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1. Introduktion och syfte
Blå ÖP och Maritim näringslivsstrategi är två sammanlänkade processer som kulminerar i två politika 
dokument. Maritim näringslivsstrategi för Norra Bohuslän antogs 2016. Blå Översiktsplan för Norra 
Bohuslän förmodas antas som tematiska tillägg till respektive kommuns översiktsplan hösten 2018. Dessa 
dokument är framtagna i processer som har förts och finansierats via en rad projekt. Denna skrift avser 
beskriva vägen fram till 2013 då beslut togs om att ta fram dessa styrdokument samt processen runt Blå 
ÖP sedan dess. 

Innan 2007 fanns ett samarbete i Norra Bohuslän genom Tillväxt Norra Bohuslän som går tillbaka till att Norra 
Bohuslän var en av 8 delregioner i den nyformade Västra Götalandsregionen 1999. Detta samarbete gjorde 
att det fanns en politisk styrgrupp bestående av kommunalråd och oppositionsråd med adjungerade 
kommunchefer. Styrgruppen har varit central inte bara i styrning, och finansiering av projekten utan även 
i implementering och förankring av arbete och resultat i kommunerna. Kombinationen av kommunalråd 
och oppositionsråd har borgat för en god kontinuitet och ett bredare ambassadörskap.

Varje projekt har sin redovisning och sina rapporter och har redovisat sina resultat tidigare och vi avser 
inte göra om detta här. Dock finns det ett behov att visa på vilket sätt dessa projekt har påverkat processen 
med Blå ÖP och hur de har varit förutsättningar för arbetet. Vi kommer också lyfta fram en del lärdomar 
och resultat ur långa och relativt komplicerade processer. För den intresserade läsaren, kommer också 
hänvisningar till fördjupningar i rapporter ur projekten ges.

Formatet för Blå ÖP tillåter inte att denna förprocess inkluderas utan lyfts härmed ut till detta dokument. 
Det är vår förhoppning att skriften visar både på möjligheterna och utmaningarna med kommunal samverkan. 
Vissa rekommendationer för framtida samverkan och processer kommer också att förtydligas. 

Processerna har inte heller haft någon egen utvärdering även om flera ingående projekt har haft det. 
Denna skrift ersätter inte en sådan utvärdering men bygger på de utvärderingar som gjorts och kombineras 
med erfarenheter ifrån projektkoordinatorer och projektledare. 

Slutligen avser sammanställningen utgöra en bas för nya politiker och tjänstemän att på ett enkelt sätt 
sätta sig in i förarbetet och därmed förstå resultaten av den samverkan och de utvecklingsprojekt som 
föregått den nuvarande processen. Resultaten av flera av de tidigare projekten har dessutom omsatts till 
samverkan med fasta organisationer i samverkansgrupper, gemensamma nämnder eller enheter.

Strukturbilden 
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2. Projekt som ledde fram till Blå ÖP 

a.)  Gulingen – insikt om dålig koppling mellan utvecklingsfrågor och planfrågor 

De fem kommunerna i norra Bohuslän identifierade i början av 2000-talet turism som en av sina starkaste 
växande näringar. Samtidigt konstaterades att detta inte kom i uttryck i kommunernas översiktsplaner. I 
dialog mellan länsstyrelsen och kommunerna genomfördes 2004/2005 en översyn av kommunernas över-
siktsplaner för att analyser hur turismnäringen skulle kunna synliggöras i kommunernas översiktsplaner.  

De fem kommunerna i Norra Bohuslän tog 2006 fram en, gemensam, ”Strategisk plan för utveckling av  
besöksnäringen”, den så kallade ”Gulingen”. Under arbetet med denna strategi blev det tydligt att kommu-
nernas och regionens arbete med utvecklingsfrågor för näringslivet i allmänhet och även för lönsamheten 
och utvecklingen inom besöksnäringen gjorde mycket litet eller inget avtryck i kommunernas fysiska 
planering av mark och vatten. Detta tydliggjorde behovet av att medvetandegöra kommunerna att ett av 
de viktigaste styrinstrumenten för att styra utvecklingen av delårsboendet och besöksboendet var fysisk 
planering.

Behovet av mark och vatten för utveckling av besöksnäringen borde självklart synas i kommunernas 
översiktliga planering.  För att skaffa gemensam kunskap och kunna nå samsyn så långt som möjligt om 
nyttjandet av mark och vatten behövdes ett fortsatt kommungemensamt samarbete.  Denna samsyn ledde 
så småningom fram till en gemensam strukturbild för Norra Bohuslän, se nedan. Det konstaterades även 
av Länsstyrelsen att det i större grad var olika exploatörer som styrde inriktningen på planeringen och inte 
kommunerna själva. Ur dessa frågeställningar föddes Kustzonsprojektet och det första mötet på tjänsteman-
nanivå ägde rum i september 2007 efter ett förarbete av Elsie Hellström och samhällsbyggnadsdirektören 
på Länsstyrelsen som gemensamt möjliggjorde nationell och regional finansiering av arbetet. 

b.) Kustzonsprojektet – bred ansats som skapade framtida samverkan 

Kustzonsprojektet varade mellan 2007 och 2010 och tog en mycket bred ansats på samverkan mellan de 
då fem kommunerna i Norra Bohuslän. Grundtanken var att se över hur de strategiska delarna av 5 små 
kommuners verksamhet kunde samverka.  

Befintlig samverkan 
Norra Bohuslän

Form Påverkad av 
Kustzonsprojektet

GIS-Samverkan Enhet med styrgrupp Ja

Miljö Gemensam miljöenhet och nämnd Lysekil, Sotenäs 
och Munkedal

Ja

Plannätverk Nätverksträffar Ja

Upphandlingssamverkan Gemensamma ramavtal

IT enhet Gemensam enhet och nämnd Lysekil, Sotenäs och 
Munkedal

Benchmarking ekonomi 5 kommuner samarbete

Räddningstjänsterna Sotenäs, Tanum och Strömstad samt Lysekil och 
Munkedal

Blå Översiktsplan Gemensam process Ja

Tillväxt Norra Bohuslän Gemensam samverkansplattform Ja

Ett enat Bohuslän Samverkansarbete Ja

Ren och Attraktiv kust Strandstädningsplattform under Västkuststiftelsen Ja

Övriga projekt Utvecklingsprojekt Ja
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För blå ÖP var det viktigaste resultatet strukturbilden. Denna beskrev 6 olika strukturer för området och 
manifesterade politiska överenskommelser för respektive struktur. De strukturer som beskriver Öppet hav 
och Skärgård har varit en tydlig utgångspunkt för arbete med Blå ÖP.

Kustzonsprojektet tog fram en lång rad rapporter där många har använts i arbetet med BLÅ ÖP (se tabell). 
Många av de koncept och diskussionsområden som togs upp i projektet har sedan byggts vidare på i Blå 
ÖP. [TABELL -Rapporter med stort värde för Blå ÖP]

Rapporter ifrån Kustzonsprojektet med stort värde för Blå ÖP 

Avlopp från fritidsbåtar

Båtliv

Båtplatser

Gästhamnsundersökning

Närsalter och övergödning

Rappoter finns på :http://www.tillvaxtbohuslan.se/kustzonsplanering/arkiv/

Rapporten närsalter och övergödning gör en bra genomgång över källorna till övergödning i Norra Bohuslän. 
Den har hjälpt arbetet med Blå ÖP genom att på så sätt sortera mellan olika källor och storleken av dessa. 
Den har därmed varit bra också för utvärdering av lämpliga områden för vattenbruk. 

Båtlivsrapporten lyfter fram utmaningar och möjligheter med vårt befintliga båtliv och hur detta kan se ut 
i framtiden. Dessa frågor lyftes vidare i Blå ÖP med speciellt fokus på de som var av planeringsart. Många 
utmaningar som belyses i rapporten behöver dock nya insatser för att hanteras.  Inventeringen av bryggor 
och båtplatser gav en överraskande bild av utvecklingen och dess påverkan på ålgräsängar och miljö.

Lärdomar

Projektinsatser prioriteras aldrig först i en linjeorganisation. Vardagen i kommunerna består av att handlägga 
ärenden, lösa problem och utöva sin myndighetsutövning. Det räcker inte med förankring och beslut i 
högsta politiska ledningen. Även om kommunchefer är väl insatta räcker det ej för att få till samverkan 
i tjänstemanna-organisationen. Förvaltningarna är linjestyrda med både förvaltnings- och enhetschefer 
som motiveras och belönas utifrån mål som oftast inte är kopplade till diverse samverkansprojekt. I de fall 
då organisationerna är ansträngda vilket är mer regel än undantag så prioriteras inte det som uppfattas 
som extraarbete eller vid sidan av verksamheten. En grundläggande kommunikation och målstyrning mot 
samverkan och utvecklingsarbete skulle kunna underlätta detta arbete. 

Strukturbilden 
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1987 kom kommunernas skyldighet och rättighet att planera havsresurserna via den då nya plan- och 
bygglagen men få kommuner tog den möjligheten. Det blev under kustzonsprojektet tydligt att det finns en 
ovana att hantera och vara medveten om havsresursen. Avsaknaden av kunskap, vilja och ovana gjorde att 
dessa processer ej prioriterades.  

2010 fanns det en projekttrötthet i flera medverkande organisationer pga en stor arbetsinsats och ett mycket 
ambitiöst projekt i kustzonsprojektet. Bredden i projektet var en stor del i dess attraktivitet men kanske 
också det som förde med sig en hel del av svårigheterna. 
      
c.)  Samverkansplan för värdefulla kust- och havsområden – konstruktivt samarbete  
 med Länsstyrelsen

”Samverkansplan för värdefulla kust- och havsområden”, som pågick mellan 2008-2011, var ett projekt ägt 
av Länsstyrelsen men initierat av Naturvårdsverket. Syftet var bland annat att jämföra arbetet med kust- 
och havsplanering för fem områden i Sverige, helt olika till omfattning och förutsättningar. Länsstyrelsen i 
Västra Götaland valde att koppla ihop arbetet med samverkansplanen med det då pågående arbetet, i Norra 
Bohuslän, kustzonsprojektet. Arbetet utfördes ihop med kommunerna i Norra Bohuslän.  Arbetet har varit 
ett viktigt underlag till Blå ÖP. Ambitionen var att skapa ett politiskt dokument som man skulle kunna  
arbeta efter, ifrån både stat och kommun. Resultatet blev istället ett omfattande underlag till det som skulle 
kunna vara och som till viss del blev Blå ÖP. Flera av uppslagen i ”Samverkansplan” var mycket bra men 
ofta saknades kompletta underlag och enhetlighet över hela delregionen blev svårt även senare med Blå 
ÖP. Mycket av arbetet kunde dock ses som underlag och fördjupningar som inte behövdes göras om ifrån  
början i Blå ÖP. Respektive kommunstyrelse beslutade 2012 att anta Samverkansplanen som kunskaps- 
underlag och stöd i den kommunala översiktsplaneringen av land och havsområden och att använda sig av 
Samverkansplanen för framtagande av eventuella åtgärdsplaner inom området.

Arbetet förde Länsstyrelsen och kommunerna närmare varandra och byggde vidare på gott samarbete 
ifrån Kustzonsarbetet. Detta bars vidare i Blå ÖP arbetet och den målkonflikt som stundtals finns mellan 
kommunala och statliga intressen har inte varit så betydande i arbetet som istället har präglats av samverkan 
mellan parterna.

Mycket av samverkansplanens uppslag har sedan utvecklats vidare i diverse GIS-underlag och verktyg 
som har använts i den nationella havsplaneringen eller publicerats av Länsstyrelsen via miljösamverkan. 
Utvecklingen av dessa underlag var tydligt influerat av miljöhandläggare i norra Bohuslän som var mycket 
delaktiga i arbetet.

d.) Hav möter Land – kunskapsuppbyggnad 

Två av kommunerna, Sotenäs och Lysekil, var delaktiga i det stora Interreg projektet ”Hav möter Land” 
där delvis Danmark men framförallt Norge och Sverige deltog på alla nivåer ifrån kommun till stat med 
myndigheter och verk inklusive universitet. Länsstyrelsen i Västra Götaland var ”lead partner” för arbetet. 
Flera stora arbetsgrupper skapade mycket kunskap om kustzonen inom juridiska, planmässiga, biologiska 
och samhällsvetenskapliga sektorer. Denna kunskap blev sedan grundstenar i Blå ÖP. 

Rapporter från Hav möter Land som använts i Blå ÖP

Handbok för utveckling av miljövänliga småbåtshamnar

Vad gömmer sig på Svabergsgrunden?

En guide till digitala kartunderlag för planering

Lagstiftning till havs - gällande planeringssystem

Medborgardialog i fokus - FÖP Åbyfjorden

Ålgräs och klimatförändringar

http://extra.lansstyrelsen.se/havmoterland/SiteCollectionDocuments/Publikationer/rapportlista-hml.
pdf
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Den fördjupade översiktsplanen, FÖP, för Åbyfjorden gjordes som ett delprojekt inom Hav möter Land och 
skapade möjligheter att utveckla metodik för planering av ett marint område och specifik kunskap om 
området. Resultatet användes rakt av in i Blå ÖP och gav också nya perspektiv på processen att planera 
marina områden.

Miljövänliga småbåtshamnar blev en väldigt konkret rapport som beskriver vad man ska tänka på vid 
anläggning och drift av småbåtshamnar. Den är fortsatt väl använd och spridd i kommunerna. Rapporten 
uppdateras kontinuerligt och bygger delvis på tidigare arbete i kustzonsprojektet.

Projektet drev också fram lagstiftning runt båtavlopp. På svensk sida var lagstiftning redan på väg men  
behöll sitt momentum via projektet. Norsk lagstiftning låg efter på området och projektet medförde starten 
på en harmonisering med den svenska. Efter projektet har även kryssningsfartyg i Östersjön tvingats ta 
hand om sitt avfall med bindande lagstiftning ifrån 2019/2021. 

e.) Remissvar SOU:er och lagförslag – gav möjlighet till påverkan 

 I samband med att ny lagstiftning och direktiv arbetades fram för Hushållning med havsområden och för 
Planering av kust- och havsområden fick kommunerna möjlighet att yttra sig.  Inom ramen för kommunernas 
pågående samarbete via Tillväxt Bohuslän bestämdes att man skulle avge gemensamma svar.  

I mars 2011 lämnades ett remissvar på Havsplaneringsutredningens betänkande ”Planering på djupet – 
fysisk planering av havet” (SOU 2010:91). Kommunerna framhöll i sitt svar vikten av att få vara delaktiga när 
den statliga Havsplanen ska tas fram. Vidare framhölls betydelsen av ett starkt kommunalt inflytande vid 
upprättandet av havsplanen, vid uppdateringar av densamma och vid eventuella tillkommande tematiska 
tillägg. 

Kommunerna förde i samband med behandlingen av denna remiss även en diskussion om man ville  
behålla det kommunala ansvaret/skyldigheten för planering av kommunernas hela vattenareal ända ut till 
territorialgränsen, som kom i och med införandet 1987 av Plan- och bygglagen, PBL. Alternativet var att 
föreslå att det kommunala ansvaret/skyldigheten skulle avstås för området utanför en nautisk mil utanför 
baslinjen, utsjön, och att kommunerna skulle fokusera på planering av kustvattnet innanför denna gräns. 
Kommunerna enades dock om att man, trots att man dittills inte hade kunnat/velat ta planeringsansvaret, 
ville ha kvar ansvaret att planera all mark och vatten inom kommungränserna. Detta bland annat för att få 
delaktighet i den statliga havsplaneringen. 

I remissvaret framfördes även att kommunerna önskade få hjälp med statliga medel för att kunna genom-
föra sin planering av utsjön och kustvattnet.

I december 2013 lämnade kommunerna ett gemensamt svar angående ”Promemoria – Hushållning med 
havsområden”. Kommunerna konstaterade att det var lovvärt att det kom en lagstiftning för hanteringen av 
havsplaner. De argument som framfördes som motiv för planering av havet delades till stor del av kommu-
nerna och även i huvudsak gällde för planeringen inom kustvattenområdet. Argumenten var bland annat 
rationaliserad tillståndsprövning, tydliga ställningstaganden, ökad förutsägbarhet, helhetssyn, ett tvärsek-
toriellt arbetssätt mm. 

Kommunerna tryckte återigen på behovet av statligt stöd till planeringen vilket tillsammans med  
Länsstyrelsens påpekande har lett till det nuvarande KOMPIS-bidraget. Vidare såg kommunerna det som 
positivt att det skulle bli möjligt att kunna anta havsplanen som marin översiktsplan i området utanför 
baslinjen plus en nautisk mil.

Kommunernas deltagande och engagemang vid framtagandet av ny lagstiftning och direktiv för  
havsplaneringen har bidragit till ökad kunskap, insikt och förståelse som har kunnat tas tillvara och  
nyttjas i det pågående arbetet med den kommungemensamma Blå Översiktsplanen för Norra Bohusläns 
fyra kommuner. 
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3. Blå ÖP processen
a.) Blå ÖP och Maritim näringslivsstrategi (2014-15)

I december 2012 fattade styrgruppen för Tillväxt Norra Bohuslän beslut att påbörja ett arbete med en blå 
översiktsplan och en maritim näringslivsstrategi. Det då pågående arbetet inom det via Nordsjöprogrammet 
finansierade projektet SUSCOD – sustainable costal development, styrdes om till att påbörja denna process. 
Detta möjliggjorde en uppväxling av lokala och regional medel. Projektmedel söktes och erhölls ifrån både 
VG-regionen och Länsstyrelsen för 2013 och senare även för ett regionalt finansierat fortsättningsprojekt 
2014-2015.

Processen formades på erfarenheter ifrån tidigare arbeten och organiserades på ett liknande sätt.  
En större arbetsgrupp med representanter ifrån plan-, näringsliv-, miljö- och GIS-enheter formades på 
tjänstemannasidan. Till denna adjungerades representanter ifrån Länsstyrelsen, VG-regionen och  
Turistrådet Västsverige. Politiskt leddes arbetet av styrgruppen för Tillväxt Norra Bohuslän men en 
politisk referensgrupp samlades 2 ggr per år för att komma med synpunkter på arbetet. Denna grupp var 
viktig för förankringen politiskt och inkluderade presidiet för de nämnder som hanterar översiktsplanering, 
byggfrågor samt miljöfrågor. Det var upp till respektive kommun att skicka sina representanter men ett tak 
sattes vid 6 personer. 

Processerna var till en början endast en även om Blå ÖP:n till sin form var styrd av Plan och Bygglagen 
medans näringslivsstrategins process var möjlig att justera. Det breda angreppssättet i tidigare projekt 
behölls och målformuleringar som gjordes till de blå samhällsbyggnadsmålen var resultatet av många 
människors arbete. Sommaren 2014 var programmet för Blå ÖP ute på remiss med kopplad informations-
kampanj på 10 orter i området. 

Den Maritima näringslivsstrategin arbetades fram parallellt och samlade en omfattande kunskapsbas om 
de maritima näringarna i norra Bohuslän. Processen är beskriven i bilden nedan. 

Varför?
Planera för utveckling
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

Lämna dina synpunkter:
www.tillvaxtbohuslan.se

Vad är viktigt för er?
Hur vill ni att processen ska se ut?

Nuläge
Analys

Närings-
livs-remiss

Bred remiss

  Strategier, Mål 
och Direktiv

Förslag

Maritim Näringslivstrategi

Externa direktiv, 
strategier, mål, 

handlingsplaner

Omvärldsbevakning, 
förutsättningar (demo-

grafi, konkurrens, forsk-
ning, möjligheter) 

Maritim Näringslivsstrategi

TILLVÄXT BOHUSLÄN
(c) Juni 2014

Rapporter
Rundabordssamtal
Kompetensdagar
Intervjuer

Marina Livsmedel

Turism och Rekreation Marin energi

Sjöfart och Båtnäring

Inrikting Vi vill

Utpekade områden

Handlingsplan

Tillväxt Bohuslän ska

Kommunerna ska

Länsstyrelsen ska

Företagarna ska

VGR ska

......

Processen för att ta fram en Maritim näringlivsstrategi.
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Underlaget är unikt och samlat och bygger på en bred syntes av mycket material, samtal, intervjuer, strategier 
och rapporter. Den första delen av underlaget togs hösten 2016 som politiskt dokument (KS i 4 kommuner) 
med en avsiktsförklaring och konkretiseringar av hur de blå samhällsbyggnadsmålen ska förverkligas inom 
kommunernas ansvarsområden.

Den Blå ÖP:n har våren 2017 varit på samråd med samrådshandlingen inklusive MKB-del. Utställningshandling 
beräknas gå ut i februari 2018 och beslut om antagande förväntas hösten 2018.

Blå ÖP följer en reglerad PBL-process över 4 kommuner och samtidigt bygger man på en tidigare projekt-
struktur. Planen avses antas som tematiskt tillägg till respektive översiktsplan. De fyra översiktsplaner 
som på detta sätt påverkas av tillägget är alla i olika faser och har skiftande upplägg.  
Framförallt Tanums nya översiktsplan som är av mer generell och vägledande karaktär är svårare att  
harmoniera med planutkastet än de andra kommunernas planer som är mer traditionella med områden 
med specifika rekommendationer. 

Blå ÖP har 3 huvudsakliga funktioner som dokument: kunskapsuppbyggande, idé och visionsbeskrivande 
samt styrande och vägledande. Processen är lika viktig som slutresultatet. Utan näringslivsperspektivet 
med Maritima näringslivsstrategin hade varken process eller dokument varit lika kompletta.

b.) EU – havsmiljödirektiv, vattendirektiv och havsplaneringsdirektiv

Havsmiljödirektivet införlivades 2010 i svensk lagstiftning via havsmiljöförordningen, som följer EU-direk-
tivets innehåll. Det innebär att man ska definiera vad god miljöstatus är och sedan skapa en planeringscykel 
och åtgärdsplaner för att uppnå detta. Nära land överlappar området med Vattendirektivet som antogs 
2000 (Sverige 2004) och syftar till att skydda och förbättra EU:s alla vatten 

Dessa direktiv sätter tydliga regelverk och mål runt vikten av våra naturresurser. De har varit viktiga för 
framtagandet av Blå ÖP på så sätt att vi hela tiden har haft en kärna och fundament av hållbarhet i arbetet. 
Tidigt kopplades talesättet ”inte såga av den gren man sitter på” till arbetet. I förlängningen användes 
formuleringen ”All maritim utveckling i våra kommuner är grundade i en förståelse för naturvärdenas 
betydelse” tillsammans med de blå samhällsbyggnadsmålen. 

Havsplaneringsdirektivet införlivades i svensk lagstiftning 2015. (Miljöbalken, Hushållningsförordningen 
och Havsplaneringsförordningen). Direktivet har som direkt resultat att staten med Havs och vattenmyn-
digheten i spetsen har börjat planera våra hav med stöd av länsstyrelsen och i samverkan med kommunerna 
(se nedan). Kommunerna i Norra Bohuslän har på grund av vårt pågående arbete varit väl rustade att 
hantera uppdraget

c.) EU - Blue growth

Kommunerna, VGR och Länsstyrelsen gjorde 2008 en gemensam ”blå” studieresa till Bryssel och träffade 
nyckelpersoner och presenterade kustzons arbetet. Tillsammans med senare möten i Bryssel har man ifrån 
vår region lyft fram det goda samarbetet mellan stat, region och kommun vilket till viss del har bidragit till 
ett fokus på ”Blue Growth” dvs blå tillväxt och vikten av planering.

Parallellt med att man i norra Bohuslän började planera sina havsresurser kom 2012 ett meddelande ifrån 
EU-kommissionen som lyfte fram blå tillväxt. Tillväxten var tänkt att ske inom 5 sektorer (kustturism,  
utvinning av naturresurser, förnybar energi, vattenbruk och biotech). Denna mycket tydliga signal lyftes 
fram nationellt och regionalt och tolkades och formades till svenska perspektiv. Exempelvis nedprioriterades 
utvinning av naturresurser bort tidigt pga svensk tradition och miljölagstiftning. I Norra Bohuslän  
användes meddelandet och kopplad information och kommunikation för att motivera vårt arbete gentemot 
finansiärer och andra. Det gjorde också att vi fick en naturlig kedja av strategier ifrån EU till lokal nivå som 
hängde väl samman.   

d.) Nationell maritim strategi

Västra Götalandsregionen var först ut i Sverige med en Maritim strategi 2008 (uppdaterad 2015).  Idag 
jobbar man tvärsektoriellt i regionen med det maritima klustret (www.maritimaklustret.se) och det maritima 
handlingsprogrammet.
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I processen som inleddes 2012 med att skapa en maritim strategi för Sverige var Västra Götalandsregionen 
ett föredöme och mycket av det som gjorts i regionen lyftes in i arbetet med strategin.

Tillväxt Norra Bohusläns processer var inspel i arbetet och statssekreteraren hade med vårt utkast till 
maritim näringslivsstrategi i processen. Både arbetet med Blå ÖP och Maritim Näringslivsstrategi samt våra 
samarbeten med Turistrådet Västsverige som lyfter behovet av en fysisk planering för turismens behov upp-
märksammades i denna strategi.

Handlingsplanen kopplat till den nationella strategin har inte realiserats ännu även om många av proces-
serna är igång. Exempelvis har en återkommande statistik över det maritima området kommit på plats via 
SCB. 

Norra Bohuslän och VGR har också fått gehör för sitt breda perspektiv på frågorna. Framöver blir det 
viktigt att fortsätta att bevaka arbetet med handlingsplanen för att undvika att för mycket fokus hamnar på 
sjöfartsfrågor då dessa har en tendens till att dominera nationellt. Sjöfarten har starka organisationer och 
exempelvis drev Sjöfartsforum (numera maritimeforum.se) processen för att få fram ett första förslag på 
åtgärder till en handlingsplan.  

e.) Nationell havsplanering

Havs och vattenmyndigheten har ett övergripande nationellt ansvar för de tre nationella havsplanerna och 
kustlänsstyrelserna bistår med underlag. Dessa länsstyrelser har även ett utpekat ansvar att samordna och 
stödja kommunerna i deras arbete med havsplanering. Tre samordnande länsstyrelser har ett regionalt 
ansvar att samordna respektive arbete inom havsplaneområdet.

Norra Bohuslän har via arbetet med Blå ÖP haft en mycket god möjlighet att påverka havsplanearbetet. 
Dessa processer har pågått parallellt och vi upplever att vi som få andra har kunnat påverka på ett mycket 
bra sätt. Svårigheter har varit att hitta ett format som harmonierar mellan den statliga och den kommunala 
planen. Vår är naturligt mycket mer detaljerad men vi är nu i processen av att hitta en form som gör det 
enkelt att förhålla sig till båda dokumenten. 

Vi har haft hjälp av de underlag som har tagits fram till den nationella planeringen men ofta har dessa också 
varit anpassade till en skala som är mer övergripande och därmed mindre intressant på kommunal nivå. 
Problematik med finansiering mellan statliga myndigheter (eg Sjöfartverket-HaV) har också gjort fiskets 
geografier och djupdata otillgängliga vilket skapat förseningar och osäkerheter. Även försvarets sekretess 
krav är en del i denna problematik. 

Den nationella processen upplever vi som väl organiserad och bred. Vår samrådshandling 2017 kommer 
väl timad till den nationella havsplaneringens samråd som startar tidig vår 2018. Den breda grupp med 
myndigheter och individer som varit med i planeringen har skapat ett gott nationellt nätverk och en möj-
lighet för oss att bygga vidare på dessa relationer. Vikten av detta aktuella nätverk ska inte underskattas.  

Vi efterlyser samlade riktlinjer för havs-och kustplanering och hoppas att vårt arbete kan bidra till att formulera 
sådana. I mycket har vi fått följa en obanad väg i dessa områden. Hösten 2017 påbörjar Boverket ett arbete 
med att ta fram riktlinjer och Norra Bohuslän är med som referens i den processen. 

f.) Länsstyrelsen

Vi har kontinuerligt haft ett gott samarbete med Länsstyrelsen i planeringsfrågorna. Detta grundlade sig 
tidigt då dåvarande samhällsbyggnadsdirektören var mycket involverad i vårt arbete. Länsstyrelsen har 
dubbla roller både som främjare och stöd samt som myndighet och granskare. Konflikterna med Länssty-
relsen har legat på den senare rollen framförallt med hanteringen av strandskyddsfrågan där översynen 
skapade en i vår mening icke avsedd roll för strandskyddet. Vi har längs vägen försökt att inte göra detta 
till en Blå ÖP fråga då boende och byggande på land i huvudsak har lämnats utanför Blå ÖP.

Länsstyrelsen samlar och organiserar mycket GIS-data och vi har haft gott stöd i detta. Dock har många 
luckor funnits, antingen reella eller via att data legat kvar analogt. Detta underlag blir dock kontinuerligt 
bättre.   
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g.) VGR - Maritima klustret och regional maritim planering

Västra Götalandsregionen hade tidigt en maritim strategi och en maritim expert som finansierade och drev 
flera processer inom det maritima styrkeområdet. Regionen möjliggjorde delfinansiering av flera utveck-
lingsprojekt för företag, universitet och offentliga aktörer som del av sin strategi. Regionens stöd har varit 
mycket viktigt för våra möjligheter att driva igenom våra processer i den funktionella regionen Norra 
Bohuslän. 

2012 gjordes en utredning och förslag till det som blev ”Maritima klustret i Västra Götaland” en kluster-
bildning med tonvikt på myndighet och akademi som allt eftersom har integrerat fler och fler företag i 
verksamheten. Med detta verktyg har VGR tydligt tagit ledartröjan nationellt och till del också på europeisk 
nivå.

Tillväxt Norra Bohuslän har sedan starten varit involverade i klustrets olika verksamheter och upplever att 
vi genom detta har goda möjligheter att både skapa ny verksamhet och påverka befintliga processer och 
utvecklingsarbete. Ett tydligt exempel är ”Maritim utveckling i Bohuslän” ett ERUF-projekt som förverkligar 
del av den maritima näringslivsstrategin som inte hade varit möjligt utan klustrets och regionens stöd. 

Det finns i Sverige idag ingen regional fysisk planering (den ägs av kommunen och staten värnar sina 
intressen via exempelvis Riksintresse-verktyget). I VG-regionen är flera processer igång för att kombinera 
och skapa strukturbilder som kan ses som ett första steg i en framtida utveckling åt detta håll. Kollektiv-
trafik och infrastruktur planeras dock regionalt. I och med Blå ÖP processen och den södra processen i 
Bohuslän försöker man också planera havsresurserna delregionalt. Lärdomar ifrån dessa arbeten kommer 
troligtvis bli del av hur en framtida regional planering kommer att formas.    

h.) Planering för Vattenbruk på Västkusten

Ett parallellt projekt till Blå ÖP 2014 finansierat av fiskeområde Bohuslän och ägt av Lysekils kommun 
skapade ett underlag med lämpliga placeringar och omfattningar av vattenbruk i de fyra kommunerna. 
Arbetet var viktigt för att få fram bra förslag på områden som sedan kunde infogas i Blå ÖP. Det skapade 
också nätverk som har varit nyttiga i arbetet framöver. 

i.) KOMPIS-bidraget

Under 2016 och 2017 har KOMPIS-bidraget (HaV) som administreras av Länsstyrelsen gett en möjlighet 
att planera våra havsresurser i samverkan med staten. Detta har gjort så att vi har kunnat fullfölja vår 
samrådshandling. Det har också gett möjligheten att påbörja en process mellan Norge och Sverige för att 
förbättra samverkan mellan dessa länders kommunala och regionala havsplaneringsprocesser något som i 
stor del bygger på erfarenheterna ifrån norra Bohuslän.  

Fiskare lastar ur dagens fångst i Sotenäs. 
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4. Ekonomisk sammanvägning  
 resultat och kostnader (extern bilaga)

a.) Hur mycket har det kostat?

Som beskrivet ovan så har arbetet med Blå ÖP varit kopplat till många olika projekt och sidoprocesser. 
Det har inte endast handlat om att få till en blå översiktsplan. Arbetet har gjort så att vi har kunnat delta i 
processer på ett mycket bättre sätt än annars och också haft personal på plats som har lärt sig de specifika 
frågorna. När processen var som störst omsatte den nästan 2 miljoner per år. Den smögs igång 2013 och 
minskade i omfattning 2016 och 2017. Processen har tagit längre tid än beräknat pga flera orsaker: 

1.  Trubbigheten i att ta många beslut (enligt PBL) i 4 kommuner, olika mötestider, olika  
 framkörningsrutiner, etc;
2.  Översiktsplanering i sig är öppna processer där kraft måste läggas på att involvera 
 kommunmedlemmarna vilket tar mer tid i 4 kommuner; 
3.  Nya underlag och nya frågor – det har inte funnits ”så har vi alltid gjort”; 
4.  En ovilja hos kommunerna att prioritera detta arbete framför annan linjeverksamhet;
5.  En stor process där många representanter har gjort 5-10 % av sin tid i projekten vilket lett till  
 bred förankring  men dåligt flow;
6. Ett stort utbyte av personal ifrån kommunerna på de olika funktionerna i projekten. Delvis pga  
 hög personalomsättning och delvis pga låg prioritering;
7. Svårighet att i 4 kommuner överbygga kommunchef – förvaltningschef - enhetschef hierarkin så  
 att alla har samma bild av vad man ska göra och med vilka resurser;
8.  Små insatser över längre tid uppfattas som inga insatser men drar verkliga kostnader;   

b.) Omsättning Tillväxt Norra Bohuslän

Tillväxt Norra Bohuslän har haft varierande omsättning under åren mellan ca 2-8 msek/år. Det är ett litet 
kansli som driver gemensamma utvecklingsfrågor utifrån en samverkansplattform. TNB är en resurs som 
nyttjas till de områden styrgruppen bestämmer. Blå ÖP har varit en stor del av arbetet de senaste åren och 
fokuset på maritima frågor har gett oss en särställning bland kommunala aktörer. Vi är nu väl positionera-
de att utveckla dessa näringar.

c.) Har arbetet varit kostnadseffektivt?

Som beskrivet ovan har det tagit längre tid än tänkt. Har det varit fel? Så mycket har skett och ändrats i 
detta område under processtiden att ett utdraget processarbete har varit till vår fördel. Vi har kunnat an-
passa bättre till den statliga havsplaneringen och vi har kunnat påverka den och samtidigt dra nytta av det 
som kommit fram. Vi har också haft en organisation på plats som har kunnat hantera remisser och inlägg. 

Mindre personalomsättning och bättre förankring hos mellanchefer hade gjort projektet mer kostnads-
effektivt och bättre. Samtidigt kan man nationellt se styrkan i att pionjärsarbetet i norra Bohuslän och de 
personer som varit involverade under processen utgör ambassadörer. Erfarenheter. lärdomar och kunska-
per som de bär med sig i sitt arbete i andra kustkommuner, regioner, statliga tjänst, konsultverksamhet etc.

Projektfinansiering har krävt tidsredovisning vilket har varit relativt arbetskrävande. Dels en obalans mellan 
kommuner, dels har olika personal haft olika vana att redovisa sin tid.     
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5. Fortsatt läsning och 
 Bakgrundsmaterial:
- Strategisk plan för utvecklingen av besöksnäringen i Norra Bohuslän - http://www.tillvaxtbohus 
 lan.se/wp-content/uploads/2014/02/Strategiplan_version2.pdf
- Utvärdering av Samverkansplanen – Sveriges Lantbruksuniversitet - Ultuna
 https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6435-8.pdf
- Kustzons projektet
 http://www.tillvaxtbohuslan.se/kustzonsplanering/arkiv/
- Samverkansplan
 http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/om-lansstyrelsen/vart-uppdrag/projekt/sam 
 verkansplaner-for-vardefulla-kust-och-havsomraden/Pages/Samverkansplaner_kust_hav.aspx
- www.havmoterland.se 

Fysiskt dokument eller på webben

- Övriga projekt ex Suscod, Planering för Vattenbruk på Västkusten
 http://www.tillvaxtbohuslan.se/tidigare-satsningar/
- Samrådshandling och andra dokument Blå ÖP
 http://www.tillvaxtbohuslan.se/bla-op/arkiv/
- Maritima näringslivsstrategin - strategin lång och kort 
 http://www.tillvaxtbohuslan.se/maritim-naringslivsstrategi/

d.) Blå ÖP Omsättning per år

År Omsättning Kommunal 
insats (alla 4 
kommuner)*

Finansiering

2013 1,4’’ 300? SUSCOD, VGR-proj

2014 1,9’’ 600? VGR, LST

2015 1,9’’ 600? VGR, LST

2016 1,1’’ 340 KOMPIS (Lst), VÅGA (Lst), 
LEADER

2017 1,1’’ 340 KOMPIS (Lst) VÅGA (Lst), 
LEADER

2018

TOTAL

*insats i pengar 
och tid (baserad 
på faktisk löne-
kostnad utan OH)
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TILLVÄXT BOHUSLÄN

Tillväxt Norra Bohuslän är en arena för samarbete mellan kommunerna Strömstad, Tanum, Lysekil och Sotenäs. 
Tillväxt Norra Bohuslän är en projektorganisation där samtliga projekt leder mot samma mål; att med balans och  
varsamhet om miljö och människor skapa tillväxt och utveckling i Norra Bohuslän. 

Ordförande, Peter Dafteryd 
+46 70 246 83 27
peter.dafteryd@stromstad.se

Processledare, Carl Dahlberg 
+46 76 808 22 60
Carl.Dahlberg@lysekil.se

www.tillvaxtbohuslan.se


