torsby.kommun@torsby.se>; kommunstyrelsen@alingsas.se
<kommunstyrelsen@alingsas.se>; info@habokommun.se
<info@habokommun.se>; kommunstyrelsen@soderhamn.se
<kommunstyrelsen@soderhamn.se>; bastads.kommun@bastad.se
<bastads.kommun@bastad.se>; ragunda.kommun@ragunda.se
<ragunda.kommun@ragunda.se>; kommun@astorp.se <kommun@astorp.se>;
kommunstyrelse@jonkoping.se <kommunstyrelse@jonkoping.se>;
kommun@malung-salen.se <kommun@malung-salen.se>;
stromsunds.kommun@stromsund.se <stromsunds.kommun@stromsund.se>;
vindelns.kommun@vindeln.se <vindelns.kommun@vindeln.se>;
kommun@saffle.se <kommun@saffle.se>; kommunstyrelsen@nynashamn.se
<kommunstyrelsen@nynashamn.se>; information@heby.se
<information@heby.se>; kommunen@horby.se <kommunen@horby.se>;
kommunen@osthammar.se <kommunen@osthammar.se>;
hofors.kommun@hofors.se <hofors.kommun@hofors.se>; stadshuset@ronneby.se
<stadshuset@ronneby.se>; kommunstyrelsen@nassjo.se
<kommunstyrelsen@nassjo.se>; vannas.kommun@vannas.se
<vannas.kommun@vannas.se>; kommun@overkalix.se <kommun@overkalix.se>;
kommunkontor@orkelljunga.se <kommunkontor@orkelljunga.se>;
kommun@sorsele.se <kommun@sorsele.se>; kommun@kil.se <kommun@kil.se>;
kommun@ovanaker.se <kommun@ovanaker.se>; info@torsas.se
<info@torsas.se>; ledningskontoret@uppvidinge.se
<ledningskontoret@uppvidinge.se>; info@almhult.se <info@almhult.se>;
info@fagersta.se <info@fagersta.se>; knivsta@knivsta.se <knivsta@knivsta.se>;
info@kungsor.se <info@kungsor.se>; kommun@robertsfors.se
<kommun@robertsfors.se>; kommun@gnosjo.se <kommun@gnosjo.se>;
kommun@karlskoga.se <kommun@karlskoga.se>; kommunstyrelsen@tierp.se
<kommunstyrelsen@tierp.se>; kommunen@boden.se <kommunen@boden.se>;
kanslihuset@sjobo.se <kanslihuset@sjobo.se>; uppsala.kommun@uppsala.se
<uppsala.kommun@uppsala.se>; kommun@orebro.se <kommun@orebro.se>;
vellinge.kommun@vellinge.se <vellinge.kommun@vellinge.se>;
kommun.kansli@sunne.se <kommun.kansli@sunne.se>; ks@olofstrom.se
<ks@olofstrom.se>; burlovs.kommun@burlov.se <burlovs.kommun@burlov.se>;
herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se
<herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se>; kommunen@uddevalla.se
<kommunen@uddevalla.se>; boras.stad@boras.se <boras.stad@boras.se>;
krokoms.kommun@krokom.se <krokoms.kommun@krokom.se>;
kommun@hudiksvall.se <kommun@hudiksvall.se>; kommunen@hultsfred.se
<kommunen@hultsfred.se>; kommunstyrelsen@stockholm.se
<kommunstyrelsen@stockholm.se>; umea.kommun@umea.se
<umea.kommun@umea.se>; kommun@odeshog.se <kommun@odeshog.se>;
kommun@ale.se <kommun@ale.se>; kinda@kinda.se <kinda@kinda.se>;

kommun@vimmerby.se <kommun@vimmerby.se>; kommunhuset@perstorp.se
<kommunhuset@perstorp.se>; kommunstyrelsen@solna.se
<kommunstyrelsen@solna.se>; nora.kommun@nora.se <nora.kommun@nora.se>;
info@bjuv.se <info@bjuv.se>; kommun@nybro.se <kommun@nybro.se>;
kommunstyrelsen@lomma.se <kommunstyrelsen@lomma.se>;
kommunen@hylte.se <kommunen@hylte.se>; info@dorotea.se
<info@dorotea.se>; kommun@kalix.se <kommun@kalix.se>;
kommun@monsteras.se <kommun@monsteras.se>; kommun@tjorn.se
<kommun@tjorn.se>; kommun@hallstahammar.se
<kommun@hallstahammar.se>; trosa@trosa.se <trosa@trosa.se>;
kommunstyrelsen@dalsed.se <kommunstyrelsen@dalsed.se>;
kommunstyrelsen@bromolla.se <kommunstyrelsen@bromolla.se>;
kommun@amal.se <kommun@amal.se>; sundsvalls.kommun@sundsvall.se
<sundsvalls.kommun@sundsvall.se>; kansliet@vaxholm.se
<kansliet@vaxholm.se>; kommun@kungsbacka.se <kommun@kungsbacka.se>;
info@ludvika.se <info@ludvika.se>; kommunen@falkoping.se
<kommunen@falkoping.se>; kommun@lindesberg.se <kommun@lindesberg.se>;
ydre.kommun@ydre.se <ydre.kommun@ydre.se>; kommun@forshaga.se
<kommun@forshaga.se>; kommun@lycksele.se <kommun@lycksele.se>;
kommun@linkoping.se <kommun@linkoping.se>; lunds.kommun@lund.se
<lunds.kommun@lund.se>; kommunstyrelsen@skovde.se
<kommunstyrelsen@skovde.se>; kommun@grastorp.se <kommun@grastorp.se>;
skara.kommun@skara.se <skara.kommun@skara.se>; kommun@osby.se
<kommun@osby.se>; tranaskommun@tranas.se <tranaskommun@tranas.se>;
mora.kommun@mora.se <mora.kommun@mora.se>; kommunen@staffanstorp.se
<kommunen@staffanstorp.se>; tidaholms.kommun@tidaholm.se
<tidaholms.kommun@tidaholm.se>; partille.kommun@partille.se
<partille.kommun@partille.se>; hammaro@hammaro.se
<hammaro@hammaro.se>; upplands.vasby.kommun@upplandsvasby.se
<upplands.vasby.kommun@upplandsvasby.se>; trollhattans.stad@trollhattan.se
<trollhattans.stad@trollhattan.se>; kommunledningsforvaltning@katrineholm.se
<kommunledningsforvaltning@katrineholm.se>; kommun@solleftea.se
<kommun@solleftea.se>; kommun@atvidaberg.se <kommun@atvidaberg.se>;
munkedal.kommun@munkedal.se <munkedal.kommun@munkedal.se>;
kommun@fargelanda.se <kommun@fargelanda.se>; kommun@harnosand.se
<kommun@harnosand.se>; vadstena.kommun@vadstena.se
<vadstena.kommun@vadstena.se>; kommun@kungalv.se
<kommun@kungalv.se>; kommunen@ornskoldsvik.se
<kommunen@ornskoldsvik.se>; kommun@tomelilla.se <kommun@tomelilla.se>;
kommunen@tingsryd.se <kommunen@tingsryd.se>; kommun@vanersborg.se
<kommun@vanersborg.se>; kommun@stenungsund.se
<kommun@stenungsund.se>; kommun@harryda.se <kommun@harryda.se>;
kommunkontoret@hogsby.se <kommunkontoret@hogsby.se>;
lerums.kommun@lerum.se <lerums.kommun@lerum.se>;
motala.kommun@motala.se <motala.kommun@motala.se>;
kommun@gullspang.se <kommun@gullspang.se>; kommun@osteraker.se
<kommun@osteraker.se>; kommun@landskrona.se <kommun@landskrona.se>;
klk@alvesta.se <klk@alvesta.se>; kommunen@svedala.se

<kommunen@svedala.se>; jarfalla.kommun@jarfalla.se
<jarfalla.kommun@jarfalla.se>; kommunen@bjurholm.se
<kommunen@bjurholm.se>; kommunen@emmaboda.se
<kommunen@emmaboda.se>; kommun@nykvarn.se <kommun@nykvarn.se>;
arboga.kommun@arboga.se <arboga.kommun@arboga.se>; kommunen@ystad.se
<kommunen@ystad.se>; kommun@askersund.se <kommun@askersund.se>;
kommun@hellefors.se <kommun@hellefors.se>; kommun@vallentuna.se
<kommun@vallentuna.se>; kansliet@svenljunga.se <kansliet@svenljunga.se>;
kommunstyrelsen@eslov.se <kommunstyrelsen@eslov.se>; info@engelholm.se
<info@engelholm.se>; kommunen@toreboda.se <kommunen@toreboda.se>;
kommunen@kavlinge.se <kommunen@kavlinge.se>; kommun@tranemo.se
<kommun@tranemo.se>; kommun@savsjo.se <kommun@savsjo.se>;
kommunstyrelsen@mjolby.se <kommunstyrelsen@mjolby.se>; rattvik@rattvik.se
<rattvik@rattvik.se>; lidingo.stad@lidingo.se <lidingo.stad@lidingo.se>;
markskommun@mark.se <markskommun@mark.se>; info@mariestad.se
<info@mariestad.se>; ks@storuman.se <ks@storuman.se>;
kommunen@hassleholm.se <kommunen@hassleholm.se>;
arjeplogs.kommun@arjeplog.se <arjeplogs.kommun@arjeplog.se>;
kommun@herjedalen.se <kommun@herjedalen.se>; kommunen@danderyd.se
<kommunen@danderyd.se>; orsa.kommun@orsa.se <orsa.kommun@orsa.se>;
kommun@haparanda.se <kommun@haparanda.se>; karlstadskommun@karlstad.se
<karlstadskommun@karlstad.se>; info@norsjo.se <info@norsjo.se>;
ks@kommunen.varberg.se <ks@kommunen.varberg.se>; info@karlshamn.se
<info@karlshamn.se>; sollentuna.kommun@sollentuna.se
<sollentuna.kommun@sollentuna.se>; kommun@kommun.kiruna.se
<kommun@kommun.kiruna.se>; gotene.kommun@gotene.se
<gotene.kommun@gotene.se>; kommunen@mellerud.se
<kommunen@mellerud.se>; kommun@laxa.se <kommun@laxa.se>;
norrtalje.kommun@norrtalje.se <norrtalje.kommun@norrtalje.se>;
eskilstuna.kommun@eskilstuna.se <eskilstuna.kommun@eskilstuna.se>;
kommunen@alvsbyn.se <kommunen@alvsbyn.se>; kommun@ulricehamn.se
<kommun@ulricehamn.se>; kommunen@hoganas.se <kommunen@hoganas.se>;
registrator@lysekil.se <registrator@lysekil.se>; kansli@skurup.se
<kansli@skurup.se>; info@sotenas.se <info@sotenas.se>; info@norberg.se
<info@norberg.se>; flenskommun@flen.se <flenskommun@flen.se>;
kommun@essunga.se <kommun@essunga.se>; aneby.kommun@aneby.se
<aneby.kommun@aneby.se>; kommun@botkyrka.se <kommun@botkyrka.se>;
kommun@lidkoping.se <kommun@lidkoping.se>; haningekommun@haninge.se
<haningekommun@haninge.se>; kommun@tibro.se <kommun@tibro.se>;
orustkommun@orust.se <orustkommun@orust.se>; kommun@hallsberg.se
<kommun@hallsberg.se>; kommun@borlange.se <kommun@borlange.se>;
kommun@klippan.se <kommun@klippan.se>; kommunen@vargarda.se
<kommunen@vargarda.se>; kommunstyrelsen@vingaker.se
<kommunstyrelsen@vingaker.se>; lekebergs.kommun@lekeberg.se
<lekebergs.kommun@lekeberg.se>; kommun@ostragoinge.se
<kommun@ostragoinge.se>; stadshuset@skelleftea.se <stadshuset@skelleftea.se>;
kommun@falkenberg.se <kommun@falkenberg.se>;
karlsborg.kommun@karlsborg.se <karlsborg.kommun@karlsborg.se>;

vara.kommun@vara.se <vara.kommun@vara.se>; kommun@alvkarleby.se
<kommun@alvkarleby.se>; kommunstyrelsen@strangnas.se
<kommunstyrelsen@strangnas.se>; kommunstyrelsen@malmo.se
<kommunstyrelsen@malmo.se>; kommun@valdemarsvik.se
<kommun@valdemarsvik.se>; kommunledningskontoret@simrishamn.se
<kommunledningskontoret@simrishamn.se>; vansbro.kommun@vansbro.se
<vansbro.kommun@vansbro.se>; kommunen@hjo.se <kommunen@hjo.se>;
kommun@tyreso.se <kommun@tyreso.se>; kommunstyrelsekontor@enkoping.se
<kommunstyrelsekontor@enkoping.se>; halmstad.kommun@halmstad.se
<halmstad.kommun@halmstad.se>; info@kristianstad.se <info@kristianstad.se>;
info@gagnef.se <info@gagnef.se>; kramfors.kommun@kramfors.se
<kramfors.kommun@kramfors.se>; varmdo.kommun@varmdo.se
<varmdo.kommun@varmdo.se>; kommunstyrelsen@kommun.lessebo.se
<kommunstyrelsen@kommun.lessebo.se>; post@kommun.gellivare.se
<post@kommun.gellivare.se>; are.kommun@are.se <are.kommun@are.se>;
kommunstyrelsen@ljungby.se <kommunstyrelsen@ljungby.se>;
molndals.stad@molndal.se <molndals.stad@molndal.se>;
stadskansliet@stadshuset.goteborg.se <stadskansliet@stadshuset.goteborg.se>
Ämne: Inbjudan till informationsmöte: Åtgärdsprogram för havsmiljön
Den 25 oktober, kl. 10.00 – 12.00 bjuder Havs- och vattenmyndigheten in Sveriges
kommuner till ett webbaserat informationsmöte om åtgärdsprogrammet för
havsmiljön.
Under 2019-2021 arbetar Havs- och vattenmyndigheten (HaV) med att ta fram ett
uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön enligt havsmiljöförordningen
(2010:1341). Åtgärdsprogrammets syfte är att god miljöstatus ska uppnås eller
upprätthållas i Sveriges marina miljö inom förvaltningsområdena Nordsjön och
Östersjön. 2015 beslutade HaV om Sveriges första åtgärdsprogram för havsmiljön.
Vi är nu inne i den andra förvaltningsperioden av genomförandet av
havsmiljöförordningen som innebär att ett uppdaterat åtgärdsprogram ska utarbetas,
för beslut i slutet av 2021.
Åtgärdsprogrammet är ett viktigt verktyg för att följa miljökvalitetsnormerna i kust
och hav, men också i att nå många av de nationella miljökvalitetsmålen. I arbetet
ska HaV samverka och samråda med berörda myndigheter för en effektiv
havsmiljöförvaltning och även uppmuntra till deltagande av de om berörs av
havsmiljöförvaltningen.
Vid mötet kommer ni ges information om förutsättningar för åtgärdsprogrammet
och vi presenterar också arbetsgången och processen för att ta fram det uppdaterade
programmet. Agendan finner ni nedan.
För att delta i informationsmötet använder ni er av följande länk:
https://havochvatten.adobeconnect.com/informationsmote_atgardsprogram/

För att ansluta till mötet: Skriv in länken i din webbläsare (undvik Microsoft Edge).
För att ansluta till ”mötesrummet” behöver du sedan uppge ett namn, ange då gärna
den kommun du representerar.
Vänliga hälsningar,
Helena
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förutsättningar

11.00
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Karin Pettersson, utredare
HaV

Miljökvalitetsnormer,
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Karin Wall, verksjurist HaV

Nuvarande
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Karin Pettersson, utredare
HaV
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Åtgärdsprogram
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för havsmiljön
-Hur arbetar vi i
projektet
-Former för
samverkan:
internationellt och
nationellt
-Förutsättningar för
genomförande av
åtgärder
Linda Rydell, utredare HaV
Max Vretborn, utredare HaV

Helena Strand, utredare HaV

11.45

12.00 Frågor och avslut

Helena Strand

------------------------------Havs- och vattenmyndigheten
010-6986313
helena.strand@havochvatten.se
Gullbergs Strandgata 15 , 411 04 Göteborg
Postadress: Box 11 930, 404 39 Göteborg
www.havochvatten.se

Levande hav, sjöar och vattendrag
till glädje och nytta för alla
Havs- och vattenmyndigheten behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och myndighetens
dataskyddspolicy, läs mer på www.havochvatten.se/sa-behandlar-hav-dina-personuppgifter
SwAM processes your personal data in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) and our Data Protection
Policy, see www.havochvatten.se/sa-behandlar-hav-dina-personuppgifter

