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Mellankommunal planering med ett gränsregionalt 
perspektiv 

• Förutsättningarna till planering av kust och hav i Sverige och Norge 

• Erfarenheter och kunskap från Hav möter land

→ Fysisk planering av kust och hav – En jämförelse mellan Sverige och Norge med 

fokus på Skagerrak



Maritima och marina 
näringar 

• NORGE: Sjömatnäringen, 
maritim näring och offshore-
petroleum 

• 500 miljarder NOK

• SVERIGE: Näringar med 
koppling till kusten, havet och 
de stora sjöarna, inklusive 
turism

• 160 000 – 200 000 miljoner 
SEK

• Stora skillnader nationellt sett –
likheterna större i 
Svinesundsregionen 





Exempel på hur EU-direktiv har implementerats i nationell lagstiftning och arbetas med



Skillnader i roller, ansvar och ramverk

• Plan- og bygningsloven & sektorslovverk
• Plan- och bygglagen & miljöbalken 

• Samordning av statliga intressen  - Fylkesmannen och Länsstyrelsen 

• Regional planering i Norge – Inte i Sverige 



Nationella intressen och statliga riktlinjer 

• Rikspolitiske retningslinjer for planlegging i kyst- og sjøområder i 
Oslofjordregionen

• Statlite planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs 
sjøen 

• Riksintressen 
• Strandskydd 



Kommunal planering i havs- och kustområden
• Kommunalt planeringsområde 

• Koppling mellan havsplan och kustzonsplanering respektive forvaltningsplan och 
kystsoneplanlegging 

• Nuläge för kustzonsplanering i regionen 
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Vägledning

• Kustzonsplanering – yngre 
arbetsområde än planering på land 

• KMD
➢ Rundskriv: Lover og retningslinjer 

for planlegging og 
ressursutnytting i kystnære 
sjøområder (2018)

➢ Vägledning (hösten 2018?) 

• Boverket
➢ Vägledning (hösten 2018?)

• Behov av erfarenhetsutbyte och 
kunskapsdelning



Gränsöverskridande arbete

• Internationella samarbeten: Havs- och vattenmyndigheten och Miljødirektoratet

• Vannregion Glomma och Västerhavets vattenmyndighet 

• Länsstyrelsen Västra Götaland och Fylkesmannen i Østfold

• Østfold fylkeskommune och Västra Götalandsregionen? 

• Mellan kommunerna? 
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