
 

 

  

Sammanställning beviljade  
KOMPIS-ansökningar t.o.m. augusti 2017  
Bidrag till kommunal kust- och havsplanering  
 

Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Gävleborgs, Uppsala, Stockholms, Södermanlands, 
Östergötlands, Kalmar, Gotlands, Blekinge, Skåne, Hallands och Västra Götalands län 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Version 4.0, daterad 2017-08-31 

Sammanställningen är gjord av de tre samordnande kustlänsstyrelserna i Västra Götalands, Kalmars och 
Västernorrlands län. 
 

Vid frågor om sammanställningen – kontakta Markus Klingberg, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 
010-224 45 97, markus.klingberg@lansstyrelsen.se  
 

Omslagsfoto: Gunnar Åkerlund 

mailto:markus.klingberg@lansstyrelsen.se


- 3 - 

 

Om sammanställningen 

Detta dokument innehåller utdrag från de KOMPIS-ansökningar som beviljats bi-
drag under 2016 fram till och med augusti 2017. Sammanställningen ska ge inspi-
ration och idéer till kustkommuner som ännu inte sökt KOMPIS-bidrag för att ar-
beta med kust- och havsplanering i sin kommun. Den ska också underlätta möjlig-
heten att knyta kontakter och utbyta erfarenheter mellan pågående KOMPIS-pro-
jekt.  

Sammanställningen innehåller projektbeskrivningar och kustlänsstyrelsernas moti-
vering till varför projektet har fått medel. För varje projekt finns också en kontakt-
person.  

Kommunal planering i statlig samverkan 
KOMPIS står för kommunal planering i statlig samverkan. Syftet med KOMPIS-bi-
draget är få igång projekt som bidrar till att kommunen börjar tänka kring hur 
man önskar använda sina kust- och havsområden. Det kan till exempel handla om 
att ta fram nytt planeringsunderlag, sammanställa och bearbeta befintligt plane-
ringsunderlag eller göra analyser av olika slag. Arbetet bör leda till någon form av 
kommunalt ställningstagande, eller åtminstone medvetenhet, kring de värden 
som finns inom det egna havsområdet, idag och i framtiden. Detta är särskilt vik-
tigt med tanke på att den pågående statliga havsplaneringen delvis överlappar 
med den kommunala översiktsplaneringen. Det är önskvärt att den statliga och 
kommunala planeringen harmonierar så långt det är möjligt i överlappsområdet.  

Tidplan statlig havsplanering 
I december 2016 presenterade Havs- och vattenmyndigheten (HaV) de första ut-
kasten till statliga havsplaner för Sveriges tre havsområden: Bottniska viken, Ös-
tersjön och Västerhavet. Utkasten finns publicerade på HaVs webbplats. Under 
december till och med april fick kommuner, regionala planeringsorgan och statliga 
myndigheter möjlighet att lämna synpunkter på de tidiga skisserna till plankarta 
och planbeskrivningar. Utkasten ska ses som ett första diskussionsunderlag. Nästa 
steg i havsplaneringsprocessen är ett formellt samråd som inleds 15 februari 
2018. Under 2019 lämnar HaV de färdiga förslagen till havsplaner till regeringen 
som tar beslut senast 2021.  

Positivt med mellankommunal samverkan 
Kommunernas medverkan i de olika stegen i avstämningen av havsplanerna kan 
göras inom ramen för ett KOMPIS-projekt. 
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Vi ser gärna att flera kustkommuner går samman i sina ansökningar eftersom det 
finns stora fördelar med att samarbeta över kommungränser i den här typen av 
projekt. 

Vid frågor om KOMPIS-bidraget är ni välkomna att kontakta er kustlänsstyrelse.  

Sammanställningen är gjord av de tre samordnande kustlänsstyrelserna i Västra 
Götalands, Kalmars och Västernorrlands län. 

 

 

Figuren visar alla kust-
kommuner som bevil-
jats KOMPIS-bidrag till 
och med augusti 2017.  
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Samarbete Norra Bohuslän (Lysekil-Strömstad) 
 
Utdrag ur projektansökan 

1. Projektbeskrivning 

1.1 Projektbenämning 
Havsplan och Kustzon – Blå ÖP Norra Bohuslän 

1.2 Beskriv projektet kortfattat  
Projektet avser att fullfölja den satsning som gjorts med Blå Översiktsplan i Norra 
Bohuslän. Projektet ska ta vid processen med Blå ÖP vid samrådshandlingsstadiet. 
Genomföra samråd, sammanställa synpunkter och inkludera dessa i en utställ-
ningshandling. Slutligen ska projektet ta en väl förankrad Blå ÖP till beslut i de fyra 
kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil. Längs vägen kommer pro-
jektet integrera bearbetningen av förslag ifrån den nationella havsplaneringen. 
Detta är en naturlig process  i detta arbete som vi redan är involverade i via ”reg-
ional tillväxt”-gruppen.  

2. Projektets koppling till havs- och kustområde 

2.1 Beskriv projektets koppling till det nationella havsplaneområdet 
Området som hanteras av projektet täcker de 4 kommunernas totala havsresurser 
inklusive kustzonen och territorialdelen fram till rikets gräns. Territorialdelen sam-
planeras av kommun och stat. Vår Blå ÖP förväntas bli ett tematiskt tillägg till re-
spektive översiktsplan i varje kommun. Arbete med att granska och integrera de 
nationella havsplanerna i vår Blå ÖP ingår i denna satsning. Vi ämnar också dela 
med oss av våra skikt och information  för att på så sätt påverka den nationella pla-
neringen så att den harmonierar med den kommunala.  

2.2 Beskriv projektets koppling till kustzonen 
Projektet fokuserar på kustzonen innanför baslinjen +1 nm för att det är där som 
många överlapp av intressen finns och där som allmänheten kommer ha mest syn-
punkter. Kopplingen mellan verksamhetsområden på land, kustzonen och territori-
aldelen täcks också av projektet. Kustzonen planeras av projektet.  
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Länsstyrelsens motivering till beslutet 
Länsstyrelsen bedömer att kommunernas projektbeskrivning överensstämmer med 
kriterierna för bidrag genom att planeringsinsatserna kan förväntas att: 

• öka den gemensamma kunskapen i stat och kommun om kust- och havsområ-
det under pågående havsplanering, samt 

• leda till framtida ÖP-ställningstaganden i respektive kommun, där  
• kommunens ÖP och den nationella havsplanen överensstämmer och samver-

kar så långt möjligt är.  

Projektets kontaktperson: Carl Dahlberg, e-post carl.dahlberg@lysekil.se  

  

mailto:carl.dahlberg@lysekil.se
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Svinesundskommittén 
 
Utdrag ur projektansökan 

1. Projektbeskrivning 

1.1 Projektbenämning 
Mellankommunal planering med ett gränsregionalt perspektiv 

1.2 Beskriv projektet kortfattat  
Projektet skall arbeta för att förverkliga en tillväxtinriktad kust- och havsplanering 
med ett skydd av de stora marina naturvärden som finns i gränsregionen i fokus. 

Skapa en balans mellan bevarande och utvecklande. Hantera målkonflikter i en 
hållbar Blå tillväxt, genom en tydlig gränsöverskridande havs- och kustzonsplane-
ring 

För närvarande pågår ett KOMPIS-finansierat projekt i norra Bohuslän där Ström-
stads och Tanums kommuner ingår, fokus i det projektet är ”att fullfölja den sats-
ning som gjorts med Blå Översiktsplan i Norra Bohuslän. Projektet ska ta vid pro-
cessen med Blå ÖP vid samrådshandlingsstadiet. Genomföra samråd, samman-
ställa synpunkter och inkludera dessa i en utställningshandling. Slutligen ska pro-
jektet ta en väl förankrad Blå ÖP till beslut i de fyra kommunerna Strömstad, Ta-
num, Sotenäs och Lysekil. Längs vägen kommer projektet integrera bearbetningen 
av förslag ifrån den nationella havsplaneringen”. 

Svinesundskommitténs projekt tar vid där ”Havsplan och Kustzon – Blå ÖP Norra 
Bohuslän” slutar vid riksgränsen. 

Detta projekt kan bli en resurs och kunskapsbank för att integrera förslag och möj-
ligheter ur ett gränsregionalt perspektiv i ”Havsplan och Kustzon – Blå ÖP Norra 
Bohuslän. 

Detta är oerhört viktigt för kommunerna Strömstad och Tanum som direkt gränsar 
till kustkommuner i Östfolds fylkeskommun.  Det är av stor vikt att kunna följa vad 
som sker på ”andra sidan riksgränsen” då det starkt påverkar kust och havsmiljön i 
de svenska kommuner och människors levnadsvillkor i gränsbygden. 

Norge har en förvaltningsplan för Nordsjön och Skagerrack, som visar på proble-
men med mycket trafik och andra miljöpåverkande aktiviteter. 

Under 2017 planerar vi att gå vidare med det arbete som ”Hav möter Land ” på-
började, att se vilka nationella, regionala och lokala samarbetsformer som finns 
och vilka som behöver utvecklas för att nå våra nationella och regionala mål. 
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Vi kommer även att jämföra, hur kopplingen är mellan havsplanering och kommu-
nernas kustzonsplanering på svensk och norsk sida – kan vi lära av varandra, skapa 
gemensamma förhållningssätt som underlättar för den kommunala och regionala 
planeringen 

Alltså är det en tydlig avgränsning mellan det pågående projektet i norra Bohuslän 
och detta gränsregionala projekt. I norra Bohuslän är man mycket längre i proces-
sen (samrådshandlingsstadiet) I detta projekt talar vi om att kartlägga samarbets-
former, utveckla samarbetsformer, samt synliggöra likheter och skillnader i ”Kom-
munal planering i (statlig) samverkan”. 

Vi hoppas att vi kan fortsätta arbetet under 2018 med ytterligare stöd från  
KOMPIS, men det får resultatet i detta projekt utvisa. 

2. Projektets koppling till havs- och kustområde 

2.1 Beskriv projektets koppling till det nationella havsplaneområdet 
I norra Bohusläns projektet skriver man ”Området som hanteras av projektet 
täcker de 4 kommunernas totala havsresurser inklusive kustzonen och territorial-
delen fram till rikets gräns. Vi ämnar också dela med oss av våra skikt och inform-
ation för att på så sätt påverka den nationella planeringen så att den harmonierar 
med den kommunala” 

På den norska sidan har Östfolds Fylkeskommune en kystzoneplan, och den är ak-
tuell för revidering. Kustzonsplanen på svensk sida är baserad på ett stort värde-
grundsarbete, vilket har varit utgångspunkten i den kommande Blå ÖP, och fram-
förallt för Strömstads och Tanums kommuner är det av stor vikt att det startar en 
konstruktiv dialog mellan kustkommunerna i Östfold och kommunerna i norra Bo-
huslän, att vi kan gå vidare där Blå ÖP- norra Bohuslän slutar 

Kommunal och moderniseringsdepartementet i Norge har givit ut en ny ”stortings-
melling” som beskriver vikten av ”Gjennomføringsrettet planlegging”, och som 
kommer att beröra kustkommunerna i Östfold. Dessutom kan man läsa om arbetet 
med förvaltningsplanerna på Faglig forum for norske havområder (sekretariatet, 
och vilka är viktiga att knyta till arbetet med de svenska havsplanerna. 

2.2 Beskriv projektets koppling till kustzonen 
På svensk sida är kommunerna i norra Bohuslän i slutskedet antagandet av Blå ÖP. 
Östfolds Fylkeskommune har en kystzoneplan, men den är aktuell för revidering.  
Den norska regeringen har lämnat en ”stortingsmelling” som heter ”Planlegging i 
kystnære sjøområder”, och som kommer att påverka kystzoneplanen i Östfold. Det 
är viktigt att skapa en konstruktiv dialog för kust- och havsområden i gränsreg-
ionen genom de aktiviteter vi har beskrivit under projektbeskrivning i ansökan. 

  



- 9 - 

 

Länsstyrelsens motivering till beslutet 
Kompisbidraget riktar sig direkt till kustkommuner. Länsstyrelsen bedömer att Svi-
nesundskommittén i detta fall är en lämplig projektägare, då de nödvändiga kontak-
terna med norsk sida redan finns etablerade och det kan förväntas spara tid initialt. 
Havet är i hög grad en resurs som delas mellan kommuner och även mellan länder. En 
internationell planering av havsresurserna svarar därför bra mot de naturliga förut-
sättningarna för just havet och det är angeläget att undersöka villkoren för hur olika 
organisationsformer och lagstiftningar på bästa sätt kan samverka. 

Länsstyrelsen bedömer att Svinesundskommitténs projektbeskrivning överensstäm-
mer med kriterierna för bidrag genom att planeringsinsatserna kan förväntas att:  

• öka den gemensamma kunskapen mellan länderna om kust- och havsområ-
det under pågående svensk havsplanering, samt 

• leda till framtida ställningstaganden i respektive kommun och land, där 
• kommunernas fysiska planering och den nationella havsplanen överensstäm-

mer och samverkar så långt möjligt är med hänsyn till ländernas olika förut-
sättningar. 

Av detta framgår att projektet är ett av flera nödvändiga led. I projektets slutrapport 
ska Svinesundskommittén redovisa sina slutsatser kring dessa förväntningar och redo-
göra för hur arbetet mot den redovisade målbilden kan drivas vidare under kom-
mande former. Här är de olika parternas roller av särskild vikt. 

Projektets kontaktperson: Elsie Hellström, Svinesundskommittén, e-post  
elsie.hellstrom@svinesundskommitten.com  

 

  

mailto:elsie.hellstrom@svinesundskommitten.com
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Samarbete södra Västkusten (Kungsbacka-Uddevalla) 
 

Utdrag ur projektansökan 

1. Projektbeskrivning 

1.1 Projektbenämning 
GIS-kartläggning till havs – Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla 

1.2 Beskriv projektet kortfattat  
Projektet, ”GIS-kartläggning till havs” syftar till att, med GIS som verktyg, samman-
ställa befintlig indata inom ett utvalda prioriterade temaområden och därigenom 
skapa en övergripande kartbild av det havsområde som innefattar de åtta delta-
gande kustkommunerna Kungsbacka, Göteborg, Öckerö, Kungälv, Stenungsund, 
Tjörn, Orust och Uddevalla. 

Den övergripande kartbilden som tas fram inom projektet ska bland annat illu-
strera potentiella intressekonflikter och den är tänkt att utgöra en grund för dis-
kussionen kring avvägningar mellan intressen på politisk nivå. Utgångspunkten för 
valet av tematiska områden är framförallt ett arbete som genomfördes inom ra-
marna för en förstudie i de åtta kustkommunerna. I en uppstartsfas kommer en 
gemensam identifiering av de högst prioriterade områdena att genomföras där kri-
terierna för prioriteringen är var vi kan ha mest gemensam nytta samt vad som be-
höver prioriteras för att kommunerna ska kunna svara på ett bra sätt på de nation-
ella havsplanerna. 

Projektet syftar även till att gemensamt identifiera hur planeringsunderlaget för 
den kommunala havsplaneringen behöver kompletteras. Var behöver vi samla re-
surser för att kunna göra ännu mer välgrundade avväganden? Vilket underlag sak-
nas? Även detta blir en viktig input till det fortsatta arbetet inom det mellankom-
munala kustzonsprojektet.  

2. Projektets koppling till havs- och kustområde 

2.1 Beskriv projektets koppling till det nationella havsplaneområdet 
Projektet kommer rent geografiskt att omfatta det havsområde där kommunal pla-
nering och nationell havsplanering överlappar så avsikten är att under projektets 
gång ha kontinuerlig dialog med den nationella havsplaneringsprocessen för Havs-
plan Västerhavet för att i största möjliga mån kunna ta detta arbete i beaktande.  
 
2.2 Beskriv projektets koppling till kustzonen  
Projektet kommer att fungera som en integrerad del av projektet Mellankommu-
nal Kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla och där samma 
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åtta kustkommuner ingår, men där fokus ligger mer tydligt på kustzonen och ut-
vecklingen av en fördjupad strukturbild för kustzonen i dessa åtta kommuner. Pro-
jekten löper parallellt i tid och styrgruppen för projekten är densamma så den poli-
tiska förankringen och de frågeställningar som dyker upp kan hanteras gemen-
samt.  

Länsstyrelsens motivering till beslutet  
Kompisbidraget riktar sig direkt till kustkommuner. Länsstyrelsen bedömer dock att 
det redan påbörjade GR-samarbetet är en lämplig mellankommunal samverkan för att 
kompletteras med ett havsplaneringsperspektiv. Av samma skäl utgör inte det faktum 
att Kungsbacka tillhör Hallands län ett hinder, utan en tillgång i Västerhavsperspektiv.  

Länsstyrelsen bedömer att kommunalförbundets projektbeskrivning överensstämmer 
med kriterierna för bidrag genom att planeringsinsatserna kan förväntas att: 

• öka den gemensamma kunskapen i stat och kommun om kust- och havsområ-
det under pågående havsplanering, samt 

• leda till framtida ÖP-ställningstaganden i respektive kommun, där  
• kommunens ÖP och den nationella havsplanen överensstämmer och samver-

kar så långt möjligt är.  

Projektets kontaktperson: Ida Lindbergh, e-post ida.lindbergh@grkom.se  

 

 

 

 

  

mailto:ida.lindbergh@grkom.se
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Samarbete Tjörns och Orust kommun 
 
Utdrag ur projektansökan 

1. Projektbeskrivning 

1.1 Projektbenämning 
TÖP för hav och kust Tjörn Orust (programhandling) 

1.2 Beskriv projektet kortfattat  
Projektet avser inleda arbetet med översiktlig fysisk planering av havs- och kust-
området inom Orust och Tjörns kommuner. Den långsiktiga målsättningen är att 
en gemensam tematisk översiktsplan (TÖP) för kommunernas kust- och havsområ-
den ska upprättas och antas. Därefter avses framtida rullande översiktliga plane-
ring för kust- och hav ske i fortsatt kommunal samverkan. Rubricerat projekt ska 
resultera i en programhandling för framtida TÖP, klar (preliminärt alt. politiskt be-
slutad) för samråd vid projektets slut.  

Planeringsarbetet tar utgångspunkt i kommunernas specifika gemensamma förut-
sättningar som mindre ö-samhällen i regional periferi, med stora säsongsvariat-
ioner i befolkning, hög andel känsliga natur- och kulturmiljöer, samt aktiv kust- och 
havsanvändning – såväl idag som historiskt, och förhoppningsvis med stor pot-
ential för framtiden. Arbetet syftar till att kommunerna, i samverkan på tjänste-
manna- och politikernivå, gemensamt ska utöva konkret samhällsplanering i form 
av sakliga analyser, avvägningar och politiska ställningstaganden. 

Planeringsarbetet avses omfatta de två kommunernas hela havsområden, inklusive 
kustzonen och territorialdelen. Havets gränslösa karaktär påkallar även beaktande 
av relationer till angränsande havsområden inom grannkommuner och ekonomisk 
zon. Då kust- och havsanvändning i olika avseenden är kopplade till funktioner, an-
vändning och strukturer längre in på land, kan även dessa komma att omfattas av 
avvägningar och förslag i planeringen. 

2. Projektets koppling till havs- och kustområde 

2.1 Beskriv projektets koppling till det nationella havsplaneområdet 
TÖP-området enligt ovan överlappar nationella havsplaneområdet geografiskt 
inom territorialhavet. Detta innebär konkret att den havsanvändning som kommu-
nerna föreslår inom denna del av TÖP-området behöver förhållas till förslag och 
restriktioner i havsplanen. Ett viktigt syfte med projektet är också att kommunerna 
ska kunna göra välgrundade inspel i den nationella havsplaneringen, i en så tidig 
fas som möjligt. Kommunerna har i sin hittillsvarande översiktliga planering, trots 
varande ö-kommuner, berört temat havsplanering relativt ytligt. Kommunerna vill 
genom detta projekt främja den lärandeprocess och politiska diskussion som är 
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nödvändig för att ”komma ikapp” inom detta planeringsområde, och kunna 
granska och integrera den nationella havsplaneringen ur ett lokalt perspektiv. 

2.2 Beskriv projektets koppling till kustzonen 
Utöver kommunernas geografiska havsområde enligt ovan, omfattar projektet 
även kommunernas inre vatten och kustzoner. Området innanför baslinjen +1 nm 
har många överlapp av såväl allmänna som enskilda intressen, och genererar be-
hov av avvägningar mellan dessa, vilka avses ske i TÖP-arbetet. Kommunerna delar 
betydelsefulla kustnära havsområden som Stigfjorden, och har många gemen-
samma förutsättningar vad gäller samhällsstruktur, logistik, befolkning, näringsliv 
etc. Dessa kopplingar mellan kommunerna yttrar sig i stor utsträckning just i kust-
zonen, som därmed förväntas utgöra ett viktigt fokusområde för den gemen-
samma planeringen, såväl geografiskt som tematiskt. 

Länsstyrelsens motivering till beslutet 
Länsstyrelsen bedömer att kommunernas projektbeskrivning överensstämmer med 
kriterierna för bidrag genom att planeringsinsatserna kan förväntas att: 

• öka den gemensamma kunskapen i stat och kommun om kust- och havsområ-
det under pågående havsplanering, samt 

• leda till framtida ÖP-ställningstaganden i respektive kommun,  
• där kommunens ÖP och den nationella havsplanen överensstämmer och sam-

verkar så långt möjligt är.  
• Projektets slutrapport kan användas av andra kustkommuner i landet som in-

spiration och vägvisare. 

Den ansökta och beviljade bidragsdelen är 75% av projektets totala kostnad. Motivet 
för att bevilja denna högre andel är att kommunerna inte själva har personella resur-
ser att avsätta för eget arbete under den relativt korta tid som återstår för KOMPIS-
bidrag. Med externa tjänster ökar kostnaderna något och Länsstyrelsen bedömer att 
detta i kombination med att projektresultatet är ett PBL-program för TÖP är av ett 
värde också för övriga kommuner i landet som har liknande processer framför sig. 
Länsstyrelsen kommer därför att i dialog med kommunerna förmedla frågor som är av 
ett vidare intresse i syfte att dessa ska utvecklas inom projektet. 

Projektets kontaktperson: Karin Löfgren, Tjörns kommun, e-post karin.lof-
gren@tjorn.se, och Ulrika Marklund, Orust kommun, e-post ulrika.marklund@orust.se   

mailto:karin.lofgren@tjorn.se
mailto:karin.lofgren@tjorn.se
mailto:ulrika.marklund@orust.se
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Varbergs kommun 

Utdrag ur projektansökan 

1. Projektbeskrivning 

1.1 Projektbenämning 
Underlag för havs- och kustplanering i Varbergs kommun 

1.2 Beskriv projektet kortfattat  
Projektets syfte är att förbättra kunskapen om de intressen som verkar i kustområ-
det och i havet i Varbergs kommun samt att ligga till grund för dialog kring den 
nationella havsplanen och för avvägningar i en framtida kommunal havsplan. Mål-
sättningen med projektet är att kommunen har fått förbättrad kunskap om de in-
tressen som verkar i havs- och kustområdet och att projektet så långt möjligt har 
identifierat relevanta planeringsfrågor; såväl kommunala, regionala som statliga 
anspråk, värden och intressen. Målsättningen är även att projektet leder till ökad 
dialog med grannkommunerna kring havsplanering och att det underlag som sam-
manställs inom projektet ska kunna tillämpas även över kommungränsen. 

2. Projektets koppling till havs- och kustområde 

2.1 Beskriv projektets koppling till det nationella havsplaneområdet 
Projektet kommer att kartlägga intressen och sammanställa underlag för hela det 
område av territorialhavet som överlappar mellan den kommunala översiktsplane-
ring-en och den nationella havsplaneringen. Ytterligare område utanför den terri-
toriella zonen kan omfattas i den mån det berör intressen som även ingår i den 
territoriella zonen. Den exakta yttre avgränsningen definieras under projektet. 
(Underlaglagsrap-port finns som beskriver projektet ytterligare). 

2.2 Beskriv projektets koppling till kustzonen  
Projektet kommer att kartlägga intressen och sammanställa underlag för kustzo-
nen då detta är ett område som i mycket hög grad är utsatt av olika intressen och 
behov, såsom badturism, naturvårdsintressen och sjöfart. (Underlaglagsrapport 
finns som beskriver projektet ytterligare) 

Projektets kontaktpersoner: Hilda Lagström, e-post: hilda.lagstrom@varberg.se  
och Rasmus Kaspersson, e-post: lars.rasmus.kaspersson@varberg.se  

  

mailto:hilda.lagstrom@varberg.se
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Landskrona kommun 

Utdrag ur projektansökan 

1. Projektbeskrivning 

1.1 Projektbenämning 
Planeringsunderlag för översiktsplanering av Landskronas havsområde 

1.2 Beskriv projektet kortfattat  
Projektet syftar till att påbörja processen med översiktsplanering av Landskronas 
havsområde genom att ta fram ett planeringsunderlag i GIS-format. Det görs ge-
nom att sammanställa befintlig information, identifiera nutida och förväntade 
framtida intressen i området och inhämta nya kunskaper genom kartering av bio-
logiskt värdefulla bottenområden. Avsikten är att genomföra projektet i samarbete 
med Helsingborgs stad. 

2. Projektets koppling till havs- och kustområde 

2.1 Beskriv projektets koppling till det nationella havsplaneområdet 
Projektet omfattar Landskronas havsområde ut till kommungränsen, som även är 
gräns mot Danmark. Avsikten är att genom samarbete med grannkommunen 
Helsingborg att få med även deras havsområden i projektet. 

2.2 Beskriv projektets koppling till kustzonen  
En zon längs med strandlinjen kan på grund av påverkan från höjd havsnivå, eros-
ion och översvämningsrisk i ett framtida perspektiv ses som både hav och land. 
Den exakta avgränsningen in mot land beslutas vid projektets start. 

Länsstyrelsens motivering till beslutet 
Motivering till beslutet Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att 12 miljoner kro-
nor för 2016 samt 10 miljoner kronor under 2017 från havs- och vattenmiljöanslaget 
1:12 ska användas för att stödja och förstärka kommunernas förberedelser och ge-
nomförande av översiktsplanering i havet. Bidraget ges till kustlänsstyrelserna för att i 
sin tur sökas av kustkommunerna i länet. KOMPIS-bidraget syftar till att kommunerna 
ska kunna ta fram underlag för att stödja havsplaneringsprocessen så att kommunal 
och statlig planering kan ske i god samverkan. Det övergripande syftet med KOMPIS-
bidraget (kommunal planering i statlig samverkan) är att ta fram kommunala underlag 
för att stödja processen för den statliga översiktsplaneringen av havet. Det ställer krav 
på ansvariga myndigheter på nationell, regional och lokal nivå att samverka kring ett 
gemensamt planeringsunderlag. Utifrån ett sådant underlag kan de värden och intres-
sen som finns i överlappande områden bli underlag till ställningstaganden i respektive  
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kustkommuners översiktsplaner likväl som i berörda havsplaner genom att det syn-
kats ihop från olika perspektiv och intressen. 

Projektets kontaktperson: Mattias Schriever-Abeln, e-post: mattias.schriever-
abeln@landskrona.se 

  

mailto:mattias.schriever-abeln@landskrona.se
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Helsingborgs kommun 

Utdrag ur projektansökan 

1. Projektbeskrivning 

1.1 Projektbenämning  
Planeringsunderlag för översiktsplanering av Helsingborgs havsområde 

1.2 Beskriv projektet kortfattat 
Projektet syftar till att påbörja processen med översiktsplanering av Helsingborgs 
havsområde genom att ta fram ett planeringsunderlag i GIS-format. Det görs ge-
nom att sammanställa befintlig information, identifiera nutida och förväntade 
framtida intressen i området och inhämta nya kunskaper genom kartering av bio-
logiskt värdefulla bottenområden. Avsikten är att genomföra projektet i samarbete 
med Landskrona och Höganäs kommuner. 

2. Projektets koppling till havs- och kustområde 

2.1 Beskriv projektets koppling till det nationella havsplaneområdet 
Projektet omfattar Helsingborgs havsområde ut till kommungränsen, som även är 
gräns mot Danmark. Avsikten är att genom samarbete med grannkommunerna 
Landskrona och Höganäs att få med även deras havsområden i projektet. 

2.2 Beskriv projektets koppling till kustzonen 
En zon längs med strandlinjen kan på grund av påverkan från höjd havsnivå, eros-
ion och översvämningsrisk i ett framtida perspektiv ses som både hav och land. 
Den exakta avgränsningen in mot land beslutas vid projektets start. 

Länsstyrelsens motivering till beslutet 
Motivering till beslutet Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att 12 miljoner kro-
nor för 2016 samt 10 miljoner kronor under 2017 från havs- och vattenmiljöanslaget 
1:12 ska användas för att stödja och förstärka kommunernas förberedelser och ge-
nomförande av översiktsplanering i havet. Bidraget ges till kustlänsstyrelserna för att i 
sin tur sökas av kustkommunerna i länet. KOMPIS-bidraget syftar till att kommunerna 
ska kunna ta fram underlag för att stödja havsplaneringsprocessen så att kommunal 
och statlig planering kan ske i god samverkan. Det övergripande syftet med KOMPIS-
bidraget (kommunal planering i statlig samverkan) är att ta fram kommunala underlag 
för att stödja processen för den statliga översiktsplaneringen av havet. Det ställer krav 
på ansvariga myndigheter på nationell, regional och lokal nivå att samverka kring ett 
gemensamt planeringsunderlag. Utifrån ett sådant underlag kan de värden och intres-
sen som finns i överlappande områden bli underlag till ställningstaganden i respektive 
kustkommuners översiktsplaner likväl som i berörda havsplaner genom att det syn-
kats ihop från olika perspektiv och intressen. 

Projektets kontaktperson: Emilie Björling, e-post: emilie.bjorling@helsingborg.se 

mailto:emilie.bjorling@helsingborg.se
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Kävlinge kommun 

Utdrag ur projektansökan 
1. Projektbeskrivning 

1.1 Projektbenämning 
Kommunal havsplanering som en del av ÖP 

1.2 Beskriv projektet kortfattat  
För en ökad tydlighet gentemot den statliga havsplaneringen finns det goda 
skäl för Kävlinge kommun att integrera frågeställningarna i kommande arbete 
med en ny översiktsplan. En lyckad havsplan, integrerad i en översiktsplan, bör 
ange den mest lämpliga användningen av havsområden. I detta ligger att göra 
avvägningar mellan allmänna intressen, att ange grunddragen för hur havsom-
råden ska användas, att planera inom ramarna för den statligt beslutade eko-
systemansatsen, att arbeta fram kartor, riktlinjer och bestämmelser samt att 
planera i olika geografiska skalor.  

För att vi ska kunna göra detta inom ÖP-ramarna finns behov av: 

• Insamling, bearbetning och sammanställning av kunskapsunderlag med 
bäring på havsplanering och på havsområdets geografiska omfattning 
(yta, botten och vattenpelare). 

• Grundläggande analyser av underlaget och hur det korrelerar med annan 
havsplanering i närliggande havsområden och med den statliga pågående 
havsplaneringen.  

• Förslagsutkast till ovan nämnda avvägningar. 

För en fortsatt djuplodande analys, textbearbetning och integrering i  
översiktsplan bedömer vi att det ryms inom avdelningens strukturerade öp-
arbete. Dvs egen arbetsinsats i enlighet med bilaga 1. 

2. Projektets koppling till havs- och kustområde 

2.1 Beskriv projektets koppling till det nationella havsplaneområdet 
Projektets geografiska avgränsning omfattar havsområdet som avgränsas av 
kommungränsen dvs gräns mot Danmark, Malmö kn, Loma kn, Lomma kn och 
Landskrona kn. Med andra ord allt hav inom Kävlinge kommun, ca 140 km 2.  
 
2.2 Beskriv projektets koppling till kustzonen  
Projektet avgränsas geografiskt av vattenområdet enl ovan. Då tanken med pro-
jektet är en i ÖP integrerad havsplan blir såväl havsdelen som landdelen av kustzo-
nen behandlade i planeringsprocessen. Kopplingar, synergier mm kommer att be-
aktas i processen.  
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Länsstyrelsens motivering till beslutet  
Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att 12 miljoner kronor för 2016 samt 10 
miljoner kronor under 2017 från havs- och vattenmiljöanslaget 1:12 ska användas för 
att stödja och förstärka kommunernas förberedelser och genomförande av 
översiktsplanering i havet. Bidraget ges till kustlänsstyrelserna för att i sin tur sökas av 
kustkommunerna i länet. KOMPIS-bidraget syftar till att kommunerna ska kunna ta 
fram underlag för att stödja havsplaneringsprocessen så att kommunal och statlig 
planering kan ske i god samverkan. Det övergripande syftet med KOMPIS-bidraget 
(kommunal planering i statlig samverkan) är att ta fram kommunala underlag för att 
stödja processen för den statliga översiktsplaneringen av havet. Det ställer krav på 
ansvariga myndigheter på nationell, regional och lokal nivå att samverka kring ett 
gemensamt planeringsunderlag. Utifrån ett sådant underlag kan de värden och 
intressen som finns i överlappande områden bli underlag till ställningstaganden i 
respektive kustkommuners översiktsplaner likväl som i berörda havsplaner genom att 
det synkats ihop från olika perspektiv och intressen. Länsstyrelsen bedömer att 
projektet bidrar till HaVs ambitioner med stödet genom att förstärka den enskilda 
kommunens förmåga att följa, möta upp och lämna synpunkter på förslag till den 
statliga planeringen. Länsstyrelsens bedömning är att det arbete som ska ingå i 
projektet kommer att bidra till att dessa mål uppfylls. 

Projektets kontaktperson: Patrik Lund, e-post patrik.lund@kavlinge.se   

  

mailto:patrik.lund@kavlinge.se
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Malmö stad 

Utdrag ur projektansökan 

 1. Projektbeskrivning 

1.1 Projektbenämning 
Utredning av konsekvenser (problem och möjligheter) om Malmös havsområde in-
går i ett biosfärsområde för Öresund. 

1.2 Beskriv projektet kortfattat  
Projektet innebär att aktualisera befintlig dokumentation och sammanställa upp-
gifter om marina värden och berörda intressen i Malmö och att därefter belysa vad 
etableringen av ett Biosfärsområde enligt UNESCO:s principer i Öresund skulle be-
tyda vad gäller naturvärden och planeringsförutsättningar. Berörda värden är bio-
logiska värden som ålgräsängar, musselbankar, grunda strandängar samt därmed 
associerat djur- och växtliv, ekosystemtjänster samt estetiska och kulturella vär-
den. Berörda intressen är kommunala intressen, statliga intressen samt intressen 
hos näringsliv, allmänhet och ideella organisationer. Aktiviteter som berörs är 
hamn- och industriverksamhet, kommunikationer, avfallshantering, fiske, bad- och 
friluftsliv, turism, energiutvinning m.m. Kontakt kommer att tas med grannkom-
muner, Länsstyrelsen Skåne, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, 
samt representanter för övriga berörda intressen enligt ovan. Såväl problem som 
möjligheter belyses. Ett huvudsyfte i UNESCOS biosfärsområden är hållbart sam-
spel mellan människa och natur. Några olika ambitionsnivåer kan ev komma att 
studeras. Jämförelser med andra skyddsformer kommer att göras. Tidsplan omfat-
tar augusti 2016 – december 2017, huvudansvar har Miljöförvaltningen Malmö 
stad, samrådspartner i kommunen är Stadsbyggnadskontoret. Total budget 
800 000 kr varav sökt bidrag 400 000 och medfinansiering genom eget arbete 
400 000 kr fördelat på 150 000 kr år 2016 och 250 000 kr år 2017.  

 2. Projektets koppling till havs- och kustområde 

2.1 Beskriv projektets koppling till det nationella havsplaneområdet 
Riksintressen och statlig planering avseende havsområdet kommer att behandlas, 
Länsstyrelsen kommer att kontaktas. Naturvård, miljömålsarbete och miljööver-
vakning där länsstyrelsen resp. Havs- och vattenmyndigheten ansvarar kommer då 
beaktas liksom genomförande av EU-lagstiftning. Fokus: biosfärsområde. 
 
2.2 Beskriv projektets koppling till kustzonen  
Aktuella företeelser som kommer behandlas är fiske, hamn- och industriverksam-
het, kommunikationer, avfallshantering, fiske, bad- och friluftsliv, turism, energiut-
vinning m.m. Fokus: biosfärsområde.  
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Länsstyrelsens motivering till beslutet 
Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att 12 miljoner kronor för 2016 samt 10 
miljoner kronor under 2017 från havs- och vattenmiljöanslaget 1:12 ska användas för 
att stödja och förstärka kommunernas förberedelser och genomförande av 
översiktsplanering i havet. Bidraget ges till kustlänsstyrelserna för att i sin tur sökas av 
kustkommunerna i länet. KOMPIS-bidraget syftar till att kommunerna ska kunna ta 
fram underlag för att stödja havsplaneringsprocessen så att kommunal och statlig 
planering kan ske i god samverkan. Det övergripande syftet med KOMPIS-bidraget 
(kommunal planering i statlig samverkan) är att ta fram kommunala underlag för att 
stödja processen för den statliga översiktsplaneringen av havet. Det ställer krav på 
ansvariga myndigheter på nationell, regional och lokal nivå att samverka kring ett 
gemensamt planeringsunderlag. Utifrån ett sådant underlag kan de värden och 
intressen som finns i överlappande områden bli underlag till ställningstaganden i 
respektive kustkommuners översiktsplaner likväl som i berörda havsplaner genom att 
det synkats ihop från olika perspektiv och intressen.   

Projektets kontaktperson: Lars Nerpin, e-post lars.nerpin@malmo.se  
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Samarbete sydkusten 
(Trelleborgs kommun, Vellinge kommun, Skurups kommun och Ystads kommun) 

Utdrag ur projektansökan 

1. Projektbeskrivning 

1.1 Projektbenämning 
Sydkusten – Gemensamt planeringsunderlag och mellankommunal samverkan 

1.2 Beskriv projektet kortfattat  
Projektet syftar till framtagande av ett gemensamt planeringsunderlag för kommu-
nerna på sydkusten och uppstart av en strategisk mellankommunal samverkan 
kring havsfrågorna, se vidare i bilaga. 

2. Projektets koppling till havs- och kustområde 

2.1 Beskriv projektets koppling till det nationella havsplaneområdet 
Projektets geografiska område överlappar det nationella havsplaneområdet, se vi-
dare i bilaga. 
 
2.2 Beskriv projektets koppling till kustzonen  
Projektet berör kustzonen i de fyra deltagande kommunerna, se vidare i bilaga.  

Länsstyrelsens motivering till beslutet  
Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att 12 miljoner kronor för 2016 samt 10 
miljoner kronor under 2017 från havs- och vattenmiljöanslaget 1:12 ska användas för 
att stödja och förstärka kommunernas förberedelser och genomförande av 
översiktsplanering i havet. Bidraget ges till kustlänsstyrelserna för att i sin tur sökas av 
kustkommunerna i länet. KOMPIS-bidraget syftar till att kommunerna ska kunna ta 
fram underlag för att stödja havsplaneringsprocessen så att kommunal och statlig 
planering kan ske i god samverkan. Det övergripande syftet med KOMPIS-bidraget 
(kommunal planering i statlig samverkan) är att ta fram kommunala underlag för att 
stödja processen för den statliga översiktsplaneringen av havet. Det ställer krav på 
ansvariga myndigheter på nationell, regional och lokal nivå att samverka kring ett 
gemensamt planeringsunderlag. Utifrån ett sådant underlag kan de värden och 
intressen som finns i överlappande områden bli underlag till ställningstaganden i 
respektive kustkommuners översiktsplaner likväl som i berörda havsplaner genom att 
det synkats ihop från olika perspektiv och intressen.   

Projektets kontaktperson: Rune Brandt, e-post rune.brandt@trelleborg.se  

 

  

mailto:rune.brandt@trelleborg.se


- 23 - 

 

Samarbete Blekinge kustkommuner 
(Karlskrona kommun, Ronneby kommun, Karlshamns kommun, Sölvesborgs  
kommun) 

Utdrag ur projektansökan 

 
1. Projektbeskrivning 

1.1 Projektbenämning 
Interkommunal Havsplan för Blekinge, Fördjupning av Blekinges kustkommuners 
översiktsplaner 

1.2 Beskriv projektet kortfattat  
Planarbetet syftar till en mellankommunal och regional planering av havet i de fyra 
kustkommunerna Karlskrona, Ronneby, Karlshamn och Sölvesborg i Blekinge län. 
Havets gränslösa karaktär kräver en helhetssyn, vilket i sin tur ställer krav på sam-
verkan över såväl sektorsintressen som administrativa och geografiska gränser. Ar-
betet ska resultera i en fördjupad interkommunal översiktsplan för havet i Blek-
inge, integrerad med den statliga havsplanen för Östersjön. Se vidare i bifogad pro-
jektplan.    

2. Projektets koppling till havs- och kustområde 

2.1 Beskriv projektets koppling till det nationella havsplaneområdet 
Den geografiska avgränsningen för den interkommunala havsplanen kommer att 
omfatta såväl territorialhavet som del av inre vatten, då många sektorsintressen 
berör en större del av kommunernas havsområden än bara territorialhavet. Plan-
gränsen anpassas i respektive kommun till rådande planförhållanden. En stor del 
av planområdet överlappar därmed med det statliga havsplaneområdet. Se vidare 
i projektplan. 
 
2.2 Beskriv projektets koppling till kustzonen  
Delar av kustzonen/inre vatten ingår i planområdet. Havet har stor betydelse för 
bland annat näringslivsutveckling, sjöfart, yrkesfiske, energi men också för frilufts-
liv, turism och fritidsboende. Många av de funktioner som berör planområdet 
sträcker sig vidare till kustzonen och till land, som till exempel farleder som anslu-
ter till hamnar och försvarets intressen i luft och vatten. Se vidare i bifogad pro-
jektplan.   
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Länsstyrelsens motivering till beslutet 
KOMPIS-bidraget riktar sig till kustkommuner. Länsstyrelsen bedömer att ansökan, 
med tillhörande projektplan, från Blekinges kustkommuner överensstämmer med kri-
terierna för bidrag och utifrån materialet har länsstyrelsen beslutat att särskilda skäl 
föreligger för att delge kommunerna KOMPIS-bidrag om 75% av total kostnad för pro-
jektet.  

I inriktningsdokumentet för havsplaneringen, som togs fram av Havs- och vattenmyn-
digheten under 2015, anges Hanöbukten som ett av fördjupningsområdena i havs-
planområde Östersjön. Planeringsförutsättningarna i Hanöbukten är komplexa med 
många motstående intressen som kräver extra resurser för att kunna göra väl avvägda 
ställningstaganden som skapar en god hushållning med havet. Planeringsinsatsen i 
Blekinge kan förväntas öka den gemensamma kunskapen i både stat och kommun om 
kust- och havsområdet under pågående havsplanering. Planeringsinsatsen kommer 
leda till kommunala ÖP-ställningstaganden där den skapar förutsättningar för att den 
Interkommunala havsplanen för Blekinge och den nationella havsplanen överensstäm-
mer och samverkar så långt möjligt. KOMPIS-bidraget förstärker dessutom kommu-
nernas kapacitet att följa, möta upp och lämna synpunkter på förslag till den statliga 
havsplaneringen.  

Projektet genomförs som ett samverkansprojekt mellan samtliga kustkommuner i Ble-
kinge län genom att en gemensam fördjupad översiktsplan tas fram. Projektet är ett 
pilotprojekt i Blekinge, där samverkansformen är ny och oprövad och innebär flera ut-
maningar för de medverkande kommunerna. Havets gränslösa karaktär fordrar en 
helhetssyn, vilket kräver samverkan över sektorsintressen, administrativa och geogra-
fiska gränser. Planprocessen och utredningsarbetet blir därmed mer komplext och 
kräver mer resurser än översiktsplanearbete för en enskild kommun. I projektet ska 
även former för ett gemensamt samråd hittas. Generellt vet man mycket mer om 
landområden än om havet vilket innebär att det krävs resurser för att inhämta ny kun-
skap. Havet har dessutom flera rumsliga dimensioner och andra intressenter och aktö-
rer än vad en översiktsplan vanligtvis har vilket också gör arbetet mer komplicerat. 
Förhoppningen är också att samverkansprojektet kan komma att bli en hjälp och in-
spiration för andra kommuner i deras processer.  

Projektets kontaktperson: Victoria Nordholm,  
e-post victoria.nordholm@karlskrona.se  
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Samarbete kustkommuner i Kalmar län 
(Borgholms kommun, Västerviks kommun, Oskarshamns kommun, Mörbylånga 
kommun, Torsås kommun) 

Utdrag ur projektansökan 

1. Projektbeskrivning 

1.1 Projektbenämning 
Havs- och kustplanering i Kalmar län 

1.2 Beskriv projektet kortfattat  
Målsättningen är att ta fram ett planeringsunderlag som kan användas för att ta 
fram tematiska ÖP för respektive kommun samt att samordna havsplaneringen 
med grannlänen. Att ta fram beslutsunderlag till politiker och underlag till samråd. 
Resultatet blir en gemensam plan för hela kustområdet med olika fokus utifrån 
geografiska (urbergsskärgården, slättlandsskärgården och ö-kommuner) samt te-
matiska förutsättningar som t.ex. vattenbruk. Projektet ska resultera i kartun-
derlag och GIS-skikt för alla deltagande kommuner samt beskrivningar på intresse-
områden som berörs och hur kommunerna vill stärka och arbeta med dem. En 
plan för implementering av havsplanering ska också tas fram.  

2. Projektets koppling till havs- och kustområde 

2.1 Beskriv projektets koppling till det nationella havsplaneområdet 
På nationell nivå finns 6 teman: Energi, sjöfart, naturvård, regional tillväxt, försvar 
och säkerhet, yrkesfiske. I projektet ingår arbete att fastställa innehållet mer i de-
talj där den kommunala planeringen överlappar med havsplaneringen.  

2.2 Beskriv projektets koppling till kustzonen  
Kustzonen är det område där den kommunala planeringen överlappar med en del 
av det område som regleras av havsplaneringen och havsmiljöförordningen. 
Många av länets kommuner har enbart kustzon att förhålla sig till men är starkt 
beroende av en fungerande havsplanering för farleder och besöksnäring.   
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Länsstyrelsens motivering till beslutet 
Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att 12 miljoner kronor för 2016 samt 10 
miljoner kronor under 2017 från havs- och vattenmiljöanslaget 1:12 ska användas för 
att stödja och förstärka kommunernas förberedelser och genomförande av översikts-
planering i havet. Bidraget ges till kustlänsstyrelserna för att i sin tur sökas av kust-
kommunerna i länet. KOMPIS-bidraget syftar till att kommunerna ska kunna ta fram 
underlag för att stödja havsplaneringsprocessen så att kommunal och statlig planering 
kan ske i god samverkan. Det övergripande syftet med KOMPIS-bidraget (kommunal 
planering i statlig samverkan) är att ta fram kommunala underlag för att stödja pro-
cessen för den statliga översiktsplaneringen av havet. Det ställer krav på ansvariga 
myndigheter på nationell, regional och lokal nivå att samverka kring ett gemensamt 
planeringsunderlag. Utifrån ett sådant underlag kan de värden och intressen som 
finns i överlappande områden bli underlag till ställningstaganden i respektive kust-
kommuners översiktsplaner likväl som i berörda havsplaner genom att det synkats 
ihop från olika perspektiv och intressen.  

Länsstyrelsen bedömer att projektets mål bidrar till några av HaVs ambitioner med 
stödet som: 

• de enskilda kommunernas förmåga att följa, möta upp och lämna synpunkter 
på förslag till den statliga planeringen 

• mellankommunal samordning i planeringsfrågor avseende användning av vat-
tenområden vilket även inbegriper samverkan mellan kommuner över läns-
gränser 

• samarbete mellan regionala samverkans- och tillväxtorgan 

Länsstyrelsens bedömning är att projektets mål, som beskrivits under avsnittet ”Redo-
görelse av ärendet”, kommer att bidra till att dessa mål uppfylls. Länsstyrelsen i Kal-
mar län har därför beslutat att ge kustkommunerna inom länets kustzon- och havsom-
råde detta KOMPIS-bidrag för att ta fram fördjupat, kvalitetssäkrat och kommunicerat 
material vilket även inkluderar en tidplan över hur kommunerna ska implementera 
framtaget material i respektive kommuns översiktliga kustzon- och havsplanering. 

Projektets kontaktpersoner: Kristin Bertilius, e-post kristin.bertilius@borgholm.se, 
Ida Dessin, e-post ida.dessin@borgholm.se och Mikael Boman, e-post 
mikael.boman@borgholm.se   

mailto:kristin.bertilius@borgholm.se
mailto:ida.dessin@borgholm.se
mailto:mikael.boman@borgholm.se
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Region Gotland 

Utdrag ur projektansökan 

1. Projektbeskrivning 

1.1 Projektbenämning 
Havsplanering inför ny översiktsplan 

1.2 Beskriv projektet kortfattat 
Gotland har nära 80 mil Östersjökust och är Sveriges enda län helt omgivet av hav. 
Havet har traditionellt varit viktigt för överlevnad  och näringsutkomst, men under 
senare delen av 1900-talet kan denna ställning sägas ha gått förlorad. Idag har in-
tresset för havet åter ökat, delvis på grund av Östersjöns grava miljöproblem, men 
också nya sätt att utvinna energi eller produkter ur havet, det som allmänt brukar 
sammanföras som ”blå tillväxt”. Många av dessa frågor har beröringspunkter med 
Gotland och skulle kunna bidra till regional utveckling.  

Region Gotland har det regionala utvecklingsansvaret och ser havsplanering och 
maritim näringslivsutveckling som två viktiga delar i strävan att ta ett samlat grepp 
kring frågorna. Målet är att dels återknyta kontakten med havet ur näringslivssyn-
punkt, dels skydda och om möjligt restaurera delar av havsekosystemet, exempel-
vis de många och viktiga grunda havsvikarna, utsjöbankarna och moränryggarna 
runt den gotländska kusten. 

Havsplaneringen intar här en nyckelroll. Projektet ska göra en genomlysning av 
havsrelaterade ämnen/frågor i nuvarande översiktsplan, speciellt avsnittet om 
kustzonen, uppdatera dessa samt komplettera med allt tillgänglig underlags-
material som finns att tillgå i syfte att åstadkomma en så god havsplanering som 
möjligt. Planen ska sedan kunna ”dockas” in i kommande översiktsplan, som tro-
ligtvis kommer inledas efter 2018. 

2. Projektets koppling till havs- och kustområde 

2.1 Beskriv projektets koppling till det nationella havsplaneområdet 
Gotland har den största enskilda andelen kommunalt överlappande yta av någon 
svensk havsplan. Det finns en mängd frågor som inom en rad politiska områden 
där det finns kopplingar mellan statens nationella havsplan och Gotland, inom ex-
empelvis klimat och energi-, transport-, fiskeri-, friluftslivs-, och säkerhets- och för-
svarspolitiken. Ytterligare en faktor som tillkommit och inte uppmärksammats tidi-
gare, är kustregionernas framtida dricksvattenförsörjning och det faktum att det 
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inom vissa delar av landet, bland annat på Gotland, inom en relativt snar framtid 
kan bli aktuellt med storskalig avsaltning av havsvatten i kommunal regi. Möjlig-
heten att avsätta vattenskyddsområden i havet, med tillhörande adekvata skydds-
restriktioner, borde alltså föras in som en ytterligare en planeringsprincip. 

Projektet kommer vidare att bevaka och ge inspel till de geografiska fördjupnings-
områdena, där det inom den statliga planprocessen kommer göras  fördjupade 
analyser. Det gäller sydvästra Gotlandshavet inklusive Hoburgs bank och nord-
västra Gotlandshavet inklusive Salvorev–Gotska Sandön–Kopparstenarna. 

Hoburgs bank är ett tydligt exempel på ett havsområde med intressekonflikter. 
Här finns konflikt mellan inte bara naturskydd och sjöfart, utan stora delar av det 
Natura 2000-skyddade Hoburgs bank är även riksintresse för yrkesfiske. De grunda 
havsbankarna är givetvis också av intresse för energiutvinning, även om det idag 
inte föreligger något omedelbart exploateringshot kring Hoburgs bank. 

Salvorev–Gotska Sandön– Kopparstenarna har formellt sett ett starkare skydd i 
och med att området är skyddad som riksintresse för naturvården i enlighet med 3 
kap. MB. Här kommer projektet följa fördjupningsstudien och analysera Sveriges 
beredskap för ett framtida ökat nationellt och internationellt intresse för sandut-
vinning utanför det skyddade området och hur detta problem i så fall ska hanteras. 

Andra frågor av vikt för Region Gotland och projektet är koldioxidlagring i berg-
grunden under Östersjön samt frågan om oljeutvinning. 
 
2.2 Beskriv projektets koppling till kustzonen  
Både den nuvarande översiktsplanen Bygg Gotland, översiktsplan för Gotlands 
kommun 2010-2025, och det regionala utvecklingsprogrammet Vision Gotland 
2025, togs fram under slutet av 00-talet och har en planperiod som sträcker sig 
fram till 2025. Framtagandet av ett nytt regionala utvecklingsprogram har inletts 
och det är därför sannolikt att en ny översiktsplan kommer tas fram under nästa 
mandatperiod, som inleds 2018. Inför det nya översiktsplanearbetet finns ett stort 
behov av att utveckla kustzonsavsnittet och länka samman denna planering med 
planering ut till 12 nm-gränsen. Här saknar Region Gotland mycket planeringsun-
derlag. Projektet ska göra en genomlysning av havsrelaterade ämnen/frågor i nu-
varande översiktsplan och uppdatera dessa så att de dels via Länsstyrelsen kan fö-
ras in i processen kring den nationella havsplanen för Egentliga Östersjön, dels kan 
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utgöra en färdig del som senare kan ”dockas” in den nya, kommande översiktspla-
nen för Region Gotland.  

Projektet ska alltså ta fram all tillgänglig undervattensdata (topografi, bottengeo-
logi, kabeldragningar, militära installationer, dumpningsplatser, fornminnen, trål-
skador m.m.) som går att få fram och som inte är sekretessbelagd. Men dessutom 
föra fram och bevaka att koordinering sker med den nya utvecklingsstrategin, så 
att näringslivsaspekter (fiske, vindkraft, sjöfart m.fl. sektorer) belyses i denna. Av-
slutningsvis måste projektet också samarbeta mycket nära med Länsstyrelsen. Här 
finns sedan lång tid upparbetade kontakter och ett nära samarbete, konkret bland 
annat inom projektet ”Vatten på Gotland”, där två av delprojektet rör just kustzo-
nen; ”Algskörd” respektive ”Grunda havsvikar”. 

Länsstyrelsens motivering till beslutet 
Plan- och bygglagen och miljöbalken måste samverka för att få till en bra översiktlig 
kommunal planering i kustzon- och i territorialvattnet samt hur det kan påverka den 
havsplan som kommer att tas fram i överlappande territorialvatten utifrån miljöbal-
ken och havsplaneringsdirektivet. Ansvariga myndigheter på nationell, regional och 
lokal nivå måste därför samverka om ett gemensamt planeringsunderlag. Om man 
dessutom kan förstå olika värden och intressen som finns i överlappande områden 
kan också ställningstaganden i olika översiktsplaner likväl som i havsplaner synkas 
ihop och diskuteras utifrån olika sakområden och perspektiv.  

Länsstyrelsen i Gotlands län har därför beslutat att delge Region Gotland inom länets 
kustzon- och havsområde detta KOMPIS-bidrag för att ta fram ett fördjupat, kvalitets-
säkrat och kommunicerat material som kommer den kommunala översiktsplane-
ringen samt den statliga havsplaneringen till nytta. 

Projektets kontaktperson: Jonas Nilsson, e-post jonas.nilsson@gotland.se  
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Samarbete kustkommuner i Östergötlands län 
(Valdemarsviks kommun, Söderköpings kommun och Norrköpings kommun) 

Utdrag ur projektansökan 

1. Projektbeskrivning 

1.1 Projektbenämning 
Havs- och kustplanering i Östergötlands län 

1.2 Beskriv projektet kortfattat 
Målsättningen är att ta fram ett planeringsunderlag som kan användas för att ta 
fram tematiska ÖP för respektive kommun samt att samordna havsplaneringen 
med grannlänen. Att ta fram beslutsunderlag till politiker och underlag till samråd. 
Resultatet blir en gemensam plan för hela kustområdet med olika fokus utifrån 
geografiska samt tematiska förutsättningar som t.ex. vattenbruk. Projektet ska re-
sultera i kartunderlag och GIS-skikt för alla deltagande kommuner samt beskriv-
ningar på intresseområden kopplat till kartmaterialet. Även en plan för implemen-
tering av kust- och havsplanering i kommunal översiktsplanering. 

2. Projektets koppling till havs- och kustområde 

2.1 Beskriv projektets koppling till det nationella havsplaneområdet 

På nationell nivå finns 6 teman: Energi, sjöfart, naturvård, regional tillväxt, försvar 
och säkerhet, yrkesfiske. I projektet ingår arbete att fastställa innehållet mer i de-
talj där den kommunala planeringen överlappar med havsplaneringen. 

Projektets kontaktpersoner: Carl Hamilton, e-post: carl.hamilton@valdemarsvik.se 
och Erica Ekblom, e-post: erica.ekblom@valdemarsvik.se 
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Samarbete Hälsingland, Gästrikland och Uppland 
(Söderhamn kommun, Hudiksvalls kommun, Nordanstigs kommun, Tierps kom-
mun, Älvkarleby kommun, Östhammars kommun, Gävle kommun och Regionför-
bunden i Uppsala och Gävleborg samt Upplandsstiftelsen) 

Utdrag ur projektansökan 

1. Projektbeskrivning 

1.1 Projektbenämning 
Gemensamt mellankommunalt planeringsunderlag för kust- och havsplanering för 
Hälsingland, Gästrikland och Uppland 

1.2 Beskriv projektet kortfattat  
En gemensam ansökan om projektmedel för kompis lämnas in för samtliga kust-
kommuner i Gävleborgs län. Projektet syftar till att ta fram ett gemensamt och 
mellankommunalt underlag för kust- och havsplanering av Gävleborgs- och norra 
Upplandskusten. Projektmedlen kommer att användas för att finansiera en sam-
ordnande konsult för att ta fram kommunöverskridande planeringsunderlag. Kon-
sulten förutsätts arbeta heltid. Medel används även för att upphandla konsult-
tjänster för att ta fram underlag som behöver specifik kompetens. En liknande pro-
jektansökan kommer att lämnas in för samtliga kustkommuner i Uppsala län. Pro-
jektägare för Gävleborgs län är Söderhamns kommun och för Uppsala län Älvkar-
leby kommun. Kommunerna ser redan idag vissa fokusområden. Områden bety-
delsefulla för besöksnäringen behöver kartläggas och ses i ett sammanhang med 
områden för friluftslivet, fritidsfarleder, hamnar, bad etc. Näringslivets möjligheter 
till utveckling av kust- och havsområdet behöver belysas liksom möjligheter till 
kustnära bostäder. Fiskeriverksamhet och reproduktionsområden för fisk behöver 
kartläggas. Ansökan innehåller två delar: Del 1 – en förstudie Del 2 – inventering, 
analys och presentation.   

2. Projektets koppling till havs- och kustområde 

2.1 Beskriv projektets koppling till det nationella havsplaneområdet 
Våra kommuners kustområde ligger i södra delen av ”Bottniska Vikens planom-
råde” som avgränsas i söder av kommungränsen mellan Östhammar och Norrtälje 
kommuner och Södra Kvarken vid Åland. Kust och skärgård är en tydlig mellan-
kommunal fråga och kommungränser är betydelselösa för flera av de väsentliga 
frågor som angetts för planområde Bottniska viken som exempelvis mångfald, rör-
ligt friluftsliv, sjöfart m.m. 
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2.2 Beskriv projektets koppling till kustzonen  
I det här området har man alltid varit beroende av havet. Huvuddelen av bebyggel-
sen ligger havsnära och är beroende av vilka egenskaper havet har. Bebyggelsen 
har alltid påverkats i stor utsträckning av landhöjningen och i dagsläget finns en 
oro för hur klimatförändringar kommer att påverka genom havsnivåhöjning och 
extrema väderhändelser. Sambanden mellan bebyggelse, verksamheter och natur-
miljön på land och på havet är påtaglig varför det är viktigt att planer och program 
som gränsar mot varandra alternativt överlappar samordnas. I området mynnar 
bland annat Ljusnan och Dalälven men även andra reglerande vattendrag med i 
vissa fall vandringshinder ända ut i havet. När älvarna var oreglerade var de på 
olika sätt en del av många havslevande fisk- och skaldjursarters livscykler. Ekosy-
stemen i havet och i älvarna var därför gemensamma i många avseenden. Hela 
kuststräckan har stor potential att utvecklas som besöksmål. En nyckelroll för be-
söksnäringen är de mötesplatser som finns där båtar kan lägga till och som har 
kontakt med farleder, vägnät eller någon form av allmän turbåtstrafik. Platserna är 
ofta fiskelägen där det av tradition har funnits allmänna bryggor. Dessa mötesplat-
ser är viktiga målpunkter för fritidsbåtar, fiskebåtar, räddningstjänst och diverse 
annan service. De är viktiga för regional utveckling och även om de oftast är be-
lägna utanför havsplanernas område bör de ändå redovisas. 

 
Länsstyrelsens motivering till beslutet 
Enligt Havs- och vattenmyndighetens (HaV) beslut med diarienummer 573-16 är Läns-
styrelsen ansvarig för utlysning och prövning av ansökningar från kustkommunerna. 
För att kommunerna ska kunna väga olika intressen mot varandra måste det finnas 
samlad kunskap, vilket är kärnan i detta projekt. Länsstyrelsen är positiv till att kom-
munerna väljer att arbeta över administrativa gränser. Projektet kommer underlätta 
både vid kommunal översiktsplanering, statlig havsplanering samt vid mellankommu-
nala samarbeten i framtiden.  
Det är därtill viktigt att projektet leder till konkreta resultat, såsom planeringsun-
derlag, som kan användas i den fortsatta kommunala och/eller statliga planeringen.  
Kommunerna har ansökt om 705 000 kr i KOMPIS-bidrag, vilket motsvarar 75 % av 
projektets budget. Länsstyrelsen anser att en högre andel än 50 % KOMPIS-bidrag är 
berättigat eftersom samordningen är mycket omfattande samt att kommunerna haft 
kort om tid att förankra medfinansieringen internt. Det är dock endast möjligt att få 
maximalt 634 500 kronor i bidrag, vilket motsvarar 67,5 % av den sökta totalsumman, 
eftersom Länsstyrelsen tar en administrativ avgift ur det totala bidragsbeloppet. Det 
är Länsstyrelsens bedömning att projektet kan genomföras med en sådan bidragsnivå.  

Projektets kontaktperson: Ingemar Olofsson,  
e-post ingemar.olofsson@soderhamn.se  
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Kommentar 
Länsstyrelserna har beslutat om bidrag även under 2017 för en förlängning av pro-
jektet Gemensamt mellankommunalt planeringsunderlag för kust- och havsplane-
ring för Hälsingland, Gästrikland och Uppland, som nu påbörjar del 2 av projektet. 

Projektmedlen kommer att användas för att fördjupa och kvalitetssäkra det un-
derlag som tagits fram i del 1 inom naturvärden/grunda vikar samt besöksnä-
ring/rörligt friluftsliv. Pengarna ska också användas för att arbeta fram underlag 
för en farled för fritidsbåtar längs kusten. Pengarna kommer att finansiera en 
samordnande konsult för projektledning och sammanställning av geografiskt 
material (GIS). De ska också användas för att anordna lokala remisser/workshops 
kring besöksnäring/rörligt friluftsliv och för att upphandla andra konsulttjänster 
för underlag som behöver specifik kompetens, exempelvis naturvärdesinvente-
ringar och farled.  
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Sundsvalls kommun 
Utdrag ur projektansökan 

1. Projektbeskrivning 

1.1 Projektbenämning 
Planeringsunderlag för en utvecklad havsplanering inom Sundsvalls kommun. 

1.2 Beskriv projektet kortfattat  
Sundsvalls logistikpark är under uppbyggnad och hamnen är i tillväxt, liksom be-
söksnäringen i kommunen. Skogsindustri, fiske m. m. pågår i kustområdet och be-
folkningen växer. Samtidigt finns en känslig och påverkad miljö i våra havsområ-
den. Sundsvalls kommun har en aktuell översiktsplan och ett detaljerat planerings-
underlag från 2010 gällande kustzonen med fokus på strandområden och öar. Där-
emot saknas ett sammanställt planeringsunderlag för havsområdena utanför 
strandzonen. 

Projektet syftar till att öka kunskapen om vilka värden, utvecklingsmöjligheter, hot 
och intressekonflikter som finns inom vattenområdena, samt hur verksamheter i 
kustområdena påverkar dessa. Rapport och kartmaterial som tas fram i projektet 
ska utgöra ett fakta- och kunskapsunderlag som inte ska natas politiskt. Resultatet 
ska utgöra underlag för framtida beslut om mer  detaljerad översiktsplanering för 
havsområdet, samt för andra strategiska beslut gällande utveckling och hänsyn i 
havsområdet och kustlandet. 

Projektet kommer att ledas av Sundsvalls kommun i samverkan mellan flera för-
valtningar och kommunens näringslivsbolag, samt konsultstöd. En frivillig medver-
kan från näringsliv och föreningsliv kommer också att eftersträvas. Sundsvalls kom-
mun angränsar mot Gävleborgs län där et liknande projekt pågår och dialog kom-
mer därför att föras om i vilken grad planeringsunderlagen kan likriktas, till nytta 
för både samverkan mellan kommunerna och den statliga havsplaneringen. Till-
lämpliga delar av det GIS-material som tas fram kommer att presenteras i kommu-
nens planeringskarta på webben, som är tillgänglig för alla.  

2. Projektets koppling till havs- och kustområde 

2.1 Beskriv projektets koppling till det nationella havsplaneområdet 
Projektet ska omfatta hela ”överlappsområdet” med den statliga havsplaneringen 
inom Sundsvalls kommun, samt havsområdet i övrigt fram till strandzonen. Frågor 
gällande exempelvis biologisk mångfald miljöhot och större farleder har identifie-
rats inom överlappsområdet och kan därför  vara särskilt intressanta att samordna 
med den statliga havsplaneringen. Det är också intressant att kartlägga vilka som 



- 35 - 

 

använder havet, på vilket sätt, hur detta kan komma att utvecklas och vilka konflik-
ter som finns mellan dessa intressen. 

2.2 Beskriv projektets koppling till kustzonen  
Ett omfattande planeringsunderlag finns redan sammanställt i Sundsvalls kom-
muns kustplan. Detta havsplaneringsunderlag är tänkt at kompletteras med fokus 
på själva vattenområdena. Då verksamheterna i kustzonen starkt påverkar både 
vattenmiljön och användningen av havsvattnet (t ex för båtliv, transporter etc.) är 
det viktigt att använda och komplettera det kunskapsunderlag som finns om kust-
zonen för att kunna dra rätt slutsatser om havsområdet. Samspelet mellan kustzo-
nen och det öppna havet ska därför åskådliggöras. 
En aktuell fråga är exempelvis att landhöjningen medför ett ökat muddringsbehov 
för båtliv, vilket i sin tur påverkar grundområdenas naturvärden och förutsätt-
ningar för fiske. 

I kustzonen är bland annat besöksnäringsfrågor intressant att samordna med 
grannkommunerna. 

Länsstyrelsens motivering till beslutet 
Projektet faller väl inom ramen för de krav som Havs- och vattenmyndigheten ställer 
då det omfattar hela ”överlappsområdet” där det ska genomföras såväl statlig som 
kommunal havsplanering. Kommunikation kommer också att ske med motsvarande 
projekt som genomförs i Gävleborg för att om möjlig koppla underlagsmaterialen till 
varandra och därmed bidra till en sammanhållen statlig havsplanering.  

Kommunens ansträngda ekonomi och projektets stora betydelse för den fysiska pla-
neringen av havet i ett område där det pågår stora förändringar i nyttjandet av 
strand- och kustzonen gör att statligt stöd denna gång ges med upp till 75 %. 

Projektets kontaktperson: Ulrika Edlund,  
e-post ulrika.edlund@sundsvall.se  

 

  

mailto:ulrika.edlund@sundsvall.se


- 36 - 

 

Nordmalings kommun 

Utdrag ur projektansökan 
 

1. Projektbeskrivning 

1.1 Projektbenämning 
Kartläggning av intressen och strategier för utveckling av kustzonen och havsområ-
det i Nordmaling. 

1.2 Beskriv projektet kortfattat 
Projektet ska stärka kommunens havsplanering genom kartläggning av intressen 
och anspråk i kust- och havsområdet i Nordmaling. Projektet syftar vidare till att 
tillsammans med företrädare för olika intressen skapa en bild av den framtida ut-
vecklingen för olika intressen, identifiera potentiella konflikter, samt ge förslag på 
mål och strategier för kust- och havsområdets utveckling som kan inarbetas i 
Nordmalings översiktsplan. För utförlig beskrivning se bilaga.    

2. Projektets koppling till havs- och kustområde 

2.1 Beskriv projektets koppling till det nationella havsplaneområdet 
Kartläggning av intressen och anspråk och sammanställning av befintligt underlag 
kommer att omfatta överlappsområdet mellan kommunens översiktsplan och hav-
planeområdet. Exakt hur stor del eller vilka delar av överlappsområdet som sedan 
kommer att omfattas av workshop, mål och strategiarbete är idag oklart och är be-
roende av vad som framkommer i kartläggningen av intressen och befintliga un-
derlag.  
 
2.2 Beskriv projektets koppling till kustzonen  
Projektet omfattar kartläggning av intressen och anspråk samt framtagande av mål 
och strategier för kustzonen i Nordmalings kommun.  

Länsstyrelsens motivering till beslutet 
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har beslutat att 12 miljoner kronor för 2016 samt 
10 miljoner kronor under 2017 från havs- och vattenmiljöanslaget 1:12 ska användas 
för att stödja och förstärka kommunernas förberedelser och genomförande av över-
siktsplanering i kust och hav. Bidraget ges till kustlänsstyrelserna för att i sin tur sökas 
av kustkommunerna i länet.  

Länsstyrelsen bedömer att projektet Kartläggning av intressen och strategier för ut-
veckling av kustzonen och havsområdet i Nordmaling överensstämmer med kriteri-
erna för bidrag genom att planeringsinsatserna kan förväntas att: 
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• öka den gemensamma kunskapen i stat och kommun om kust- och havsområ-
det under pågående havsplanering 

• öka kommunernas förmåga att följa upp och lämna synpunkter på förslag till 
den statliga havplaneringen 

• leda till ställningstaganden i översiktsplanen där kommunens översiktsplan 
och den nationella havsplanen överensstämmer och samverkar så långt som 
möjligt 

Projektets kontaktperson: Sune Höglander, e-post sune.hoglander@nordmaling.se  

Kommentar 
Nordmalings kommun har nyligen slutfört projektet Kartläggning av intressen och 
strategier för utveckling av kustzonen och havsområdet i Nordmaling. Det övergri-
pande syftet har varit att stärka kommunens planering och utvecklingsarbete i 
kusten och havet. Projektet har omfattat en kartläggning och sammanställning av 
kunskap om intressen, anspråk och värden inom kommunens kust- och havsområ-
den. Som en del av detta arbete har en workshop genomförts tillsammans med 
företrädare för olika intressen i kust- och havsområdet. Syftet med workshopen 
var att identifiera särskilda  kvaliteter, värden och brister samt diskutera önsk-
ningar och mål för den framtida utvecklingen av kust- och havsområden. Kun-
skapssammanställningen har sedan legat till grund för att ta fram konkreta förslag 
till mål och strategier för kommunens kust- och havsområden, som inspel och un-
derlag för kommunens pågående översiktsplanearbete. Projektet ska samtidigt 
stärka kommunens förutsättningar för en aktiv medverkan i arbetet med att ta 
fram nya statliga havsplaner. 
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Skellefteå kommun 

 Utdrag ur projektansökan 

1. Projektbeskrivning 
 
1.1 Projektbenämning 
Hav-kapitel i översiktsplan 

1.2 Beskriv projektet kortfattat  
Skellefteå kommun har ingen erfarenhet av havsplanering. Detta beror främst på 
att havsområdet historiskt sett har haft ett lågt nyttjande med få intressekonflik-
ter. Kustzonen är i gengäld mycket väl planerad eftersom det i motsats till havsom-
rådet har stort intresse för allmänhet, enskilda och näringsverksamheter samtidigt 
som det bland annat finns höga kultur- och naturvärden.  

Projektet syftar till att öka kunskapen om fysisk planering av kommunens havsom-
råde. Projektet kommer att omfatta insamling av information och underlag samt 
inventeringar för att få fram underlag för ett ”Hav-kapitel” i översiktsplan. Slutpro-
dukten kommer omfatta text med ställningstaganden/riktlinjer samt en plankarta 
som omfattar kommunens havsområde. I plankartan kommer kommunen ta ställ-
ning till olika intressen. Plankartan kommer att redovisa grunddragen i den av-
sedda mark- och vattenanvändningen och hur hänsyn tas till allmänna intressen 
och riksintressen.  

Detta är de ämnesområden vi i dagsläget ser kommer behandlas inom ramen för 
projektet: ekosystemtjänster, besöksnäring och friluftsliv, näringsverksamheter, 
försvarets intressen, sjöfart (farleder, hamnar), kulturmiljövärden, energiprodukt-
ion, yrkesfiske och sportfiske, naturmiljövärden, exploatering, klimatförändringar, 
olycksrisker, föroreningar, vattenkvalité, landhöjning. Under arbetets gång kan det 
framkomma fler ämnesområden som bör behandlas.  

2. Projektets koppling till havs- och kustområde 

2.1 Beskriv projektets koppling till det nationella havsplaneområdet 
Projektet kommer att omfatta kommunens ansvarsområde ut till territorialgrän-
sen, vilket betyder att området delvis överlappas av den nationella havsplane-
ringen.  
 
2.2 Beskriv projektets koppling till kustzonen  
Projektet är kopplat till kustzonen i och med de befintliga planer, strategier och 
program som finns för kustzonen, t.ex. LIS, vindkraft, Skärgårdsstrategi, Kustplan. 
Dessa måste samspela med havsplaneområdet och de ställningstaganden som tas 
inom projektet.  
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Länsstyrelsens motivering till beslutet 
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har beslutat att 12 miljoner kronor för 2016 samt 
10 miljoner kronor under 2017 från havs- och vattenmiljöanslaget 1:12 ska användas 
för att stödja och förstärka kommunernas förberedelser och genomförande av över-
siktsplanering i kust och hav. Bidraget ges till kustlänsstyrelser för att i sin tur sökas av 
kustkommunerna i länet.  

Länsstyrelsen bedömer att projektet Hav-kapitel i översiktsplan överensstämmer med 
kriterierna för bidrag genom att planeringsinsatserna kan förväntas att: 

• öka den gemensamma kunskapen i stat och kommun om kust- och havsområ-
det under pågående havsplanering 

• öka kommunernas förmåga att följa upp och lämna synpunkter på förslag till 
den statliga havplaneringen 

• leda till ställningstaganden i översiktsplanen där kommunens översiktsplan 
och den nationella havsplanen överensstämmer och samverkar så långt som 
möjligt 

Projektets kontaktperson: Simon Markusson, e-post simon.markusson@skelleftea.se  

Kommentar 
Innan årsskiftet fattade Länsstyrelsen beslut om förlängning av Skellefteå kom-
muns projekt ”Hav-kapitel i översiktsplan”. Beslutet innebär att projektet förlängs 
2017 ut. Projektet ska öka kunskapen om fysisk planering av kommunens havsom-
råde. Det kommer att omfatta sammanställning och komplettering av kunskaps-
underlag om kust- och havsområden samt förslag till ställningstaganden som un-
derlag för ett nytt Havskapitel i kommunens befintliga översiktsplan.   
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