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Sammanfattning av dialog med kommunledningar om underlag för 
statlig planering i Öresund  

Länsstyrelsen Skåne har tagit fram ett fördjupat planeringsunderlag för statliga 
intressen i Öresund i form av en planskiss med beskrivning. Länsstyrelsen har 
tidigare i projektet fört dialog med representanter för kommunerna i Öresund och 
arrangerat en hearing där olika förslag på användningar i Öresund har presenterats. 
Länsstyrelsen har med start i april månad träffat representanter för 
kommunledningarna och presenterat det färdiga materialet. Nedan finns en 
övergripande redovisning av de synpunkter och frågor som har tagits upp med 
respektive kommun.  
 
Samordnat möte om marint naturreservat och planeringsunderlag för 
Öresund med representanter för Höganäs kommunledning 2017-04-26 
DELTAGARE 
Höganäs kommun; 3 politiker och 3 tjänstepersoner  
Länsstyrelsen Skåne; Pär Persson, Eva Ohlsson, Jonas Gustafsson,  
Daniel Åberg 
 
Kommunen hade i nuläget inga särskilda synpunkter på presenterat material. 
Positiva till trålförbud men många frågor om vad det innebär för kommunen nu och 
vilka förändringar som kan ske i framtiden. Särskilt viktigt för kommunen är fritids- 
och yrkesfisket samt turismverksamheter. Viktigt att kunna komma ut och sätta nät, 
hummertina, paddla kajak. Inga andra planer på exploatering nämndes från 
kommunen. Utöka reservatet i Kilen åtminstone ha bottentrålningsförbud där och 
påpekade också att kommunen själva drivit frågan om trålförbud i Kilen. 
 
Möte med Lomma kommunstyrelse 2017-05-03 
DELTAGARE 
Lomma kommun; 4 politiker och 2 tjänstepersoner  
Länsstyrelsen Skåne; Pär Persson, Charlotte Carlsson 
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 Kommunstyrelsen var positiv till förslaget och ställde intressanta frågor och kom 
med positiv återkoppling. Planeringsunderlaget väcker tankar och idéer som kan 
inspirera kommunerna till att planera sina kustområden. Frågan om samordning 
mellan Danmark och Sverige togs upp. Viktigt att det förs diskussioner på 
regeringsnivå mellan Danmark och Sverige när det gäller havsplanen. Betonade 
betydelsen av att se Öresund som ett gemensamt hav och driva frågorna gemensamt 
med danskarna. Det är viktigt att Danmark och Sverige har samma linje när det 
gäller hållbarhet. Kommunstyrelsen vill gärna ha återkoppling från Länsstyrelsen 
efter besök i de andra kommunerna. 
 
Möte med Kävlinge kommunstyrelse 2017-05-16 
DELTAGARE 
Kävlinge kommun; 4 politiker och 2 tjänstepersoner  
Länsstyrelsen Skåne; Pär Persson, Charlotte Carlsson 
 
Kommunstyrelsen var positiv till förslaget och ställde intressanta frågor och kom 
med positiv återkoppling. Kävlinge kommun framhåller att friluftsanspråken är 
viktiga i kommunen. 
Ledningsdragning var en fråga som lyftes. Kommunen hade gärna velat att staten 
pekade ut områden för ledningsdragning annars riskerar det att bli fritt fram att dra 
kablar. 
 
Sammanträde med Stadsbyggnadsnämnden i Landskrona 2017-05-16 
DELTAGARE 
Landskrona stad; ca 20 politiker och 4 tjänstepersoner  
Länsstyrelsen Skåne; Pär Persson, Peter Cavala 
 
En tjänsteperson föreslog en ändring av texten i dokumentet ”Beskrivning till 
planskiss” avseende avgränsningen av ÖR 6. I dokumentet står att polygonen 
avgränsas av länsstyrelsens förslag till naturreservat för Lundåkrabukten. Efter 
diskussioner mellan länsstyrelsen och Landskrona kommer naturreservatet begränsas 
så att den lilla triangeln i nordväst utgår ur reservatet och istället blir 
djurskyddsområde. Den geografiska avgränsningen i underlaget för statlig planering i 
Öresund påverkas inte men beskrivningen avseende gränsen ändras. Länsstyrelsen 
meddelade att en sådan korrigering kan göras genom att ordet naturreservat ersätts 
med områdesskydd. Länsstyrelsen meddelar HaV om detta. Nämndens ordförande 
tackade länsstyrelsen för presentationen och lyfte fram vikten av dialog med 
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länsstyrelsen också i kommande samrådsskede. Det konstaterades att de eventuella 
intressekonflikter som återstår enkelt bör kunna lösas i den fortsatta dialogen.   
 
Ordinarie planeringsmöte med politiker från kommunstyrelsen och 
byggnadsnämnden i Vellinge 2017-05-31 
DELTAGARE 
Vellinge kommun; 10 politiker och 4 tjänstepersoner 
Länsstyrelsen Skåne; Elisabet Weber (EW) och Pär Persson (PP) 
 
1. INFORMATION 
PP presenterar förutsättningarna för Havsplaneringen och vem som ansvarar för vad 
samt hur processen går till. Förklarade vad statlig Havsplanering är i förhållande till 
kommunal fysisk översiktsplan och vilken relation dessa har till varandra. 
Beskrivning av när och var havsplanen och översiktsplanen kommer att vara 
parallellt vägledande  
 
2. FRÅGOR från auditoriet 
- Prövningar; Hur kommer dessa hanteras under samråd och granskning av 

Havsplanen - före den är antagen? 
- Hur skiljer sig synen på förvaltningen och planeringen av havet mellan Danmark 

och Sverige? 
- Klimatanpassning och Havsplanering hur hänger det ihop? Särskilt med tanke på 

länsstyrelsens syn på reträtt?  
 
3. INFORMATION OM FORTSATT PROCESS t ex samråd våren och sommaren 
2018. Kommunen träffar gärna Länsstyrelsen i denna process.   
 
Möte med Helsingborgs kommunalrådsberedning 2017-09-20 
DELTAGARE 
Helsingborg stad; 10 politiker och 3 tjänstepersoner  
Länsstyrelsen Skåne; Pär Persson, Charlotte Carlsson 
 
Beredningen var positiv till förslaget och ställde intressanta frågor och kom med 
positiv återkoppling. Deltagarna var särskilt positiva till förslaget om föreskrifter i 
Öresund. Kommunen var intresserad av att höra vilken viljeinriktning Danmark har 
när det gäller sandsugning och varför bedömningen skiljer sig mellan Sverige och 
Danmark. Inom kommunens havsområde finns Disken som sandsugits på dansk sida 
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fram till 2014 medan sandsugning på svenska sidan upphörde i mitten av 80-talet. A-
områdenas användning diskuterades och bland annat lyftes frågan om vågkraft och 
fiskodling kan bli aktuella i dessa områden. 
Vidare nämndes ett marint skyddat område för hela Öresund och vilka som är de 
största hindren för att inrätta ett sådant skyddat område. Kommunen ställde frågan 
om vad Länsstyrelsen bedömer att kommunen kan bidra med för att stärka värdena i 
Öresund och hindra olämpliga verksamheter. Länsstyrelsen svarade att kommunen 
kan använda översiktsplanen så att den blir ett vägledande dokument för kommande 
prövningar av verksamheter. På så sätt kan den statliga och kommunala planeringen 
förstärka och komplettera varandra.   
 
Sammanfattning 
Hittills har vi nått representanter för kommunledningarna i samtliga kommuner 
utom Malmö. I Malmö har vi varit i kontakt med tjänstepersoner som ännu inte har 
återkommit med en tid för ett möte med representanter för politiken. Sammantaget 
har reaktionerna varit mycket positiva och det finns inga direkta invändningar mot 
innehållet i underlaget. Att underlag och dialog mellan stat och kommun sker på 
regional nivå har uppfattats som mycket positivt. En mer detaljerad sammanställning 
med minnesanteckningar och deltagare kommer att göras i samband med 
slutredovisningen av projektet. 
 
 
Pär Persson 

 


