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Tre nationella havsplaner 
håller på att ta form

• Tre havsplanområden:
Västerhavet, Östersjön
och Bottniska viken

• 1 nautisk mil (1 852 m) 
från baslinjen till och med 
svensk ekonomisk zon

• Regeringen ska besluta 
om planerna senast 2021

Västra Götaland, Halland & Skåne

Bild. Havs- och vattenmyndigheten



Västerhavet

• Tre län: 
Västra Götaland, 
Halland 
och nordligaste Skåne

• 21 kommuner
• 7 regionala organ

Västra Götaland, Halland & Skåne

Laholm

Ängelholm

Bild. Havs- och vattenmyndigheten



Vem ansvarar för vad i havsplaneringen?

• Havs- och vattenmyndigheten, HaV, leder arbetet 
och tar fram förslag till havsplaner

• Centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner, regionala organ, 
bransch- och intresseorganisationer bidrar i arbetet

• Länsstyrelsen underlättar och samordnar kommuners 
och regionala organs deltagande i arbetet

Västra Götaland, Halland & Skåne



Vem gör vad i dialogen?
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Bild. Havs- och vattenmyndigheten



Kommuner och regionala organ har en 
nyckelroll i planeringen

• Havsplanen blir bättre om det tidigt blir känt vilka kommunala 
och regionala anspråk som finns i respektive havsplaneområde, 
möjliga intressekonflikter och framtida utvecklingsplaner

• Kunskap och planeringsunderlag

• Sammanfaller med regionala och kommunala 
utvecklingsområden som miljö, boende, sysselsättning och turism

• Den statliga havsplanen och kommunernas översiktsplaner 
kommer att överlappa i vissa delar 

• Havsplanen blir vägledande vid planläggning och tillståndsgivning

Västra Götaland, Halland & Skåne



Dialogmöte 21 mars 2013 i Tylösand
Möjligheter och utmaningar i Västerhavet  

Fokus kustkommuner, länsstyrelser & regioner



Dialogmöte 21 mars 2013 i Tylösand
Möjligheter och utmaningar i Västerhavet  

Diskussioner kring

Västerhavet idag – det här gör vi

Riktning framåt – fortsatta steg

Västerhavet 2025 



Dialogmöte 2 april 2014 i Göteborg
Nulägesbild

Diskussioner kring
Nulägesbild
Aktuella anspråk och framtida
Tematiska och geografiska fördjupningar



Dialogmöte 2 februari 2017 Göteborg
- framtida havsplan för Västerhavet

MÅLGRUPP: tjänstemän och politiker inom plan, miljö och näringslivsutveckling från 
kommuner och regionala organ i  havsplaneområde Västerhavet



Startmöte Havsplan Västerhavet 13 mars, 2018
MÅLGRUPP: tjänstemän och politiker inom plan, miljö och näringslivsutveckling 
från kommuner och regionala organ från havsplaneområde Västerhavet

• Går det att förstå planen?
• Kopplingarna mellan den framtida statliga havsplanen och 

• kommunala översiktsplaner
• regionala utvecklingsstrategier (RUS) och regionala utvecklingsprogram 

(RUP). 
• Underlag och kunskap att bidra med i det fortsatta arbetet med förslaget till 

havsplan? 
• Intressekonflikter? 
• Hur kan den framtida statliga havsplanen bli ett stöd för kommunal och regional 

planering? 



Havsplan och översiktsplan överlappar

• I territorialhavet 
kommer havsplanen att 
överlappa med de 
kommunala 
översiktsplanerna 

• Viktigt att statlig och 
kommunal planeringen 
går i takt

• Havsplanen blir 
vägledande vid 
översiktsplanering och 
tillståndsprövning

Kartbilden visar området vid Lysekils kommun.

Västra Götaland, Halland & Skåne



KOMPIS – bidrag till kommuner 
för planering av kust och hav  

• KOMPIS – kommunal planering i statlig samverkan

• Statligt bidrag till kustkommuner – ansökan görs hos Länsstyrelsen

• Hjälp att komma igång med den fysiska planeringen av kust och hav, 
gärna i samverkan med andra kommuner 

• Ska underlätta möjligheten att delta i den statliga havsplaneringen

Samordnade Länsstyrelser 

Västernorrland, Kalmar & Västra Götaland



2010 jämfört med 2017

Samordnade Länsstyrelser 

Västernorrland, Kalmar & Västra Götaland



KOMPIS

Mellankommunala samarbeten

http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/fysisk-

planering/havsplanering/Pages/kompis-bidrag-kommuner-planering-kust-o-hav.aspx

http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/fysisk-planering/havsplanering/Pages/kompis-bidrag-kommuner-planering-kust-o-hav.aspx


Samverkan mellan kommuner, stat, region 
och kommunalförbund

Mellankommunal kustplanering i 
Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla (2016–
2019) 
Uddevalla
Orust
Stenugnsund
Tjörn
Kungälv
Öckerö
Göteborg
Kungsbacka
I samverkan med Göteborgsregionens 
kommunalförbund, Länsstyrelsen, Västra 
Götalandsregionen och Business region Göteborg

Maritim näringslivsstrategi (antagen 2016)
”BLÅ ÖP” (granskningsskede 15 mars – 15 xx, 
2018)
Strömstad
Tanum
Sotenäs
Lysekil
I samverkan med Länsstyrelsen och Västra 
Götalandsregionen

Västra Götaland, Halland & Skåne

Öresundssamarbetet



Följande bilder är hämtade från
Havs- och Vattenmyndigheten



Avstämning
Tematiskt 
arbete

Vår 2016

Avstämning
Första utkast 
tas fram

Vinter 2016-
vår 2017

Samråd

Förslag 
tas fram 
inför samråd

15 feb-15 aug 
2018

Förslag 
lämnas till 
regeringen

Förslag 
bearbetas efter 
granskning

Dec 2019

Granskning

Förslag 
bearbetas 
efter samråd

Vår-Sommar 
2019

Här är vi nu

Mars 

2021

Regeringen 

beslutar
Beredning





En havsplan…

• visar statens samlade syn på användning av havet

• stödjer tillväxt och sysselsättning

• bidrar till miljön och det den ger oss

• länkar samman planering på hav och på land

• sparar tid och pengar för investerare 

• uppmuntrar fler-användning, för att gynna så många som möjligt

• vägleder i planering och tillståndsgivning





Utgångspunkter

• Miljöbalken, havsplaneringsförordningen

• Allmänna intressen / Riksintressen / Avvägningar

• Kommuner och grannländer

• Miljömål och Maritima strategin

• Planering för God miljöstatus

• Arbetet med att ta fram förslag till havsplaner hittills



Miljöbalken

• Tre havsplaner

• Vägledning till myndigheter och kommuner 
vid planläggning och tillståndsprövning 

• 1 nautisk mil, 1852 m, från baslinjen 
inklusive ekonomisk zon

• Möjlighet till bindande föreskrifter

• Beslutas av regeringen

• Syftar till hållbar utveckling



Havsplaneringsförordningen

Havsplanerna ska

– integrera näringspolitiska mål, sociala mål och 
miljömål

– bidra till god miljöstatus

– bidra till att havets resurser används hållbart så 
att havsanknutna näringar kan utvecklas

– främja samexistens mellan olika verksamheter 
och användningsområden

– ange mest lämplig användning 
– läge, beskaffenhet, behov

– visa avvägning mellan riksintressen, redovisa 
allmänna intressen av väsentlig betydelse



Maritima strategin

Det större sammanhanget

2018-03-01

Havsmiljöförvaltning                       Havsplanering

RU-Uppföljning 

av maritima 

strategin

Inledande

bedömning

Energiöverens-

kommelse

Regionala 

handlingsplaner 

grön 

infrastruktur

Kommunal ÖP 

KOMPIS

Regionala 

handlingsplaner 

marint 

områdesskydd

GFP-

gemensamma 

fiskeripolitiken

Vattenförvaltningen



Bred process

1. Lokal, regional nivå

2. Nationell

3. Internationell

• Bransch- och 
intresseorganisationer

• Kommuner, regionala 
planeringsorgan

• Regioner

• Länsstyrelser

• Centrala myndigheter

• Akademin

• Grannländer

• Allmänheten

27





År 2050 nyttjar vi havet genom konkurrenskraftiga, innovativa och 

hållbara maritima näringar. Havet har god miljöstatus och en rik 

biologisk mångfald. Vi bevarar natur- och kulturmiljöer i havet och 

tillvaratar dess ekosystemtjänster. Det finns gott om upplevelsevärden

och möjlighet till rekreation. 

Havet är till glädje och nytta för alla. Näringsliv och förvaltning 

samverkar och havsplanerna bidrar med helhetssyn, framförhållning

och förutsägbarhet. 

År 2050 lever vi i fortsatt fred och frihet i Östersjö- och Nordsjöregionen.
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”Det ska alltid vare gott å leve där 
Hav möter Land – Det finns inga grenser under vann”

www.havmoterland.eu

http://www.havmoterland.eu/


2021
Plan #1

202X
Plan #2

2030
Vad vet vi?

2050
Vad vill vi?

Tänk på tidsaspekten





Nyckelord ur 
uppdraget

(Havsplaneringsförordningen)

Hållbart: 
näringspolitiskt, 
socialt, miljö

Användas för det 
ändamål de är 

mest lämpade för

Samexistens

God miljöstatus



Mest lämplig användning

Behov

Beskaff
enhet

Läge 

Bedömning av mest lämplig 
användning

Läge, beskaffenhet och behov

• Hushållningsbestämmelserna

• Annan lagstiftning (sjöfartslagstiftning etc)

• Nationella mål och strategier

• Underlag och analyser



Mest lämplig användning

Attraktiva livsmiljöer

Energiutvinning

Försvar

Generell användning

Natur

Sjöfart

Yrkesfiske

E

F

G

N
Översiktskartan!



Vilken är mest lämplig användning på en viss plats? 
– så  läser du kartan i havsplanen 

Exempel: Här är ett område där 
olika gäller i olika delar

• Här är Försvar och Sjöfart 
mest lämplig användning

• Här är Försvar, Sjöfart och 
Yrkesfiske mest lämplig 
användning

Samexistens



Mest lämplig användning kan ofta samexistera

Samexistens präglar…
• Sjöfart och yrkesfiske med aktiva 

redskap
• Traditionell havsanvändning 

(sjöfart/fiske) som del av 
attraktiv livsmiljö (friluftsliv, 
kulturmiljö)

Samexistens kräver 
anpassning/begränsning
• Energi – Yrkesfiske
• Energi  - Sjöfart   
• Energi – Försvar
• Energi – Attraktiva livsmiljöer

2018-03-01

Samexistens med synergi (på sikt?): Energi - Natur 



Särskild hänsyn

• f – Särskild hänsyn till totalförsvarets intressen

• n – Särskild hänsyn till höga naturvärden



Exempel: Särskild hänsyn





Bottniska viken, tre havsområden:

• Bottenviken

• Norra Bottenhavet och Norra Kvarken

• Södra Bottenhavet

Västerhavet, två havsområden:

• Kattegatt

• Skagerrak



Havsplaneområden    Havsområden Områden

3 10 130

Några nya begrepp



Huvuddrag: Kattegatt

•Internationell sjöfart 
till och från Östersjön 
i flera stråk

•Möjlighet att utvinna 
vindenergi för att 
bidra till energimål

•Utbrett yrkesfiske

•Utsjöbankarnas 
många värden



Kattegatt: Sjöfart

•Förslag till inrättande 
av s.k. TSS i Kattegatt

•Havsplan bekräftar TSS 
förslag baserat på bl.a. 
underlag om 
miljökonsekvenser

•Trafikmyndigheternas 
anspråk för framtida 
behov



Kattegatt: Energiutvinning (V302, 305 & 307)

•Bekräftar 
tillståndsgivna projekt 
såväl som kommunala 
förslag

•Bl.a. inom Natura 2000

•Samexistensbehov 
med yrkesfisket 
betonas i ett av 
områdena



Kattegatt: Utbrett yrkesfiske

•Många befintliga 
fiskeregleringar och 
pågående processer 

•Processer i linje med 
hänsynsbeteckningar i 
plan

•Utsjöbankar intressear 
yrkes- och fritidsfiske 
samt fiskhabitat 



Huvuddrag Skagerrak

•Sveriges största 
hamnar och 
internationell sjöfart

•Oceaniska 
förhållanden ger hög 
biologisk mångfald

•Utbrett friluftsliv och 
yrkesfiske



Skagerak: Sjöfart

• Havsplanen utökar 
sjöfartens användning i 
relation till befintliga RI

• Trafiksnitt utanför 
hamnarna i Göteborg och 
Lysekil

• Sjöfartens behov innebär 
att kommunala 
energiintressen ej 
tillgodoses i havsplanen



Skagerak: Oceaniska förhållanden ger hög 
biologisk mångfald 

• Bratten (V335) Naturskydd 
som synliggör ”RI överlapp” i 
sydost

• Yrkesfiske inom skyddade 
områden i enlighet med 
nuvarande regleringar

• Kosterhavets marina 
nationalpark och planerade 
områdesskydd ex. Svaberget
bekräftas. (V338-339)



Skagerak: Utbrett friluftsliv och yrkesfiske

• Två riksintressen (4:3, 
4:4) illustrerar 
friluftslivsintressen längs 
kusten av havsområdet

• Dialog med fritidsfisket 
visar på stora intressen 
utanför kustmiljöer

• Norra Bohuslän: Planen i 
linje med kommunala 
överenskommelser om 
vindkraft (2009)





Syftet med tematiska kapitlen

• Beskriva temat inkl. förutsättningar i karta

• Redovisa tillgodosedda/ej tllgodosedda riksintresseanspråk

• Allmänna intressen av väsentlig betydelse

• Ge sammanhang

• Beskriva framtid

• Redovisa fortsatt arbete











Havsplanens vägledning riktar sig till:

• kommuner och regionplaneorgan

• tillståndsprövande myndigheter

• förvaltning – myndigheter, kommuner

• näringsidkare

2018-03-01
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territorialhavet

ekonomisk zon

Översiktsplan

Havsplan
inre vatten

fastland

grannland ekonomisk zon

1 sjömil

överlapp

Översiktsplan och havsplan



Havsplan och översiktsplan

• Havsplan vägleder och stödjer kommunal planering

• Havsplan tar hänsyn till lokala behov och förutsättningar

• Olika detaljeringsgrad, kommunalt handlingsutrymme

• Riksintressesystemet utvecklas – regeringen vägleder 
om riksintresseanspråk

• MEN: uppgiftsfördelningen mellan stat och kommun förändras inte





Konsekvensbedömning i havsplaneringen

Förutsäga effekter och 
konsekvenser av havsplanerna

• Strategisk miljöbedömning
• Hållbarhetsbedömning

Beslutsunderlag i planeringsprocessen

2018-03-13



Samråd – Förslag till havsplaner

• Svara senast 15 augusti

• Mejla svar direkt till HaV

• Länsstyrelserna stöder i samrådet

2018-03-01



Utforska på webben

Klickbara kartor 

• Vägledning, havsområden, teman, 
exempelvis energi

• Sök i kartan

• Underlag per område

2018-03-01



Samrådshandlingar

• Förslag till havsplan

• MKB, miljökonsekvensbeskrivning 

• Hållbarhetsbedömning

2018-03-01



Tre frågor att gärna besvara

1. Hur ser ni på planens ställningstaganden om användning i olika 

områden?

2. Vilka ytterligare konsekvenser, som är relevanta för 

havsplanering, behöver miljökonsekvensbeskrivningarna och 

hållbarhetsbedömningarna fånga upp?

3. Vilka ytterligare befintliga planerings- eller kunskapsunderlag 

bör ligga till grund för havsplanerna?



Svara senast 15 augusti

• Mejla till havochvatten@havochvatten.se

• Skriv diarienummer 396-18 i mejlets ämnesrad

• Skicka helst materialet i redigerbart filformat, exempelvis Word 
eller pdf

• Undvik skannad text, för snabbare hantering

mailto:havochvatten@havochvatten.se
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regeringen

Förslag 
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Vår-Sommar 

2019

Mars 

2021

Regeringen 

beslutar
Beredning

Vad händer sen?



Mer information

Havsplanering i Västerhavet (Länsstyrelsen i Västra Götaland)

Vi som arbetar med havsplanering på Länsstyrelserna i havsplaneområde Västerhavet

Ingela Isaksson, samordnare havsplaneområde Västerhavet

Gunnar Åkerlund, havsplanering Länsstyrelsen i Västra Götaland och KOMPIS-bidrag

Markus Klingberg, samordnare GIS och planeringsunderlag nationellt, Länsstyrelsen i 
Västra Götaland 

Maria Göranson, kommunikationsstrateg Länsstyrelsen i Västra Götaland

Ida Cronquist, havsplanering Länsstyrelsen i Halland

Pär Persson, havsplanering Länsstyrelsen i Skåne

Västra Götaland, Halland & Skåne

Nationell Statlig havsplanering (Havs- och vattenmyndigheten)

http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/havsplanering
mailto:ingela.isaksson@lansstyrelsen.se
mailto:gunnar.akerlund@lansstyrelsen.se
mailto:markus.klingberg@lansstyrelsen.se
mailto:maria.goranson@lansstyrelsen.se
mailto:Ida.cronquist@lansstyrelsen.se
mailto:par.persson@lansstyrelsen.se
https://www.havochvatten.se/havsplanering


”Att planera är att flytta framtiden till nutiden – så 
att man kan göra något åt den” - Alan Lakein – författare 
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Tack!



Frågor att ta utgångspunkt i

1. Hur ser ni på planens ställningstaganden om användning i 

olika områden?

2. Vilka ytterligare konsekvenser, som är relevanta för 

havsplanering, behöver miljökonsekvensbeskrivningarna 

och hållbarhetsbedömningarna fånga upp?

3. Vilka ytterligare befintliga planerings- eller 

kunskapsunderlag bör ligga till grund för havsplanerna?

• Attraktiva livsmiljöer

• Hur berör planen mig och min organisation?


