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Blå ÖP med Maritim näringslivsstrategi

Var gör vi vad, på havet?

Hållbart nyttja vår gemensamma resurs!

2013-2018



4 kommuner i gemensamt 
arbete

Tillväxt Norra Bohuslän var en 
samarbetsplattform.

Gemensamt arbete baserat på 
gemensamma behov.



Då:
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 ?
Tillägg nu:
- Ökat tryckt på vattenresursen.
- Tillståndsprövning och etablering 

av havsbaserad Vindkraft. Multi-
use-perspektiv.

- Prövning av tillstånd för algodling.
- Vattenintag och utsläpp från

landbaserade verksamheter.
- Utveckling av offshore-odling.

Funktionella kommunala och 
offentliga processer.



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?



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



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.









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

Livsmedelsstrategi
EHFVF



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





Resultaten





























Läs mer på www.tillvaxtbohuslan.se

Lång och kort version

http://www.tillvaxtbohuslan.se/


Resurser
• Planen

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

• GIS verktyg-
https://lysekil.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=c88e717fd03f4
ad99c3416df05bcca70

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

• Blå ÖP film, arkiv o dokument https://www.tillvaxtbohuslan.se/bla-op/

• Maritim näringslivsstrategi film samt 2 större dokument
https://www.tillvaxtbohuslan.se/maritim-naringslivsstrategi/

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


Bra och dåligt med Blå ÖP 1.0 kopplat 
till vattenbruk

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

alla konstens regler
• Mycket vilja
• Delaktighet ifrån

branschen
• Universitetskoppling

• Tog lång tid
• Sämre implementering
• Åtgärder blir hängande
• Blå ÖP gruppen havererade
• Värdet av att peka ut 

områden?
• Samverkan länsstyrelse och 

kommuner samt mellan 
kommuner





Inneboende utmaningar

• Efterfrågan på tillstånd drivs av var man har 
möjlighet/mark inte alltid planen

• Avvägning i tillstånd kopplat till 
vattenförekomst som kan vara ganska 
godtycklig – icke försämring i alla variabler

• Försvarets vetoposition



Att ta med

• ”Utveckling kräver planering”
• ”Ting tar tid”
• Nu kommer utvecklingen: 4 stora landbaserade 

utvecklingar i vårt område i olika stadier. Många 
startups. Många nya arter. Fortsatt 
forskningsutveckling. Produkter och marknad börjar 
komma. Projekt…

• Produktionen ökar sakta…
• Kommunerna har visat att man vill.
• Tillståndsprocesserna är långa men förenkling utreds.  
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