
Välkommen till “Gränsregionalt planforum” 

Laholmen, Strömstad 

21 november 2018 

Vilka “verktyg” har vi för ett gemensamt arbete för ett friskt och produktivt Skagerrak? 

I gränsområdet mellan Sverige och Norge delar vi ett havsområde med en unik marin miljö som för med 

sig höga natur- och friluftsvärden. Sjöfart, traditionellt fiske och turism har lång historia i regionen samtidigt 

som andra intressen gör anspråk på utrymme, exempelvis olika former av akvakultur. Inom 

Svinesundskommitténs uppdrag ligger att verka för att främja utvecklingen i Svinesunds gränsregion. 

Aktiviteter och verksamheter samt deras påverkan är dock inte begränsade till specifika områden vilket 

innebär att Skagerrak som gemensam resurs behöver förvaltas som en sådan och till en början diskuteras 

gemensamt. I dagsläget saknas strukturer för en kontinuerlig dialog över landsgränsen kring bland annat 

fysisk planering för hållbar tillväxt. Genom samverkan kan erfarenheter utbytas och kunskap delas, 

eventuella konflikter diskuteras i tidigare skeden och gemensamma målsättningar skapas. 

Hur kan denna typ av dialog initieras och vilka frågor inom förvaltning och planering ska vi samtala om 

mellan länderna?  Denna typ av diskussion kommer vi föra den 21 november på Gränsregionalt 

planforum. Vi önskar föra samman kommunerna i vår gränsregion, samt de regionala myndigheter som 

skapar strategier, planerar och vägleder kommunal planering. Informerande och inspirerande föredrag 

kommer hållas samt tid för diskussion finnas. 

Syftet med detta möte är att skapa samtal och väcka tankar och idéer kring gemensamt arbete. Har du 

någon fråga eller ett tema som du önskar tas upp på detta möte går det bra att maila Julia Sandberg som 

är kontaktperson för mötet. 

Julia Sandberg 

Svinesundskommittén 

julia@svinesundskommitten.com 

+46 70 862 48 17

Vänligen anmäl ditt deltagande 

HÄR senast den 6 november 

mailto:julia@svinesundskommitten.com
https://app.emarketeer.com/ext/form/entry.php?m=278981a12fadf368c20befadca58c849c5f6173&Origin=Direct
https://app.emarketeer.com/ext/form/entry.php?m=278981a12fadf368c20befadca58c849c5f6173&Origin=Direct


Program 

09.30 Välkomstfika 

09.30 Inledning, presentation, syfte 
med dagen  
Elsie Hellström och Julia 
Sandberg - Svinesundskommittén 

09.45 Möjligheter med 

gränsöverskridande samarbete – 
exempel från Östersjön 
Ingela Isaksson - Länsstyrelsen 
Västra Götaland/Havs- och 
vattenmyndigheten  

10.15 Kommunal planering i samverkan 
– Varför satsas pengar på

gränsregionen?
Gunnar Åkerlund - Länsstyrelsen
Västra Götaland

10.30 Vern og bruk av Østfoldskysten 
– Planleggingen skal ivareta
kysten som ressurs for

samfunnsutviklingen
Karsten Butenschøn -
Fylkesmannen i Østfold

10.45 Paus   

11.00 Från nationell till kommunal nivå 

– Målsättningar, planering och
samverkan.
Julia Sandberg -
Svinesundskommittén

11.15 Gruppdisskussioner kring bord: 
- Varför gränsregional dialog? 
- Hur ser den ut idag? 

11.45 Sammanfattning av diskussioner 

12.00 LUNCH 

13.00 

13.30 

13.50 

14.05 

14.20 

15.00 

Naturgivna förutsättningar för 
Skagerrakskusten och 
betydelsen av underlag  
Jan Atle Knutsen - 
Havforskningsinstitutet  

Felles initiativ for forvaltning av 
Skagerrak   
Lars Wilhelm Solheim - Vestfold 
fylkeskommune  

Regional planering och 
planforum Østfold  
Kari Ottestad - Østfold 
fylkeskommune 

Maritima klustret – Västra 
Götalandsregionens 
samverkansmiljö  
Jessica Hjerpe Olausson – VGR 
Maritima Klustret (via länk)

Kaffepaus och gruppdiskussion 
kring bord  - Hur kan vi skapa strukturer för 
gränsregional dialog i vår 
gränsregion? 
- Hur bör gränsöverskridande 
dialog se ut? Lokalt, regionalt, 
nationellt? 

Samtal:

- Tankar nationellt kring 
gränsöverskridande arbete? 
- Hur kan statliga och regionala 

15.15 

myndigheter stödja 
mellankommunal samverkan? 

Avrundning – Genomgång av 
dagen, tankar från borden  

- Vad tar vi med oss? 
- Hur går vi vidare? 
- Vem ansvarar för vad? 

15.30 Slut

Julia
Överstruket

Julia
Överstruket

Julia
Överstruket
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