
 

 

 

 

 
10 februari 2022 

Dokumentation för datamängden: 

Havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. 2022. 

Kort beskrivning 

Sverige har tre havsplaner: Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Beslut om havsplaner 
fattades av regeringen den 10 februari 2022. Du kan läsa om havsplanerna på Havs- och 
vattenmyndighetens webbplats: https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-och-
samverkan/havsplanering.html 

Datamängden omfattar plankartan för alla tre havsplaneområden och ska tolkas i skala 
mellan 1:700 000 och 1:1 000 000. 

Villkor 

Fri användning med villkor enligt CC0. 

Du behöver inte ange Havs- och vattenmyndigheten som källa, men när du gör det så skriv 
"Havs- och vattenmyndigheten, HaV" som källhänvisning. 

Mer info: https://www.havochvatten.se/villkor.html 

Innehåll 

Plankarta: 

 Etiketter_1-2300000 = Punkter för etikettplacering i områden i skalor omkring 1:2 
300 000 (Karttext och IDnummer) 

 Etiketter_1-1000000 = Punkter för etikettplacering i områden i skalor omkring 1:1 
000 000 (Karttext och IDnummer) 

 havsplaneomraden = Havsplanernas avgränsning 

 havsomraden = Havsområdenas avgränsning 

 omraden = Områden med nummer (i attribut IDnummer). Innehåller de 
användningar som avgränsas med orange kantlinjer i plankartan (i attribut Karttext). 

 anv-eloverforing = Användning Elöverföring 

 anv-yrkesfiske = Användning Yrkesfiske 

 anv-sandutvinning = Användningarna Sandutvinning och Utredningsområde 
Sandutvinning (anges i attributet anvandning) 

 anv-rekreation = Användning Rekreation 

 hansyn-kulturmiljo = Särskild hänsyn till höga kulturmiljövärden 
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 anv-sjofart = Användningarna Sjöfart och Utredningsområde Sjöfart (anges i 
attributet anvandning) 

 bg-eloverforingutanforhavsplan = Bakgrundslager som inte ingår i havsplanerna. 
Fortsättning på havskablar utanför havsplanen. 

 bg-sjofartutanforhavsplan = Bakgrundslager som inte ingår i havsplanerna. 
Fortsättning på farleder och sjöfartsstråk utanför havsplanen. 

 lyr-fil för plankartan. Lagren ovan listas i lämplig ritordning (överst i kartan till 
nederst). 

Beskrivning av attributen i lagret omraden 

1. IDnummer = Unikt nummer för varje område som kan kopplas till beskrivning i 
havsplan. 

2. Karttext = Text för markering i kartan som kan kopplas till användning. 

3. HPlanomr = Anger vilket havsplaneområde området hör till. 

4. Delomr = Anger vilket havsområde området hör till. 

5. AltDelomr = Anger vilket havsområde som området delvis ligger i. 

6. Area_km2 = Områdets area i kvadratkilometer. 

7. Lan = Anger det eller de län som området ligger i, alternativt om området ligger i 
ekonomisk zon. 

8. Kommun = Anger den eller de kommuner som området ligger i, alternativt om 
området ligger i ekonomisk zon. 

9. Omrade = Områdets namn 

Short summary in English 

Maritime Spatial Plans for Sweden.  

Data can be used freely under Creative Commons Zero (CC0). You do not have to state 
"Swedish Agency for Marine and Water Management" as a source, but use "Swedish Agency 
for Marine and Water Management, SWaM" if you want to add an attribution. 

 


