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KOMPIS – en möjlighet för kommuner att planera 
havet! 

Information om KOMPIS-bidraget – kommunal planering i (statlig) 
samverkan 

 

Tre havsplaner ska vara klara senast 2021 
Förberedelser pågår för att ta fram nationella havsplaner för havsplanområdena 
Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Planerna ska vara beslutade av 
regeringen senast 2021. Syftet med den statliga havsplaneringen är att visa hur 
havet kan användas effektivt och hållbart nu och i framtiden. Det övergripande 
syftet med havsplanerna är att uppnå ett antal miljömässiga, näringslivspolitiska 
och sociala mål.   

Havsplaneringen leds av Havs- och vattenmyndigheten (HaV) i samverkan med 
berörda nationella myndigheter och landets kustlänsstyrelser. Alla som berörs ska 
informeras och bjudas in att delta i arbetet med havsplanerna. Det gäller såväl 
kommuner som näringsliv och ideella organisationer. Kustkommunernas bidrag i 
arbetet är särskilt viktigt under 2016 och 2017, då de första förslagen till 
havsplaner tas fram.  

 

Viktigt att översiktsplaner och havsplaner stämmer överens  
Havsplanområdet börjar en nautisk mil utanför baslinjen (se Figur 1). Det betyder 
att kommunernas översiktsplaner (ÖP) och havsplanen (HP) kommer att 
överlappa från en nautisk mil ut till området där svensk ekonomisk zon tar vid. 
Eftersom havsplanerna, liksom kommunernas översiktsplaner, ska vara 
vägledande är regeringen angelägen om att planerna stämmer överens när 
havsplanerna antas. Samordningen av anspråk och intressen i kust- och 
havsområdet är den gemensamma kärnan i den kommunala översiktsplaneringen 
och den statliga havsplaneringen. 
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Figur 1. Principskiss som visar kommuntäckande ÖP med röd linje, 
havsplanområde med ljusblå färg och överlappande ÖP/HP-område i mörkblått 
med gul ram. Kustzonen är ett ungefärligt begrepp och området som redovisas i 
figuren är en uppskattning av Länsstyrelsen.  
 

HaV har avsatt pengar till KOMPIS-bidraget för 2016 och 2017. Kommunerna 
kan söka bidrag antingen för ett ettårigt projekt för 2016 eller för 2017. Möjlighet 
finns även att söka för projekt som sträcker sig över en tvåårsperiod, det vill säga 
över 2016-2017.  

Pengarna har HaV fördelat till landets kustlänsstyrelser som i sin tur ansvarar för 
utlysning och prövning av ansökningar från kommunerna. Kommunen kan föra en 
dialog med länsstyrelsen kring hur KOMPIS-bidraget fungerar och är tänkt att 
användas utifrån de regionala förutsättningarna. Länsstyrelsen ser gärna att 
bidraget söks för en tvåårsperiod eftersom det förenklar stödhantering, men det 
går även att söka för ett år. 

Eftersom havsplanerna ska antas senast 2021 är detta ett lämpligt tillfälle ur 
kommunernas synvinkel att påbörja ett planeringsarbete för havet som kan arbetas 
in i översiktsplanen. Redan 2017 kommer ett utkast till havsplan att finnas 
tillgängligt för synpunkter. Utkastet, som kommunerna kommer att kunna 
påverka, kan ses som en indikation på hur det förslag som går ut på formellt 
samråd under 2018 kommer att se ut.  

 

Vilka projekt kan få KOMPIS-bidrag? 
Bidraget riktar sig till projekt inom fysisk planering. Det kan handla om att arbeta 
med översiktsplanering där kommunens syn på havets användning redovisas. 
Användningen kan avse vattenytan, vattenmassan, botten eller luftområdet ovan 
vatten.  
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Det kan också handla om att ta fram planeringsunderlag som kan användas i 
kommunernas fysiska planering men även i den statliga havsplaneringen. 
Underlag kan tas fram för överlappsområdet mellan översikts- och havsplan eller 
för kustzonen. Sökande kommuner behöver motivera hur projektet stärker 
kommunens havsplanering och företräde ges för projekt med en tydlig koppling 
till överlappsområdet mellan statlig och kommunal havsplanering.   

Det är också önskvärt att projektet uppfyller något eller några av följande 
kriterier: 

• Projektet genomförs i samarbete med en eller flera andra kommuner, 
tematiskt eller genom angränsande planeringsområden. 

• Projektet genomförs i samarbete med regionalt utvecklings- eller 
tillväxtorgan. 

• Projektet växlas upp till ett större projekt genom andra medel för att uppnå 
synergieffekter inom flera sakfrågor.  

 

Hur ska KOMPIS-projekten redovisas? 
Planeringsinsatsen ska redovisas till den eller de länsstyrelser som har beviljat 
stödet. Syftet med redovisningen är att HaV ska kunna dra nytta av och sprida 
kunskapsunderlag, slutsatser och eventuella ställningstaganden i 
havsplaneringsarbetet. Redovisningen bör ske enligt formatanvisningarna nedan 
för att resultatet ska komma till så stor nytta som möjligt.  
Redovisning med slutrapport ska signeras av behörig person och skickas in 
digitalt. Signeringen innebär att kommunen godkänner att resultatet av projektet 
får göras tillgängligt på länsstyrelsernas och HaVs webbplatser samt i andra 
sammahang.  

Kommunerna ska redovisa resultatet senast i januari 2017, respektive januari 
2018.  

 

Figur 2. Översiktlig tidplan för KOMPIS. 
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Krav på redovisningsformat 
Redovisning av resultat kan ske i form av en rapport i Word- och/eller 
Excelformat. Det är önskvärt att geografiskt angivna intressen/anspråk även 
redovisas med stöd av GIS-filer. Dessa kan med fördel skickas in löpande till 
Länsstyrelsen för att så tidigt som möjligt komma med i planeringsprocessen. 

GIS-filer ska lämnas i ESRI:s shape-format (.shp) eller som ESRI:s 
filgeodatabaser (.gdb) för ArcGIS 10.x, gärna tillsammans med lyrfiler som 
beskriver manersättning. Projektion ska vara Sweref99TM. Grundläggande 
metadata som måste följa med i textfil är: titel, beskrivning, aktualitet (år) och 
kontaktuppgifter.  

Valfria uppgifter är: tillkomsthistorik/metodbeskrivning, rekommenderad skala, 
länkar till andra källor, till exempel rapporter och webbsidor.  

Inlämning av filer ska ske till uppsala@lansstyrelsen.se och 
lena.krantz@lansstyrelsen.se märk e-post med dnr. 408-1055-16.  

 

 

21 mars 2016 

Länsstyrelsen Uppsala län 

 

 

 

Bilagor: 

Ansökningsblankett 

Bilaga 1 (Ansökningsblankett - förklaringar) 

Bilaga 2 (Mer information om havsplanering) 

 
 
 
 

mailto:uppsala@lansstyrelsen.se
mailto:lena.krantz@lansstyrelsen.se
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Bilaga 1: Ansökningsblankett – 
förklaringar 
 

1. Projektbeskrivning 
En översiktlig tidplan för insatsen ska redovisas, där det också framgår vilka 
parter som avses medverka i arbetet och när denna medverkan förväntas ske.  

2. Projektets koppling till havs- och kustområde 
Stödet avser kommunala planeringsinsatser som klargör hur frågor som antingen 
berör kustzonen eller överlappsområdet kan komma att påverka (eller påverkas 
av) de kommande havsplanerna. Beskriv översiktligt hur kommunen ser på denna 
koppling – exempelvis kända anspråk och vad som ska utredas inom projektet. 

En utökad projektbeskrivning kan redovisas i bilaga vid behov. 

3. Bidragsnivå 
Normal bidragsnivå är 50 % av projektets kostnader. Föreligger särskilda skäl kan 
projekt få en högre kostnadstäckning, upp till 75 %. Om särskilda skäl föreligger 
ska en dialog föras med den länsstyrelse där bidraget söks.  

4. Tidplan 

Projekt 2016 

Ansökan  Beslut  Utbetalning  Projektperiod  Redovisning  

15 mars -10 
juni 2016 23 juni 2016 Augusti 2016 23 juni-31 

december 2016 20 januari 2017 

 

Projekt 2017 

Ansökan  Beslut  Utbetalning  Projektperiod  Redovisning  

Senast 31 
oktober 2016 15 februari 2017 20 februari 2017 1 januari -31 

december 2017 20 januari 2018 

 Förhandsbesked    

 30 november 
2016    
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Projekt 2016-2017 

Ansökan  Beslut Utbetalning Projektperiod  Redovisning  

15 mar-10 juni 
2016 23 juni 2016 Augusti 2016 23 juni-31 

december 2016 20 januari 2018 

    Delredovisning 

    20 januari 2017 

 

Länsstyrelsen ser gärna att bidrag söks för en tvåårsperiod eftersom det förenklar 
hanteringen, men det går även att söka för ett år. Om bidrag beviljas utbetalas 70 
% vid ansökningstillfället och 30 % vid godkänd slutredovisning. 

5. Projektbudget 2016 
• Totalbelopp – Ange total kostnad för planeringsinsatsen 

• Medfinansiärer – Ange eventuella medfinansiärer samt belopp 

Belopp anges utan moms. 

6. Projektbudget 2017 
• Redovisas på samma sätt som 2016 

7. Kostnadsbudget  
• Specificera lönekostnader (antal timmar / till vilken kostnad) 

• Specificera köp av externa tjänster (antal timmar/ till vilken kostnad) 

• Specificera reskostnader 

• Specificera övriga kostnader 

8. Övrigt 

9. Bilagor 
Ange vilka bilagor som följer med ansökan, så att dessa kan spåras genom 
länsstyrelsernas digitala hantering. Bilagorna kan också vara en del av ett samlat 
ansökningsdokument i pdf-format. 
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Bilaga 2: Mer information om 
havsplanering 
 

Mer om havsplanering 
GIS i havsplanering; länsstyrelsen Västra Götaland, som har ett nationellt ansvar 
för länsstyrelserna att arbeta med GIS-frågor inom havsplanering, har tagit fram 
följande dokument: 

Lathund: tillgång till geodata för havsplanering 

Lista: geodata för havsplanering 

 

Mer om havsplanering och KOMPIS 
Mer information om den statliga havsplaneringen finns på Havs- och 
vattenmyndighetens webbplats. Där finns även en bakgrundsbeskrivning av 
KOMPIS-bidraget:  

Allmän information om havsplanering 
Bakgrundsbeskrivning av KOMPIS-bidraget  

 

Mer om havsplanering i XXX län  
På Länsstyrelsen i Uppsala läns webbplats kan du läsa mer om havsplaneringen i 
Bottniska vikens havsplanområde.  

www.lansstyrelsen.se/uppsala 

 

 

 

http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/Havsplanering%202/Geodata/tillgang-till-geodata-for-havsplanering.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/Havsplanering%202/Geodata/tillgang-till-geodata-for-havsplanering-bilaga.xlsx
https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/havsplanering.html
https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/havsplanering/havsplanering-i-sverige/kompis-bidraget.html
http://www.lansstyrelsen.se/uppsala
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