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Slutredovisning öresund .docx 

Slutrapport – beslut om bidrag från anslag 1:12 Åtgärder för havs- 
och vattenmiljö (Dnr 1056-16), ”Framtagande av fördjupad 
havsplan för Öresund” 

Länsstyrelsen Skåne redovisar här övergripande vad som ingått i projektet som ett 
komplement till slutrapporteringsblanketten (bilaga slutrapporteringsblankett2). Ett 
flertal dokument och kartor har tagits fram inom projektet och har redan redovisats 
till HaV. Dessa dokument listas nedan. En del av dokumenten är tillgängliga på 
länsstyrelsens hemsida om havsplanering vilket framgår av listan. Förutom att 
redovisa en lista över dokument som tagits fram, listas också genomförda 
dialogmöten inom projektet. Slutligen ges också några kommentarer kring vad som 
skett i projektet sedan den senaste redovisningen till HaV 2017-10-12.  
 

Rapporterade dokument till HaV 
2016-10-31. Beskrivning av processen för ”Öresundsprojektet” samt redovisning av 
viktiga planeringsfrågor. 
 
2016-11-30. Delrapport november 2016 ”Fördjupad havsplan för Öresund” med 
bilagor. Bilaga 1. Dokumentation av workshops med kommuner. Bilaga 2 Karta där 
översiktsplaner för Öresund har sammanställts. Bilaga 3 Intresseanalys i 
excelformat. Bilaga 4 Karta synergianalys. Bilaga 5 Karta intresseanalys. 
 
2017-01-30. Delrapport och ekonomisk rapport – beslut om bidrag från anslag 1:12 
Åtgärder för havs- och vattenmiljö (Dnr 1056-16), ”Framtagande av fördjupad 
havsplan för Öresund” 
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2017-04-20. Redovisning av fördjupat underlag för statlig planering i Öresund. 
Bilaga 1. Planskiss Öresund (på hemsidan) 
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/samhallsplanering-och-
kulturmiljo/planfragor/PublishingImages/Pages/Havsplanering/Planskiss_%c3%9
6resund.jpg 
Bilaga 2. Beskrivning till planskiss Öresund (på hemsidan) 
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/samhallsplanering-och-
kulturmiljo/planfragor/PublishingImages/Pages/Havsplanering/Beskrivning%20%
c3%96resund_10april.pdf 
 
2017-04-28. Redovisning av rapport ”Planeringsförutsättningar inom projektet 
fördjupat underlag för statlig planering i Öresund” (på hemsidan) 
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/samhallsplanering-och-
kulturmiljo/planfragor/PublishingImages/Pages/Havsplanering/Planeringsf%c3%b
6ruts%c3%a4ttningar%20%c3%96resund%20slutlig.%20docx.pdf 
Bilaga 1 Riksintressen 
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/samhallsplanering-och-
kulturmiljo/planfragor/PublishingImages/Pages/Havsplanering/Bilaga%201%20Ri
ksintressen%20small.pdf 
Bilaga 2. Befintlig användning i Öresund 
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/samhallsplanering-och-
kulturmiljo/planfragor/PublishingImages/Pages/Havsplanering/Bilaga%202%20Be
fintlig%20anv%c3%a4ndning%20i%20%c3%96resund.pdf 
Bilaga 3. Kommunala ställningstaganden 
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/samhallsplanering-och-
kulturmiljo/planfragor/PublishingImages/Pages/Havsplanering/Bilaga%203%20K
ommunala%20st%c3%a4llningstaganden.pdf 
Bilaga 4. Kommunal användning 
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/samhallsplanering-och-
kulturmiljo/planfragor/PublishingImages/Pages/Havsplanering/Bilaga%204%20K
ommunal%20anv%c3%a4ndning.pdf 
 
2017-10-12. Sammanfattning av dialog med kommunledningar om underlag för 
statlig planering i Öresund. 
 

Dialogmöten inom projektet  
2016-08-23 Möte med Malmö stad, Malmö 
2016-08-30 Möte med Kävlinge och Lomma, Lomma 
2016-08-30 Möte riktat till KSO och kommunchefer i samtliga kommuner, Malmö 
2016-09-12 Möte med Höganäs, Helsingborg och Landskrona, Helsingborg 
2016-09-13 Möte med Vellinge, Vellinge 
2016-10-24 Uppföljningsmöte för kommuner som deltagit i dialogen, Malmö 
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2017-02-15 Hearing med ett 60 tal deltagare från kommuner, Myndigheter, Region 
Skåne, närings- och andra intresseorganisationer samt kunskapsinstitut. 
2017-03-31 Möte med representanter för Malmö kommun och Region Skåne om 
förslag till biosfärsområde för Öresund 
2017-04-10 Avstämning med Region Skåne om planeringsunderlag Öresund 
2017-04-20 Möte med Malmö stad om översyn av översiktsplan för Malmö 
2017-04-26 Möte med Höganäs kommunledning samordnat med möte om marint 
reservat 
2017-05-03 Möte med Lomma kommunstyrelse 
2017-05-16 Möte med Kävlinge kommunstyrelse 
2017-05-16 Möte med Stadsbyggnadsnämnden i Landskrona 
2017-05-31 Möte med politiker från kommunstyrelsen och byggnadsnämnden i 
Vellinge (ordinarie planeringsmöte) 
2017-06-14 Möte med danska kommuner i Köpenhamn 
2017-09-20 Möte med Helsingborgs kommunalrådsberedning 
2017-11-02 Möte med Simrishamns kommun om översiktsplan för kust och hav 
 
Utöver dessa dialogmöten har en eller flera av projektdeltagarna deltagit i 
informationsmöten och i projekt som har direkta kopplingar till fysisk planering av 
Öresund. Projektet har presenterats för ett flertal berörda målgrupper t. ex 
Kommunförbundet Skåne, Samhällsbyggnads/Tekniska chefer i Skånes kommuner, 
arbetsgrupperna för havsplanering i Östersjön och Västerhavet, Oceana m. fl. 
ideella organisationer. Under projekttiden har vi också deltagit i referensgruppen för 
Baltspace samt varit involverade i det danska havsplaneringsprojektet Havplan 
Øresund genom deltagande på ett brugermøde samt ett möte med 
projektledningen.    

Projektaktiviteter genomförda sedan oktober 2017  
I vår motivering till att få kompletterande medel till projektet angav vi att det är 
angeläget att förmedla det underlag som tagits fram för Öresund till danska 
intressenter. Genom det danska havsplaneringsprojektet Havplan Øresund deltog vi 
i ett brugermøde i november samt ett möte med projektledningen i januari 2018. 
Under workshopen fick vi möjlighet att visa planskissen för Öresund och diskutera 
tillsammans med representanter för fiske, naturvård, sandutvinningsintressenter m. 
fl. samt även med representanter för Sjöfartsstyrelsen. Länsstyrelsen avser att 
fortsätta att delta i projektet efter att vårt Öresundsprojekt är avslutat. 
 
Enligt tilläggsbeslutet kan en del av medlen användas för dialog om havsplanering 
med övriga kommuner i Skåne. Länsstyrelsen träffade därför Simrishamns kommun i 
november med anledning till att de fått i uppdrag att ta fram en kust- och havsplan. 
Länsstyrelsen har vid flera tidigare tillfällen uppmanat kommunen om att planera för 
sitt havsområde och bl.a. uppmuntrat kommunen att söka KOMPIS medel. Det är 
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nu mycket glädjande att kommunen genomför planering av kust och hav. Planen för 
arbetet som presenterades på mötet var ambitiös och väl genomtänkt. En intressant 
reflektion från mötet var att tjänstepersonerna uttryckte att det är bra att 
kommunledningen nu ser havsplanering som en naturlig del av översiktsplaneringen 
vilket är mer positivt än om arbetet genomförs med stöd av externa medel.   

Beslutande 
Detta meddelande har beslutats av enhetschef Kajsa Palo. Vattenstrateg Pär Persson 
har varit föredragande. 
 
Detta beslut har bekräftats digitalt och har därför ingen namnunderskrift. 
 
Kajsa Palo    

Pär Persson 
 
 
 
 
Bilaga. Slutrapporteringsblankett2. 
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