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Liten bakgrund



4 kommuner i gemensamt 
arbete

Tillväxt Norra Bohuslän var en 
samarbetsplattform.

Gemensamt arbete baserat på 
gemensamma behov.



Exempel på när Sotenäs kommun 
saknade vägledning från en ”Blå 
ÖP”:
- Remiss gasledning
- Tillståndsprövning och etablering 

av vågkraft.
- Prövning av tillstånd för 

musselodling

Bra planering kan snabba upp 
hanteringen av lov och tillstånd!

Varför behöver vi planera havet ?



Övergripande mål

Samsyn
Styra utvecklingen
Grund för dialog och påverkan 
Arbetsbesparande och effektivare på sikt

2 politiska styrdokument som hänger ihop

Blå ÖP
Maritim 

näringslivs-
strategi



Möjligheter



• Visioner och mål för hela kommunen

• Vägledande för fysisk planering

Vad är en översiktsplan?



Översiktsplan
(ÖP)

Fördjupad Översiktsplan
(FÖP)

Detaljplan
(DP)

Bygglov eller förhandsbesked

Statlig planering
Riksintressen, Reservat, Nationalpark, vägar etc.



Processen



Öppen samrådsprocess

• Flerårig process enligt PBL
• Tre samråd
• Politiskt styrd process med bred förankring 

och brett remissförfarande

• Tillägg till respektive kommuns översiktsplan
àFördjupning





Förarbete Blå ÖP

• Strukturplanen
• Kustzonsprojektet
• Samverkansplan för värdefulla havsområden
• Hav möter land
• Suscod



Strukturplanen-fastställd 2010

Kustzonsplaneringen:
Inom varje delstruktur har 
kommunerna kommit överens om 
viktiga utgångspunkter för 
formulering av gemensamma 
planeringsbeslut.

VÄRDEGRUND FÖR DEN 
FYSISKA PLANERINGEN



De blå strukturerna
VI ÄR ÖVERENS OM:
• att öppet hav utgör gränsöverskridande vatten vilket innebär 

nationella och globala hänsyn.

• att resursanvändning skall ske med miljömålen i fokus. Fiske, sjöfart 
och energiproduktion är viktiga prioriteringar för våra kommuner.

• att risker i samband med sjöfart skall uppmärksammas.

VI ÄR ÖVERENS OM:

• att skärgården utgör basen för våra unika natur- och kulturvärden även 
i ett nationellt perspektiv.

• att en levande skärgård utgör en av de viktigaste förutsättningarna för 
vår attraktionskraft.

• att allmänheten skall ha tillträde till strandzonen.

• att naturbruk skall ske med hänsyn till de stora natur- och kulturvärden 
som skärgården utgör.

• att risker i samband med sjöfart skall uppmärksammas.





Sambandet mellan statens och
kommunernas planering

16

• Kommunal översiktsplanering omfattar hela det 
kommunala territoriet och överlappar med havsplanen.

• Den statliga havsplaneringen (mörkblå) ska bedrivas i 
samråd med kommunerna.

• ÖP ska samordnas med havsplanen.
• Kommunerna bör samordna kustplaneringen sinsemellan

• 2022- Havsplan antagen!!











Gemensamma resurser

Marina Livsmedel
- Fiske
- Vattenbruk
- Beredningsindustri

Sjöfart
- Sjöfart
- (Försvaret)

Maritim turism 
och rekreation
- Besöksnäring
- Friluftsliv
- Kultur

Marin Energi
- Vågkraft
- Havsbaserad vindkraft
- Forskning
- Framtida näringar

Båtnäring
- Båtliv
- Varvsbranschen

Natur
Hav

Attraktionskraft
Mark
Mat

Energi
Tillväxt



Sammanhang

Västerhavsplanen
Nationell maritim strategi
EU direktiv



Turismens behov i fysisk planering
-analys

Geografiskt
befrämjande 

lokaliseringsfaktorer

begränsande 
lokaliseringsfaktorer

Tematiskt
möjligheter

hot

utgångspunkt:
ekosystemtjänstanalys





Turismens behov i fysisk planering
noder



Varför en Maritim Näringslivsstrategi?

Synliggöra befintligt näringsliv
Attrahera företag som vill etablera sig i det 
marina området
Möjliggöra stöd till näringar som vi vill ha här

Utvecklingsprojekt
EU, Fiskefonder, LLU, JSV, …

Visa vad vi vill





Resultat





Tabell antal båtplatser
Kommun Kommunala Privata Summa

Strömstads kommun 1 500 2 700 4 200

Tanums kommun 1 800 3 900 5 700

Sotenäs kommun 3 900 2 000 5 900

Lysekils kommun 2 200 3 000 5 200

45% 55% 21 000 Preem
Brofjordens oljehamn

Ägare: Preem Omsättning 89 
miljarder

Ca 1200 anställda 
(> 600 i Lysekil)

Anlöp 2014 Råolja  2/vecka Produkt  3/dag

11 miljoner ton passerar 
per år

Medarbetare i hamnen 70 st (skift)

Antalet anlöp förmodas 
öka med ca 10 %

Man sysselsätter en avse-
värd mängd serviceleve-
rantörer inom bogsering, 
lots och kajunderhåll

Översiktlig inventering av 

marinanknutna mindre 

verksamheter

Strömstad kommun 39

Tanum kommun 38

Sotenäs kommun 55

Lysekil kommun 44

Total 176

Sjöfart och Båtnäring 1



Sjöfart och
Båtnäring 2

Riskanalys - båtliv
Risk Sannolikhet Effekt Riskreducering/Anteckning Typ

Många gästhamnar blir inte 
lönsamma

mellan dålig kvalitet och 
utveckling

Kommunerna får understödja gäst-
hamnarna ifrån andra källor

Lönsamhet

Ökade kostnader pga. miljölrav 
på varv- och marinor (rening, 
produkter, etc.)

stor mellan Planering av verksamhet och åtgärder 
för kostnadseffektivitet, nyttja ev. bi-
drag. Samverka, arbeta med produkt/
tjänste-koncept- och varumärkesut-
veckling

Lönsamhet

Mindre efterfrågan då fritidsbåt-
branschen är konjukturkänslig

mellan mellan Annorlunda/lägre prissättning, verka 
för ökad bekvämlighet, bemötande 
samt service och utbud. Marknadsför 
miljöprofil.

Marknad

Kostnad för sanering av förorena-
de sediment

liten stor Eventuellt kan statligt bidrag erhållas Miljö

Verksamheter uppfyller inte kun-
dernas miljökrav, mm.

mellan mellan Öka insikt om samt anpassning till 
behov, attityd och önskemål.

Miljö

Negativ attityd till turism mellan stor Ändra förhållningssätt hos personal, 
etc.

Utveckling

Sjöfart:

Negativ miljöpåverkan (utsläpp, 
skador) : negativ PR, myndighets-
krav/kostnader.

stor mellan Förbättra farleder, utveckla teknik, 
prioritera miljöfrågorna.

Miljö

Förbättring av farleder, hamnar 
etc. inte kan/får göras

stor stor God planering Planering

Krav ger högre transportkostnader 
som påverkar branschutvecklingen

mellan stor Lönsamhet

Enskilda OH-kostnader ökar stor mellan ? Lönsamhet

Otydliga, osäkra, olika myndig-
hetskrav

stor mellan ? Tillstånd

Långsam myndighetshantering, 
omfattande kommunal ”byråkrati”

stor mellan Kunskapsdagar, dialog, näringslivs-
strategier

Tillstånd

Svårt att få och upprätthålla kom-
petent personal

stor stor Relevanta fortbildningar, lokala sats-
ningar

Personal

Formella gränshinder mot Norge stor mellan Svinesundskommitéen samt därtill 
kopplad lobbying kan hantera dessa.

Regler

Utrymmeskonkurrens motstående 
intressen

stor mellan Tidig planering kan ge bra avvägningar Planering

Dåligt underhåll av hamnar mellan mellan Kommunal prioritering Planering

Dåliga servicefunktioner i hamn mellan liten Kommunal priorotering

Avsaknad av sjöfartsrelaterad 
kommunal näringslivs- och sam-
hällsplanering

stor stor Blå ÖP med efterföljande agerande 
kan stödja detta.

Planering
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Båtliv som näringsgenerator















Läs mer på www.tillvaxtbohuslan.se

Lång och kort version

http://www.tillvaxtbohuslan.se/


Resurser

• https://www.tillvaxtbohuslan.se/bla-op/dokument/
– Rekommendationskarta
– Planbeskrivning
– Förutsättningar

• GIS verktyg-
https://lysekil.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.ht
ml?appid=c88e717fd03f4ad99c3416df05bcca70

• Folder
https://www.tillvaxtbohuslan.se/bla-op/wp-
content/uploads/sites/4/2018/09/Final-folder-
Bl%C3%A5-%C3%96P.pdf

https://www.tillvaxtbohuslan.se/bla-op/dokument/
https://lysekil.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=c88e717fd03f4ad99c3416df05bcca70
https://www.tillvaxtbohuslan.se/bla-op/wp-content/uploads/sites/4/2018/09/Final-folder-Bl%C3%A5-%C3%96P.pdf


Blå ÖP lärdomar och värden
Källor till mer

Dahlberg.cmo@gmail.com
0768082260

https://lysekil.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?ap
pid=c88e717fd03f4ad99c3416df05bcca70 Kartportalen

https://www.tillvaxtbohuslan.se/bla-op/ Se film, arkiv o 
dokument

https://www.tillvaxtbohuslan.se/maritim-naringslivsstrategi/
Se film, 2 större dokument

https://lysekil.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=c88e717fd03f4ad99c3416df05bcca70
https://www.tillvaxtbohuslan.se/bla-op/
https://www.tillvaxtbohuslan.se/maritim-naringslivsstrategi/


Hur kan en Blå ÖP 2.0 se ut?





Bra och dåligt med Blå ÖP 1.0

• Bra material
• Bra process
• Bra och innovativt tänk
• Professionellt utfört enligt 

alla konstens regler
• Mycket vilja

• Tog lång tid
• Sämre implementering
• Svagt ledarskap kanske pga

sämre förankring
• Åtgärder blir hängande
• Blå ÖP gruppen havererade
• Sämre samverkan mellan

kommunerna
• Sämre samverkan med 

Länsstyrelsen



2.0 …

• Kontinuerlig ”levande”
• Digital
• Direkt koppling till kommunernas ÖP
• Förenkla för allmänhet och tjänstemän
• Kopplingen till Havsplanen
• Understödja ärendehantering (ex havsbaserad 

vind)
• Verktygsintegrerad




