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Förord till havsrapport – Om samverkan
Samverkan ses ofta som en nyckel som kan öppna dörrar och leda till
överenskommelser. Ordet används ibland som ett mantra som kan lösa
allehanda komplexa problem. Men vad är samverkan? Vad betyder
samverkan? Det är inget begrepp som låter sig enkelt förklaras och
definieras. Kanske kan man säga att det är ett slags förhållningssätt i
tillvaron, ja, främst ju i arbetslivet. Troligen handlar det om att ge och ta
och ibland avstå från att utöva makt. Det handlar om att ge en röst åt alla
parter och ge utrymme även för svagare röster. Den tyske filosofen
Habermas har utvecklat en teori om det kommunikativa handlandet, där
essensen är att alla har lika värde och tillsammans utvecklar det ”goda
samtalet”. Enligt Habermas äger det autentiska samtalet rum i
livsvärlden och inte i systemvärlden. Därmed skulle man kunna hävda att
samverkan innebär ett slags överskridande mellan det privata och det
offentliga samtalet. Samverkan innebär ju mer än bara språklig
kommunikation, det innebär också att gester och medvetna och
omedvetna handlingar uppmärksammas och bekräftas. Samverkan är ett
svårfångat begrepp som bygger på tillit och små nyanser. Att lyssna mer
än att tala kan vara ett signum. Att se ”den andres” gester och uttryck är
ett annat. Man kanske kan säga att en bra samverkansgrupp består av
lyhörda diplomater.
Samförstånd, ett gemensamt engagemang, i syfte att uppnå konsensus
kring svårlösta frågor och problemställningar, kan vara en form av
samverkan. När jag i december 2014 avslutade en forskningscirkel kring
havsplanering, arrangerad av Kommunförbundet Skåne, i samverkan
med Marint Centrum, Simrishamn, där kommunerna, Region Skåne,
Länsstyrelsen och lärosätena deltog, kunde jag känna det engagemang
och den positiva stämning som uppstått i rummet. Det handlade om att
alla deltog på lika villkor och strävade mot ett gemensamt mål: att uppnå
en bättre framtid för människor, kust och hav i en föränderlig
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omgivning, där kommunernas planering hamnar i brännpunkten för
havsnivåhöjningar, erosion och andra problem relaterade till
klimatförändringar. Det är ju själva idén bakom en forskningscirkel, att
föra goda samtal med syfte att fördjupa kunskapen kring komplexa
problemområden och att åstadkomma reell förändring. Engagemang och
kunskap är viktiga ingredienser som för samverkan framåt.
Vad blev då resultatet?
Vi för nu det goda arbetet med havsforskning och havsplanering
ytterligare ett steg genom att tillskapa en gemensam kunskapsplattform
och dialogforum kring dessa frågor. Jag vill också avslutningsvis
framhålla att det här arbetet gjordes möjligt genom bidrag från Region
Skånes miljövårdsfond.
Therese Jephson som är marinbiolog och forskare anställd vid
Kommunförbundet Skåne har nu fått uppdraget att fortsätta det
(sam)arbete som initierades under forskningscirkeln. Therese är ansvarig
för föreliggande rapport. Den kan med fördel användas som handbok
för dem som vill veta mer om hav och havsplanering. Rapporten är
skriven tillsammans med representanter för kommunerna, Länsstyrelsen
och Region Skåne och jag kan varmt rekommendera den.
Karen Lagercrantz
I juni 2015
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Inledning
Många intressen samsas i havet och längs kusterna och i takt med
klimatförändringens påverkan kommer kusten förändras vilket skapar
behov av långsiktig förvaltning av kust- och havsområden. Detta ökar
behovet av planering och samordning. Sedan september 2014 finns
lagstiftning som innebär att statliga havsplaner skall tas fram för Sverige
till 2021. De statliga havsplanerna kommer innefatta havsområden som
ingår i det kommunala planeringsansvaret som sträcker sig ut till
territorialgränsen. Få kommuner har idag planerat sitt hav. För att öka
kunskapen och kompetensen kring planering av det kommunala havet
genomfördes under hösten 2014 en forskningscirkel på temat. Syftet
med forskningscirkeln var att, genom en tvärprofessionell grupp av
deltagare, möjliggöra kunskapsutbyte, samordning och ökad
tvärvetenskaplig kompetens kring havsplanering. Genom att skapa en
dialog och en ömsesidigt berikande läroprocess mellan deltagarna kunde
gemensamma frågeställningar lyftas och nya perspektiv skapas.
Målet var att diskutera hur kommunerna på bästa sätt inkluderar det
kommunala havsområdet i planeringsprocessen. Frågeställningar som
diskuterades var vilka olika intressen som finns längs kusten och i havet,
hur Skånes kommuner kan identifiera känsliga kustekosystemen, samt
vilka hot kommunerna kommer att ställas inför i takt med
klimatförändringens påverkan.
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Forskningscirkelns tillvägagångsätt
Träffarnas innehåll planerades utifrån deltagarnas behov och med stöd
från forskare och myndigheter. Forskningscirkels träffar bestod av en
kombination av seminarium och rundabordssamtal. Deltagarantalet var
relativt stort och deltagarna hade olika bakgrund och erfarenhet. Cirkelns
fyra träffar omfattade olika teman där med inledande föredrag syftet var att
komma närmare en gemensam kunskapsnivå inför fortsatta diskussioner.
Deltagarna bestod av representanter från Skånes kommuner, Länsstyrelsen
i Skåne, Region Skåne, Lunds universitet, Havsmiljöinstitutet, Havs- och
vattenmyndigheten samt företag.
Under träffarna har frågor och diskussion skett löpande med hela gruppen,
men också i mindre grupper med specifika frågeställningar. Cirkelns träffar
har omfattat föredrag från Lomma kommun, Länsstyrelsen i Skåne, Havsoch vattenmyndigheten, Region Skåne, marinekologiforskare och forskare
inom ekonomisk geografi. Anteckningar har under forskningscirkeln förts
dels av deltagarna själva, men framförallt av Alexander Lindahl,
Simrishamns kommun/Marint centrum. Minnesanteckningar har efter
varje möte skickats ut till deltagarna.
Cirkelns fyra träffar
Träff 1, 10 oktober 2014
Första träffen började med en introduktion av Karen Lagercrantz,
Kommunförbundet Skåne och genomgång av cirkelns program och
upplägg av Therese Jephson, Simrishamns kommun/Marint centrum.
Deltagarna presenterade sig därefter för varandra. Inledande föredrag
hölls av Pär Persson från Länsstyrelsen Skåne som pratade om
översiktsplanens roll vid planering av kust och hav (sid 15). Detta
föredrag varvades med ett föredrag av Helena Björn, Lomma kommun
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som handlade om processen och implementeringen av Lommas
kustvattenplan (sid 19). Syftet med denna inledning var att börja med att
ge cirkeldeltagarna en övergripande beskrivning och exempel på
planeringsprocessen av det kommunala havet, samt ge deltagarna ett
konkret exempel på hur planering av kust och hav i en kommun kan
tillämpas. Efter föredragen delades gruppen in i mindre grupper för
diskussion. Avslutningsvis presenterade grupperna sina slutsatser för
varandra.
Träff 2, 6 november 2014
Vid den andra träffen var det dags att få insyn i statens
havsplaneringsprocess. Thomas Andersson som är ansvarig för Sveriges
Östersjöplan på Havs- och vattenmyndigheten var inbjuden till cirkeln.
Thomas presenterade processen kring de statliga havsplanerna som
föranledde mycket frågor och diskussion kring vad detta kommer
innebära för kommunernas planering av havet (sid 13). Under denna
träff deltog även Docent Ola Johnsson från Institutionen för
kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet. Ola Johnsson
presenterade forskning om utvecklingsstrategier och knöt samman detta
med utvecklingen av maritima näringar.
Träff 3 24 november 2014
Vid cirkelns tredje träff höll Peter Askman, Region Skåne, ett föredrag
om Havsplanering och regional utveckling (sid 30) och Pär Persson,
Länsstyrelsen Skåne pratade om havsplanering i plan- och bygglagen och
dess möjligheter och begränsningar (sid 15). Deltagarna delades sedan in
i fyra tvärprofessionella grupper och fick diskutera ett fiktivt exempel på
konstgjord arkipelag som byggts ut i havet för att skydda kusten mot
klimatförändringar. I diskussionerna skulle deltagarna ta hänsyn till
perspektivet hållbar planering och inkludera ekonomiska, ekologiska och
sociala aspekter. Några av frågorna som diskuterades var; hur gruppen
såg på den här typen av åtgärder, hur en kommunal tjänsteman kan
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hantera åtgärden i planprocessen, vilka strategier vi kan använda oss av
om vi vill främja åtgärden och vilka strategier vi kan använda oss av om
vi vill förhindra åtgärden.
Träff 4 12 december 2014
Under sista träffen var fokus på det marina ekosystemet. Marinbiolog
Therese Jephson, PhD, höll ett föredrag om vad som finns under ytan
längs Skånes kust. Presentationen hade gjorts av docent Per Carlsson,
Lunds universitet, avdelningen för Akvatisk ekologi (sid 8). Deltagarna
delades sedan in i professionshomogena grupper och diskuterade bland
annat vad som kommit fram av cirkelns träffar och vad som är nästa
steg.

Den marina miljön runt Skåne
Skåne är omgivet av hav i tre väderstreck och befinner sig precis i
gränszonen mellan Östersjön och Västerhavet. De marina ekosystemen
längs Skånes kust skiljer sig från östsidan till västsidan. Anledningen till
detta är de varierande geologiska och hydrologiska förutsättningar med
klippor, sten och sandbottnar, olika djup- och strömförhållanden och
vattnets varierande salthalt. De olika naturtyperna utgör levnadsmiljöer
(habitat) för marina organismer där vissa arter trivs i vissa habitat. Runt
Skånes långa kuststräcka finns nästan alla kustvattenmiljöer
representerade. Både rent marina arter, typiska för salt vatten från
Västerhavet, och söt- och brackvattensarter typiska för Östersjön
påträffas i våra Skånska vatten.
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Ekosystemtjänster
Ett ekosystem är ett geografiskt område där djur och växter lever
tillsammans med varandra och miljön. Ett ekosystem kan innefatta
ett väldigt stort område, men det kan också beskriva samverkan
mellan organismer på ett mycket litet område där typiska arter, så
kallade ekosystemtjänster, lever och trivs. Ekosystemen har olika
funktioner som direkt eller indirekt bidrar till människans
välbefinnande. Begreppet ekosystemtjänster innefattar inte bara de
livsnödvändiga resurser som naturen tillhandahåller, till exempel
syre, rent vatten och råvaror, utan även kulturella tjänster och
upplevelsemässiga värden som bidrar till vårt välbefinnande.
Biologisk mångfald är dock en förutsättning för att ekosystemen
ska ha kapacitet att leverera ekosystemtjänster. Naturvårdsverket
har regeringens uppdrag att kommunicera värdet av
ekosystemtjänster under åren 2014–2017. Mer info och rapporter
om ekosystemtjänster
http://www.naturvardsverket.se/ekosystemtjanster.
Kust och hav bidrar till flera olika typer av ekosystemtjänster. Det
handlar bland annat om biologisk mångfald och havets förmåga att
rena föroreningar, samt tjänster som fiske, kultur, rekreation och
turism. Människor som bor runt Östersjön och Västerhavet
förknippar haven med stora värden och det finns ett starkt
exploateringstryck mot kustområdena, för såväl bostäder,
rekreation som industriproduktion. Hur konkurrensen om
utrymme prioriteras kommer att ha betydelse för möjligheten att
bevara havets ekosystemtjänster. (Naturvårdverket rapport 2009).

Naturtyper och marina växter och djur
Skånes ostkust Skånes ostkust består till stor del av sandbotten med inslag
av sten- och klippblock. Sandbotten är ett habitat som möjliggör för
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fröväxten ålgräs att är etablera sig. Dessa växtklädda bottnar är bland de
mest produktiva som finns. Ålgräs bildar ängar i havet och kallas därför
ofta för ålgräsängar. Arten finns på relativt grunt vatten, från ca 1 meter
till ca 5 meter. För att säkert fastställa ålgräsens djuputbredning och
geografiska utbredning behövs mer mätningar.
I ålgräsängarna kan en mängd olika organismer få tillgång till föda och
skydd. Dessa ängar är ofta väldigt artrika och produktiva områden och
tillhör därför våra mest skyddsvärda områden i havet. Här påträffas
räkor, maskar, snäckor, musslor, strandkrabbor, spigg, tångsnälla,
tånglake och spätta. Ålgräsängarna är därför områden med god tillgång
till både föda och skydd vilket gör att de i stor utsträckning utgör
barnkammare för fisk, t.ex. torsk. Ovan nämnda arter, liksom ålen, finns
längs hela Skånes kust. Ålen är också Skånes landskapsfisk och en del i
en gammal tradition av fiske och gillen. På Skånes ostkust kan man också
hitta sötvattensarter som t.ex. abborre och gädda.
Ålgräsängar är en idag en globalt hotad biotop som har minskat kraftigt
de senaste 50 åren. Hoten består av fysiska ingrepp (till exempel
muddring och hamnutbyggnad), försämrad vattenkvalitet, samt av påväxt
av vissa fintrådiga alger som minskar ljusförhållandena.

Ålgräsens skott utgör både föda och skydd för marina organismer. Foto: Sven Stadmark
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På bottnar där det inte växer ålgräs finns sandbotten med inslag av sten
och klippblock. Även på och i sandbotten finns många organismer.
Musslor och maskar borrar sig ner i sanden och äter av de allra minsta
organismerna som finns i vattnet precis ovanför. Även sandräkan och
plattfiskar trivs på dessa bottnar. På stenar och klippor som finns utspritt
på sandbotten trivs arter som behöver ett hårt substrat att sitta fast på.
På grundare vatten hittas därför blås- och sågtång. I tångruskorna trivs
mindre räkor och gråsuggor som också utgör föda för småfisk.
Skånes sydkust
På Skånes sydkust är bottnen mer homogent sandig och även här finns
ålgräsängar längs med stora områden. I dessa finns samma arter som på
ostkusten. Vid Måkläppen, som är ett naturreservat som sticker ut från
Falsterbonäset, finns idag en stor gråsälskoloni. Även tumlare har blivit
vanligare runt Skånes kust och ses allt oftare även från land i både
Hanöbukten och i Öresund.
Skånes västkust
Vid Skåne västkust, i Öresund möts det salta Nordsjövattnet med det
bräckta Östersjövattnet. Det bräckta Östersjövattnet transporteras med
strömmarna norrut där det möter det kalla, mycket saltare,
Nordsjövattnet som kommer från Västkusten. När dessa vattenmassor
möts lägger sig det kalla saltvattnet under det bräckta sötvattnet på grund
av densitetskillnaden. Då bildas ett språngskikt.
Detta gör att de djupa områdena består av organismer som trivs bra i
hög salthalt. Öresund utgör således en alldeles unik miljö där vi i
bottenvattnet hittar stora brunalger, sjörosor, sjöstjärnor, eremitkräftor,
hummer, sjögurkor med mera, dvs arter som annars hittas längre upp på
Västkusten.
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I de grundare områdena i södra och mellersta Öresund finns sandbotten
och ålgräsängar, men även sten och klippor. De djupare delarna består av
olika bottentyper av lera och sand.
Det har varit trålförbud i Öresund sen 1932 vilket gör området unikt
jämfört med resten av Sveriges hav. Jämfört med västkusten och i
Östersjön har Öresund därav ett torskbestånd som består av torsk i alla
olika storleksklasser. Medelstorleken på torsk är större i Öresund jämfört
med i Kattegatt och Östersjön. Ju längre norrut i Öresund man kommer,
desto mer försvagas skiktningen mellan det söta Östersjövattnet och det
salta Nordsjövattnet och det blir allt saltare även vid ytan. I norra
Öresund finns området Kullaberg där branta klippor sträcker sid djupt
ner i havet. Här finns många arter som trivs i rent marint saltvatten.
Klipporna täcks på grundare områden av blås- och sågtång. Sjöstjärnor
och mer saltberoende arter kan leva även på grundare vatten i norra
delen av Öresund. Djupare ner i havet finns klippväggar täckta av t.ex.
sjöpungar. Tumlare ses ofta utanför Kullaberg.

Torskbeståndet i Öresund anses vara välmående med större medelstorlek jämfört med i
Kattegatt och Östersjön. Foto: Sven Stadmark
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De senaste åren har risken för klimatförändringar och globaliseringen
ytterligare ökat intresset för havsfrågorna. Det finns stora utmaningar
när det gäller miljösituationen i havet och även om kunskap finns om
havets ekosystem är denna fortfarande generellt mycket sämre än
gällande land och sjöar. Genom upprättande av havsplaner ökar behovet
av att förstå havet som resurs och därmed behovet av mer
marinekologisk kunskap. Nationella och lokala
miljöövervakningsprogram ger viss information, men allmän vetskap om
flera av våra marina arters förekomst, utbredning och tillväxt är på
många håll fortfarande mycket begränsad. Informationen är ofta också
utspridd och behöver i större utsträckning samlas och paketeras för att
bli mer lättillgänglig och begriplig.

Statliga havsplaner till 2021
Under 2014 beslutades om lagstiftning för den statliga havsplaneringen.
Bakgrunden är att det saknas helhetsgrepp kring användningen av havet
samtidigt som anspråken ökar inom olika sektorer, exv. vindkraft,
vågkraft, och transporter. Det finns också behov av ökat naturskydd.
Detta ökar behovet av planering kring hur havsmiljön kan brukas utan
att förbrukas. Genom ett helhetsgrepp kring förvaltningen av haven ökar
förutsättningarna för långsiktig hållbar utveckling samtidigt som
ekosystemets funktioner och biologisk mångfald bevaras.
Havsplaneringens inriktning är att havets resurser ska användas sparsamt
och är likt det som finns i resursperspektivet och hållbarhetskravet i
plan- och bygglagen. En havsplaneringsförordning som kompletterar
lagstiftningen för den statliga havsplaneringen beslutas av regeringen
under 2015. Havs- och vattenmyndigheten har uppdraget att förbereda
införandet av havsplanering för svenska vatten, en nautisk mil från
baslinjen inkluderande svensk ekonomisk zon. Havsplaner skall finnas
senast 2021.
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Havsplanerna skall utgöra ett beslutsunderlag och visa helhetsbilden av
intressen, anspråk och behov av skydd av den marina miljön.
Havsplanerna skall även innehålla ställningstagande för hur
havsområdena skall användas samt avvägningar mellan olika intressen.
Detta innebär att alla intressen som gör anspråk på utrymme i havet har
en koppling till havsplanering. Det finns ett flertal olika intressen som
beskrivs i Havs- och vattenmyndighetens rapport; Havsplanering- Nuläge
2014. Denna rapport ska ses som ett dialogverktyg och beskriver t.ex.
intressen från försvar, turism, yrkesfiske, energi, vattenbruk,
miljöövervakning, forskning och naturskydd. Dessa olika intressen har
olika behov som kan strida mot varandra, men även fungera väl
tillsammans. Även ytterligare anspråk på havet kan komma att finnas i
framtiden.
Sverige har en lång kuststräcka och förutsättningarna skiljer sig åt mellan
de tre havsplanområdena; Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet.
Statliga havsplaner skall därför upprättas separat för Bottniska viken,
Östersjön och Västerhavet och omfatta Sveriges ekonomiska zon en
nautisk mil från utanför baslinjen, vilket innefattar stora delar av
territorialhavet (Havs- och vattenmyndigheten, Havsplanering- Nuläge
2014).
Den geografiska indelningen för område Östersjön sträcker sig från
södra delen av Öregrunds kustvatten i Östersjön till Kullens spets i norra
Öresund, medan område Västerhavet sträcker sig från Kullens spets i
norra Öresund till gränsen mot Norge. Skånes kommuner tillhör därför i
dagsläget två planområden, men den exakta geografiska avgränsningen
kommer att regleras i den kommande havsplaneringsförordningen.
Havs- och vattenmyndigheten har också identifierat potentiella
fördjupningsområden inom de tre olika havsplaneringsområdena. I
Skåne finns två av dessa; Öresund och Hanöbukten. Utpekade
fördjupningsområden bör prioriteras när det gäller framtagande av
underlag och dessa områden kan behöva planeras med större
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detaljeringsgrad än övriga delar av havet (Havs- och vattenmyndigheten,
Havsplanering- Nuläge 2014).

EU-direktiv
Inom EU finns numer direktiv för att skapa gemensamma ramar kring
havsplanering. Havsplaneringsdirektivet antogs av Europeiska
kommissionen i juli 2014 (2014/89/EU). Det internationella samarbetet
är viktigt eftersom många länder nyttjar samma havsområden och
samma ekosystem. Varje land är ansvarigt för att sina egna havsplaner
färdigställs enligt direktivet och planerna skall ses över vart 10:e år.

Det svenska planeringssystemet och
dess koppling till havsplanering
Pär Persson, Länsstyrelsen Skåne
När plan- och bygglagen (PBL) infördes 1987 fick kommunerna det fulla
ansvaret för att planera all mark- och vattenanvändning. För
havsområdet innebär detta att kommunerna har möjlighet att planera ut
till territorialgränsen. Statens inflytande över kommunernas planering är
begränsad och utgörs huvudsakligen av Länsstyrelsernas tillsyn, vilken
innebär, att bevaka ett antal specificerade statliga intressen. Av de statliga
intressena är riksintressena av störst betydelse för planeringen.
Riksintressena återfinns som en viktig del av miljöbalkens (MB)
bestämmelser om hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4
kap MB (”hushållningsbestämmelserna”). Dessa bestämmelser
interagerar med PBL och annan lagstiftning vilket åskådliggörs i figur 1.
Genom översiktsplanen har kommunen stora möjligheter att planera
mark- och vattenanvändningen. Översiktsplanen ska vara aktuell och
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omfatta hela kommunen. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den
långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och ge vägledning om hur
mark- och vattenområden ska användas samt hur den byggda miljön ska
användas utvecklas och bevaras. En viktig del av översiktsplanering är
skyldigheten att ta hänsyn till de allmänna intressen som anges i 2 kap.
PBL. Detta innebär exempelvis att planeringen ska möjliggöra
vattenförsörjning och avlopp och att den ska förebygga förorening av
vatten. En stor utmaning för planeringen är att redovisa hur
riksintressena kommer att tillgodoses. Det finns riksintressen som
representerar såväl bevarande som exploatering. Bland de förra kan
nämnas naturvården och kulturmiljövården och bland de senare
intressena sjöfart och vindkraft. En annan viktig del av planeringen är
den demokratiska processen som innebär att kommunen är skyldig att
samråda med sina invånare och övriga intressenter men också med andra
berörda kommuner, regionplaneorgan, myndigheter samt med staten.
Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt
och att ge möjlighet till insyn och påverkan.
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Figur 1. Åskådliggörande av Kopplingen mellan miljöbalkens hushållningsbestämmelser och
tillämpningen i plan- och bygglagen samt återkoppling av tillämpningen av
hushållningsbestämmelserna i annan lagstiftning.

Översiktsplanen är också vägledande vid lokalisering av verksamheter
eller åtgärder enligt annan lagstiftning. Lagar som omfattas av
hushållningsbestämmelserna och där översiktsplanen är vägledande för
beslut framgår av förordningen om hushållning med mark och vatten
SFS 1998:896 (figur 2). Som exempel på sådan lagstiftning som kan vara
av betydelse för användning av havsområdet kan nämnas lagen om
kontinentalsockeln, väglagen, lagen om vissa rörledningar, lagen om
inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn,
lagen om byggande av järnväg och naturgaslagen. För verksamheter som
prövas enligt miljöbalkens 2 kap 6§ MB ska bestämmelserna i 3 och 4
kap. MB tillämpas vid ändrad användning av mark- eller vattenområden.
Ändrad markanvändning är ett viktigt begrepp som kan vara svårtolkat
och ofta behövs kunskap om ett områdes historik, tidigare beslut enligt
17

MB och om plansituationen. Om översiktsplanen inte ger vägledning vid
en avvägning mellan det enskilda intresset och de allmänna intressena får
de allmänna intressena grundas direkt på vad som anges i 3 och 4 kap
MB.

Figur 2. Åskådliggörande av att tillämpningen av hushållningsbestämmelserna är kopplade
till förordning och hur detta tillämpas i olika delar av PBL.

Översiktsplaner är inte alltid lätta att tillämpa i efterföljande beslut och
prövningar. Mark- och vattenanvändningskartan är en viktig del men
räcker inte som underlag för beslut. Hur kartan ska tolkas är inte heller
så självklart. Ställningstaganden i översiktsplanen om riksintressen och
andra allmänna intressen underlättar tillämpningen. I bästa fall finns
riktlinjer om dessa frågor i översiktsplanen. Vid tillämpningen är det
viktigt att beakta att översiktsplanen måste läsas tillsammans med
länsstyrelsens granskningsyttrande. Om länsstyrelsen inte har godtagit
planen i en viss del ska det anmärkas i planen.
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För att intentionerna i översiktsplanen ska bli direkt juridiskt bindande
tar kommuner fram detaljplaner och områdesbestämmelser. Framförallt
tas detaljplaner fram i anslutning till sammanhållen bebyggelse.
Länsstyrelsen har möjlighet att ingripa i kommunens planering genom att
upphäva detaljplaner och områdesbestämmelser. Detta kan ske om
riksintressen inte tillgodoses, om miljökvalitetsnormer inte följs, om
strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser, om bebyggelse
blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till
risken för olyckor, översvämning och erosion. Länsstyrelsen kan också
upphäva detaljplaner om regleringen av användningen av mark- och
vattenområden som angår flera kommuner inte samordnas på ett
lämpligt sätt.
Detaljplaner och områdesbestämmelser har också betydelse för tillstånd
och dispenser enligt MB då dessa inte får ges i strid med detaljplan eller
områdesbestämmelser. De förändringar som infördes i MB 4 kap 10§
innebär att statlig havsplanering införs som ett komplement till
kommunal planering enligt PBL. Förändringarna påverkar inte direkt
planeringen enligt PBL och kommunerna kan även fortsättningsvis
planera som tidigare genom att t. ex ta fram detaljplaner och
områdesbestämmelser i territorialhavet. I nuläget har staten inte någon
möjlighet att ingripa i den kommunala planeringen även om den skulle
strida mot havsplanen under förutsättning att övriga statliga intressen är
förenliga med den kommunala planeringen. När det gäller ärenden som
prövas enligt miljöbalken och annan lagstiftning ska den statliga
havsplanen ge vägledning. Samtidigt gäller bestämmelserna i
hushållningsförordningen fortfarande. Detta innebär att det finns
tolkningsutrymme avseende om den statliga havsplanen eller den
kommunala översiktsplanen är vägledande i tillämpningen. Hur Sverige
väljer att implementera EU-direktivet om havsplanering
(Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/89/EU) har också
betydelse. Förhoppningsvis kan en del av dessa frågor klargöras när det
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finns en förordning om havsplanering och vid förändringar av
hushållningsförordningen. Betydelsen av att kommunerna tar fram
översiktsplaner över havsområdet kommer att vara viktigt även i
fortsättningen och särskilt i de kustnära områdena. Översiktsplanerna
har också större möjlighet att beakta lokala förhållanden och ha en annan
detaljeringsgrad än de statliga havsplanerna. Om översiktsplaner ger
tydlig vägledning i hur vattenområdena ska användas kan de bidra till
den statliga havsplaneringen och kanske också bekräftas där.

Kommunernas arbete och reflektioner
Lomma kommun- planering i havet allt viktigare
Helena Björn, Lomma kommun

I många av landets kustkommuner planeras havet endast delvis eller inte
alls. Detta trots att plan- och bygglagen anger att det är en kommunal
angelägenhet att planlägga användningen av vatten, och att
vattenområden ska användas för det eller de ändamål de är mest lämpade
för. I takt med ökande anspråk på havet och kusten kommer dock
behovet för planering och avvägningen mellan olika intressen i havet att
öka. I Lomma kommuns översiktsplan behandlas hela kommunens
kustvatten i en kustvattenplan.
Många intressen ska samsas
Lomma kommun ligger i sydvästra delen av Skåne, ett område med hög
befolkningstäthet och högt exploateringstryck. Många av kommunens
invånare anger dock småskaligheten och närheten till havet och naturen
som viktiga anledningar att de bor just här. Kommunen domineras av
den knappt två mil långa kuststräckan som omfattar Lommabukten.
Bukten utgör ett stort grundområde i Öresund som är betydelsefullt ur
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fiskeri- och marinbiologisk synvinkel. Sandrevlar och ålgräsängar ute i
bukten utgör också viktiga områden för övervintrande och rastande
fåglar. Den inre delen av Lommabukten ingår i kommunens
vattenområde och utgör 38 procent av kommunens yta. Hela
havsområdet och speciellt strandzonen har såväl starka naturvårds- som
friluftsintressen och utgör en ekologiskt känslig miljö. Delar av
Lommabukten är utpekad i EU:s nätverk över skyddsvärd och värdefull
natur som Natura 2000-områden. Den norra delen av bukten är utpekat
som riksintresse för yrkesfisket. Hela bukten utgör uppväxtplats och
födosöksområde för kommersiellt viktiga fiskar som torsk, sill och
skrubba, och det finns ett småskaligt kustfiske som behöver värnas.
Samtidigt finns här en av norra Europas bästa kite- och
windsurfingstränder. På sommarhalvåret utnyttjas bukten dessutom
flitigt till bad, båtliv och övrig rekreation. Det intensiva nyttjandet leder
ibland till konflikter mellan såväl olika grupper av friluftsaktiviteter som
mellan rekreation och naturhänsyn. I andra delar av Skåne har detta
inneburit att förbud införts på vissa platser för att freda bland annat
fågellivet.
Förutom påverkan av friluftsliv, yrkesfiske och exploatering finns en rad
miljöproblem som på sikt kan hota naturvärdena. Övergödning och
risken för olyckor till havs som medför oljeutsläpp utgör de främsta
hoten mot havsmiljön i Öresund. Andra åtgärder som på sikt kan
äventyra buktens naturvärden är muddring, erosion och andra fysiska
störningar som förändrar vattenomsättning eller bottenförhållanden i
bukten.
Man kan också utgå från att havet i framtiden kommer att utnyttjas för
fler ändamål än idag. Ytterligare energiutvinning, externa reningsverk
och utökad matproduktion är alla tänkbara aktiviteter.
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Ekosystembaserad planering
Vad behöver man för underlag för att planera vatten? Vilka
gränsdragningar gör man i vatten? Är det relevant, eftersom vatten inte
känner gränser? De biologiska kunskapsunderlagen fyller en ännu
viktigare funktion i havet än på land.
Begreppet ekosystemtjänster kan sammanfattas som direkta eller
indirekta funktioner som vi människor får från naturen. Dessa tjänster
genereras genom processer i ekosystemen. Matproduktion, nedbrytning
av giftiga substanser, bevarande av genetisk information, produktion av
syre och vattenrening är alla exempel på sådana tjänster som utförs utan
kostnad i Lommabukten. För att bibehålla dessa tjänster behöver
förutsättningarna för ekosystemens upprätthållande bevaras.
Avgörande för ett bra resultat i arbetet med förvaltning är att
ekosystemen ges utrymme för förändring och anpassning över tid.
Bevarandet av biologisk mångfald kräver kunskap om hur olika biotoper
och miljöer reagerar på störningar. Planeringen av havet möjliggör att
långsiktiga avvägningar och beslut görs. Oftast saknas dock tillräcklig
kunskap om hur ekosystemen reagerar på mänsklig påverkan, det är
därför viktigt att miljön förvaltas enligt försiktighetsprincipen. Den
ekologiskt känsliga miljö som Lommabukten är, innebär både att
området är lätt att störa och svårt att återställa efter en störning. Som
exempel på påverkan som förstör den ekologiska funktionen av områden
kan vara föroreningar som orsakar övergödning och därmed minskar
utbredningen av ålgräs. Detta leder i sin tur bland annat till ökad erosion
och minskade populationer fisk. Det innebär också att nyetablering av
ålgräset blir svår eftersom grumlingen av vattnet ökar på grund av
erosionen. Sambanden kring dessa system var kända när planeringen av
bukten skulle påbörjas. Dock fanns ingen klar bild av utbredningen av
ålgräsängar. Inte heller vilken potentiell utbredning de skulle kunna ha.
Inför arbetet med en kustplan togs därför ett omfattande marint
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naturmiljöprogram fram. Förutom ett flertal biologiska inventeringar
omfattar programmet även den fysiska miljön med djupdata, strömmar,
erosion, fysisk störning mm. Programmet klargör också vilka hot som
finns och föreslår även åtgärder och utvecklingsmöjligheter för
kustzonen.
Plankartan för kustvattnet tar form
När väl det biologiska och fysiska underlaget fanns att tillgå kunde
arbetet med gränsdragningar i vattnet påbörjas. Svårigheterna med
gränsdragningen i den tredimensionella vattenmassan undanröjdes till
stor del med det nya kunskapsunderlaget. Den övergripande
utgångspunkten var att bevara de ekologiska funktionerna i bukten och
se det som en resurs för framtiden. Eftersom en stor del av de
ekologiska funktionerna är kopplade till ålgräsängarna och de mjuka
bottnarna var utbredningen samt den potentiella utbredningen av ålgräs
avgörande för vilka områden som skulle ges högre hänsyn gentemot
naturvärden.
För att skydda de mest värdefulla naturvärdena i bukten och bidra till
goda förutsättningar för ett rikt rörligt friluftsliv och goda
rekreationsmöjligheter föreslogs en zonering av kustvattenområdet.
Även områden för blåmusselodlingar för att minska övergödningen av
bukten pekades ut. Användningsområdena i plankartan kopplas alltså till
politiska intentioner baserade på ekologisk kunskap. (Se plankarta och
”hänsynsregler”)
Samverkan är nyckeln till en lyckad kustplanering och förvaltning
För att samla in lokal kunskap och finna gehör för förändringar av
kustvattenanvändningen är samverkan med berörda parter oerhört viktig
redan innan planeringen börjar ta form. Kommunen initierade ett
informellt kustvattenråd i Lommabukten 2008 och bjöd inför starten av
arbetet med kustvattenplanen in organisationer, yrkesfolk och
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privatpersoner med ett intresse i frågor som rör bukten och buktens
framtid. Kustvattenrådet hade under perioden 2008-2010 fem möten och
diskussionerna i vattenrådet har legat till grund för planförslaget för
kustvatten i den nya översiktsplanen.
För att de hänsynsregler som stipulerats i kustvattenplanen (se rutan om
”hänsynsregler” nedan) ska efterlevas också i praktiken, så är
samförstånd och förståelse för frågan inom kustvattenrådet nödvändig.
Genom de representanter som träffats i kustvattenrådet och hjälpts åt
med lämpliga gränsdragningar utifrån det biologiska underlagsmaterial
som tagits fram, är nu förhoppningen att gränserna ska respekteras av
intressenterna. För att kartan och hänsynsreglerna ska få genomslagskraft
kommer kommunen också att arbeta mycket med informationsspridning.
Den kommande statliga planeringen av vattnet innebär förhoppningsvis
att kommunerna i större omfattning tar sitt ansvar och planerar allt sitt
vatten. Det kommer att krävas stora insatser att få till stånd det
underlagsmaterial som behövs för att genomföra ekosystembaserad
planering, men också en större samverkan mellan brukare, kommunerna
och de statliga myndigheterna. Först då kan vi få en långsiktig, hållbar
förvaltning av hela kustzonen.
Bidrag från den lokala naturvårdssatsningen (LONA) har delvis
finansierat arbetet med en plankarta för kustvattnet.
För den som vill titta närmare på översiktsplanen så kan man ladda hem
den från webbsidan www.lomma.se/oversiktsplan
Det Marina naturmiljöprogrammet går att ladda hem på:
www.lomma.se/lommabukten

24

Kristianstads kommun- planering för klimatanpassad
kusterosion
Monica Axelsson, Kristianstad kommun

Kristianstads kommun ansluter till Hanöbukten med en kuststräcka på
ungefär 42 km. Stora delar av kusten består av sandiga jordarter med mer
eller mindre höga sanddynor. Då kusten är lågt belägen i förhållande till
medelhavsytan, är påverkan av klimatförändringar en viktig faktor att ta
hänsyn till i den långsiktiga planeringen. Därför har kommunen påbörjat
ett arbete med att ta fram en kust- och havsplan som utgår från olika
scenarier och tidsperspektiv och som tar ett samlat grepp om kusten och
havet och om hur land och hav möts. Att möta framtida
klimatförändringar med en stigande havsnivå och kusterosion ingår som
en del i det arbetet.

Äspet, Januari 2015. Foto: Fredrik Bong

Kuststräckan utmed Kristianstads kommun, särskilt från Åhus och
söderut, påverkas redan idag av kusterosion. Utredningar från Statens
Geotekniska Institut har visat att ett område på ungefär femtio meter
från strandlinjen och inåt land kommer att påverkas av erosion inom 100
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år. Klimatrelaterade problem med stranderosion är en effekt som
förväntas öka i takt med att havsnivån stiger. Forskningen om
klimatförändringarna fortlöper, vilket medför att bedömningsgrunderna
och tidsperspektiven för när olika scenarier kan komma att inträffa
gradvis ändras. Förutom att natur- och kulturvärden riskerar att gå
förlorade då havsnivån stiger och erosion tilltar så drabbas bebyggelse,
infrastruktur och människors tillgång till friluftsliv och rekreation utmed
kusten. För att få reda på vilka delar av kusten som drabbas värst och
vilka delar som är möjliga att skydda i ett långsiktigt perspektiv, krävs
ytterligare analyser. Det är flera faktorer som behöver utredas vidare.
Bland annat för var det finns geotekniskt hållbara förutsättningar att
bevara fast land och var det är möjligt att bygga i framtiden.
Kunskapen om geologin utmed kusten och sanddynornas stabilitet är
begränsad. En stor del av bebyggelsen är belägen på sanddyner som är
extra sårbara för en stigande havsnivå och erosion. Modelleringar av hur
kusten kan komma att påverkas av stigande havsnivåer i framtiden visar
att inlandet närmast kusten blir täckt av vatten, medan landremsor utmed
kusten kan komma att finnas kvar. Det är en utmaning att planera för var
det är rimligt att skydda befintlig bebyggelse och andra värden och för
vilket tidsperspektiv det är ekonomiskt försvarbart. När havsnivån stiger,
stiger även grundvattennivån. Dessutom påverkas kusten av
översvämningar från land samt av vindar, strömmar och höga vågor.
Det finns olika metoder för att skydda och bevara kusten. Att ta sand ur
havet och lägga tillbaka på stranden är en metod som kan vara aktuell på
vissa platser, men det är svårt att veta var det är lämpligt att göra
eventuella sanduttag i havet framtiden. Mjuka skydd i form av vegetation
är en annan metod. Det finns behov av utredningar som kan bidra till att
värdera vilka skydd/lösningar som är lämpliga på olika platser och vilka
effekter olika typer av skyddsåtgärder kan ge.
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Den fysiska planeringen behöver ta ställning till vilka områden som är
hållbara att bebygga utifrån ett långsiktigt perspektiv. Förr eller senare är
det nödvändigt att låta naturen ha sin gång och låta havet ta tillbaka delar
av kusten utmed vissa platser. Hur länge det är rimligt att skydda kusten
och staden Kristianstad när havet fortsätter att stiga är svårt att avgöra,
men inom 100-200 år så kommer kustlinjen att ha förändrats rejält. Stora
ekonomiska värden kan komma att gå förlorade både då industrier och
annan bebyggelse slås ut men också då natur-, kultur och
rekreationsvärden påverkas. Det är avgörande för kommande
generationer att planeringen sker utifrån ett långsiktigt perspektiv, med
fokus på ekologisk, - ekonomisk och social hållbarhet. För att nå bästa
möjliga lösning krävs att tjänstemän och politiker, forskare och andra
berörda aktörer samverkar över sektorsgränserna och det måste finnas
en god kommunikation med boende och verksamma utmed kusten.
Vellinge kommun- planering för klimatförändringar
Johan Helgeson, Vellinge kommun

Vellinge kommun har deltagit i forskningscirkeln för att få kunskap och
exempel på arbetssätt med havsplaneringen. Havet har en central plats i
kommunen och dess medborgares medvetande och är dessutom ofta ett
starkt skäl till att man väljer att bosätta sig och bo kvar i kommunen.
Havet ger identitet och är en rekreationsmiljö och en källa till olika typer
av ekonomiska nyttor, t.ex. turismintäkter, fritidsfiske, energiutvinning
mm. Många av intäktsmöjligheterna (idag ofta populärt kallade
ekosystemtjänster) bygger på havets fortsatta ekologiska balans och
välmående. Historiskt har exempelvis orterna Skanör med Falsterbo
uppstått på medeltiden just på grund av möjligheten att finna utkomst
från havet i form av fiske och sjöfart, ofta kombinerat med småjordbruk.
Vellinge kommun har som organisation sedan länge utvecklat kunskap
och medvetenhet kring hur klimatförändringarna kommer att påverka
kommunens kust- och mer låglänta områden på Falsterbonäset vilket har
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lett till att kommunen troligen ligger i framkant vad gäller
kunskapsuppbyggnads och åtgärdsplanering, som en del i kommunens
fysiska planering. Utredningar har arbetats fram i en brett sammansatt
grupp inom kommunen ledd av planenheten i samarbete med LTH och
Sweco. Detta kunskapsunderlag har legat till grund för framtagandet av
en handlingsplan till skydd mot höjda havsnivåer, som antogs 2013, och
verkar på kort, medellång och lång sikt. För närvarande har en konsult
upphandlats för att börja arbeta med en ansökan om miljödom för
åtgärder som behövs för att kunna genomföra
klimatanpassningsåtgärderna som krävs främst på kort sikt. Då Vellinge
har en relativt nyligen antagen översiktsplan där man i första hand
fokuserat på att planera markanvändningen är havsplaneringsfrågorna
fortfarande nya för kommunen att hantera. Att även planera sitt
vattenområde kommer troligen bli en av utmaningarna inför en
aktualisering av översiktsplanen. I det arbetet kommer inventering och
kunskapsunderlag självklart utgöra ett viktigt moment för att kunna ge
ett bra förslag, liksom politiska ställningstaganden kring hur kommunen
vill värna och använda sitt havsområde och långa kuststräcka. En större
del av kommunens kust- och kustnära vatten omfattas redan idag av flera
”skikt” av skyddsformer såsom strandskydd, Natura 2000 (SCI samt
SPA), ramsarområden, naturreservat samt även olika typer av
riksintresseområden för bla friluftsliv, yrkesfiske, kustzon, farled samt
natur- och kulturmiljövård. Stränderna har därmed även en stark regional
och nationell betydelse. Kommunen har i översiktsplanen uttalat en
positiv inställning till havsbaserad vindkraft, men en restriktiv hållning
till landbaserade verk av landskapsbildsskäl.

28

Skanör, Vellinge kommun. Foto: Vellinge kommun

Forskningscirkeln gav både en del praktiskt kunskap men också
inspiration på arbetssätt som Vellinge kan ta med sig i sitt framtida havsoch översiktsplaneringsarbete. Nätverken som forskningscirkeln skapat
har också gett möjlighet till intressanta kunskaps- och
erfarenhetsutbyten. Forskningscirkeln har även satt luppen på behovet
av en tydligare ansvarsfördelning för kust-, havsplanerings- och
klimatanpassningsarbetet och även vilket genomförandemandat den ska
ha hos vilken ansvaret ligger.
Svedala kommun- reflektion kring inlandskommuners
betydelse för havsplanering
Christel Strömsholm-Trulsson, Projektledare Sege- å projektet

Det är viktigt att även inlandskommunerna har med havsperspektivet i
sin planering. En stor andel av marint skräp kommer från landbaserade
källor förs via rinnande vatten från kommuner uppströms ut i havet.
Detsamma gäller andra föroreningar t ex gifter, metaller och närsalter
som transporteras med rinnande vatten, markvatten eller grundvatten
och når havet så småningom. Inlandskommunerna borde därför vara
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involverade i planering för havet och föra dialog med kustkommunerna
och för att inlandskommuner får en ökad förståelse för havet och en
ökad kunskap om vad som påverkar kustkommunernas havsområde.
Inlandskommuner kan också bli bättre på att planera förebyggande för
att minska skräp och föroreningar, gifter etc. ut till havet. Det är viktigt
att se vatten som ett kretslopp och att det som görs i inlandet kommer
att nå havet förr eller senare. Myndigheternas roll är också viktig och
frågan om lokalisering av verksamheter bör kanske framledes ses ur ett
nytt perspektiv. Det är kanske bättre att lägga vissa verksamheter längre
in i landet så man hinner stoppa föroreningar eller rena vid källan. En
viktig del i det arbetet är att Hav- och vattenmyndighetens
åtgärdsprogram för havsmiljön och Vattenmyndigheternas
vattenförvaltningsplaner samt Sveriges Geologiska Undersöknings
(SGUs) grundvattenplanering knyts närmare varandra. Helst skulle
kanske det finnas en gemensam myndighet för vatten för att få ett större
fokus på helhetsperspektivet.

Havsplanering och regional utveckling
Peter Askman, Region Skåne

Region Skåne har ett permanent uppdrag från staten att samordna de
regionala utvecklingsfrågorna, och leda arbetet med att ta fram den
regionala utvecklingsstrategin (RUS). Prioriterade ställningstaganden i
RUS, är bland annat att Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet
(vilket inkluderar att se till att platsen Skåne mår bra) och att Skåne ska
bli en stark hållbar tillväxtmotor. En väl genomförd planering av hav och
kust knyter an till detta och kan ge stor nytta både för miljön och för
näringslivsutvecklingen kopplade till en rad maritima näringar, den är
med andra ord viktig för regional utveckling.
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Hur hänger insatserna ihop? En stor utmaning ligger i att väga in de
regionala sambanden som finns i olika affärskedjor, försörjningskedjor,
logistikstrukturer, regionala noder, med vad som händer respektive
planeras till havs. Detta innebär att fånga upp sektorernas,
näringslivsklustrens behov och att spela in strategiska underlag, inklusive
miljöstrategiska aspekter. Man kan uttrycka det så här: Vi behöver se till
att tillgodogöra oss hela potentialen som finns i havsplaneringen och inte
tänka för smalt, utan arbeta med omvärldsanalys. Åt vilket håll förändras
den maritima/marina spelplanen? Inte minst behöver vi gemensamt
kraftsamla för att få fram ett utvecklat, bredfacetterat beslutsunderlag,
exempelvis för de utmaningar som klimatförändringarna utgör. På så vis
skapar vi förutsättningar för fungerande ekosystem och deras tjänster
samtidigt som den regionala konkurrenskraften vässas genom
framförhållning, transparens, tydliga spelregler för havets nyttjande och
bevarande. Detta gynnar strategiska investeringar, skapar interregionala
samarbeten och synergieffekter.
Den andra stora utmaningen är att verkligen samverka – oftast lättare
sagt än gjort. Kommunerna och deras intresseorganisation
Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen i Skåne, Region Skåne,
akademin med flera – vi har olika mandat, roller, uppdrag där vi från
olika utgångspunkter möts när det gäller frågor som rör planering av hav
och kust, klimatanpassning i ljuset av havsnivåhöjningar och deras
påverkan, beaktandet av ekosystemtjänster i beslut osv. Men lyckas vi
med samverkan så får vi en betydande kraftsamling av resurser, kunskap,
kompetens och plattformar för insatser. Det är mot den bakgrunden
som Region Skåne ser det som en av de främsta uppgifterna inom
ovanstående område att bidra till en bra samverkan.
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Slutsatser och analys
”Viktigt att Skåne satsar på det vi har
behov av, vad som är unikt för våra
havsplaner”
Forskningscirkeln har utvidgat kunskapen, ökat samverkan och den
tvärprofessionella kompetensen kring planering i havet. En stor del har
varit att öka kunskapen om havsplanering och vad det innebär för
kommunerna. Detta har skett genom kunskapsutbyte,
informationsspridning och diskussion. Gemensamma frågeställningar,
svårigheter och möjligheter har lyfts fram.
Gruppen bestod av deltagare med olika kompetens och varierande
erfarenhet av planering och av havsmiljön vilket har gjort att många olika
perspektiv har lyfts fram. Det har gällt allt från konkreta plan- och
bygglags-relaterade frågor till diskussioner kring kustområdenas
betydelse för rekreation och folkhälsan. Överlag har diskussionerna
resulterat i gemensamma identifierade behov, t.ex. bristande underlag
inför planeringen, både biologiskt och geologiskt underlag, behov av
underlag kring hur klimatförändringar kommer påverka kusten i
framtiden, samt utvecklingstrender. Deltagarna har också framhållit att
samverkan mellan kommunerna, liksom mellan akademi och offentlig
sektor behöver öka. Det också viktigt att planeringsarkitekter och
ekologer/miljövetare samarbetar i kommunen, samt att kommunen
arbetar för en god medborgardialog och att de lokala aktörerna
involveras tidigt i planeringsprocessen.
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Havsplanering utifrån ett utvecklingsperspektiv
Havsplanering utifrån ett utvecklingsperspektiv handlar till stor del om
att i första hand förstå vad man redan har för förutsättningar för
utveckling. Under cirkelns träffar har diskussionerna kretsat kring hur
kommunerna skulle kunna planera för en ekologisk-, ekonomiskt-, och
socialt hållbar utveckling. Kommunen bör först starta med att identifiera
värdefulla natur- och kulturvärden för att sedan kunna planera för
användningen av havsområdet därefter. Det är t.ex. viktigt att identifiera
var i kommunen det skulle kunna vara lämpligt att tillåta exploatering
och var det kanske inte skall vara det. Målet bör vara att planera för en
utveckling som är hållbar på lång sikt där ekosystemets funktioner och
värden bevaras.
Deltagarna har också diskuterat vilka näringar som skulle kunna vara
intresserade av att använda det kommunala havsområdet. Utvecklingen
av dessa näringar beror till stor del på vilka lokala förutsättningar som
kommunen har. Har t.ex. en kommun goda förutsättningar för fiske bör
havsområdet planeras därefter och hänsyn tas till fiskerinäringen. Vid
planeringsprocessen är det viktigt med tidig dialog mellan kommun och
näringsliv. Detta gäller även hänsyn till näringar som indirekt kan beröras
av processen, t.ex. företag kopplade till friluftsliv och turism, eller
fiskeindustrin som behövs på land efter att yrkesfisket landat sin fångst i
hamnen. Vid tillväxt av maritima näringar ökar eventuellt behovet att
utveckla och förändra hamnarna.
En aspekt som har dykt upp under cirkelns träffar är behovet av att
planera för rekreationsmiljöer och friluftsliv och att detta är en del i
utvecklingen. D.v.s. att planera specifikt för miljöer vilka aktiviteter och
ekonomisk tillväxt inte utgör primärt intresse, utan till behovet är en
ostörd lugn miljö med goda förutsättningar för rekreation.
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I Simrishamns kommun arbetar man under 2015 parallellt med att planera i havet och ta
fram en strategi för yrkesfisket och de maritima näringarna, för att värna och utveckla
Simrishamns hamn och det lokala fisket”. Foto: Simrishamns kommun/Marint centrum

Behovet av ökad samverkan över kommungränser
I diskussionerna under cirkelns träffar har behovet av samverkan över
kommungränser framhållits och att formerna för detta behöver bli
tydligare. Kommunerna behöver inte vara i samma planeringsfas, men
eftersom kommunerna har liknande behov av underlag och svar på
frågor behöver en god dialog mellan kommunerna bli en självklar del i
den kommunala havsplaneringen. Risken är att kommunerna annars
planerar för exploatering (vindkraft, sandsugning, blåmusselodlingar) vid
kommungränserna vilket kanske inte är det bästa utifrån ekologiskt
synvinkel eller om man ser till hela Skånes kust- och havsområde.
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Även inlandskommunerna bör inkluderas mycket mer när det gäller
havsmiljön och för att få ett helhetsperspektiv. Särskilt med hänsyn till
vattendirektivet. Det som görs i kommunerna uppströms kommer
påverka kustkommunerna. En samverkansplattform och nätverkande
anses betydelsefullt.
Det har också diskuterats vad politikerna kan ha eller har för roll och att
det är viktigt att processen förankras politiskt. Politikerna behöver
information för att få ökad förståelse för behovet av planering av
kommunens havsområde och med att detta blir en naturlig del i
planeringsprocessen. För detta behövs bra underlag för att motivera för
politikerna. I diskussionen med politikerna kan begreppet
ekosystemtjänster komma att bli värdefullt för att föra en dialog kring
vilka värden man har att förhålla sig till längs kusten och i havet.
Akademi och samhälle
Det finns en stor kunskapspool i Skåne genom universitet, högskola och
institut. Deltagarna anser att det behövs närmare samarbete mellan
kommunerna och akademin. Att möjliggöra samarbeten och frekvent
dialog med relevanta forskargrupper anses viktigt för att öka
kunskapsutbytet. Befintligt vetenskapligt underlag behöver också bli mer
lättillgängligt för tjänstemän och politiker i kommunerna. Dessutom
behöver forskarna få bättre förståelse för hur en kommunal organisation
fungerar och inom vilka områden kommunerna ser behov av mer
vetenskapligt underlag. Kommunerna upplever t.ex. att det finns ett
behov av mer forskning och information om hur kommunerna skall
planera för miljö- och klimatförändringar. Flera av Skånes
kustkommuner har stora utmaningar kopplade till kusterosion och höjda
havsnivåer. Ett annat exempel som har diskuterats är hur man planerar
för att bevara de gröna stråken i havet och huruvida ekosystemen runt
Skåne kan anses ha god motståndskraft mot miljöpåverkan.
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Avslutande ord
Skåne är väldigt varierat när det gäller kust och hav och deltagarna anser
att arbetet med den kommunala havsplaneringen bör samordnas i Skåne
för att ytterligare ta tillvara på den kunskap och kompetens som finns
inom myndigheter, akademin och hos kommunerna. En plattform
och/eller ett fortsatt regionalt nätverk kan vara ett sätt att arbeta framåt.
Det är viktigt att vi arbetar för ökad samverkan och kunskapsutbyte i
syfte att hitta goda exempel och tillvägagångsätt. Det är också viktigt att
kommunerna påbörjar processen och kommer igång med sin planering
av havet. Efterhand som mer underlag tas fram kan denna sedan
förändras och förbättras.
Reflektion från forskningscirkeln - Carola Jarnung,
Ängelholms kommun
”Forskningscirkeln bidrog till att öka kunskapen om havsplanering. Den gav
värdefull information och kunskap dels från myndigheters håll, hur de ser på
havsplanering och dels från forskarhåll där olika forskare delade med sig av
sina kunskaper och metoder. Cirkeln bidrog också till ökad förståelse kring
varför havsplanering är viktig och att kommunerna kan och bör planera sitt
hav för att därigenom öka sin möjlighet att påverka utvecklingen. En annan
nytta var att det gavs möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan kommuner vilket
var givande, man har kommit olika långt i sitt arbete och det finns olika typer
av utmaningar.”
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Många intressen samsas i havet och längs kusterna och
i takt med klimatförändringens påverkan kommer kusten
förändras vilket skapar behov av långsiktig förvaltning av
kust- och havsområden. Detta ökar behovet av planering
och framförallt samordning för kommunerna. Under
hösten 2014 arrangerades därför en forskningscirkel på
temat om planering av det kommunala havet. Genom en
tvärprofessionell grupp deltagare har informationsspridning
och kunskapsutbyte ökat kompetensen om planering av det
kommunala havet. Gemensamma frågeställningar har lyfts
och nya perspektiv skapats. Resultatet av cirkelns fyra träffar
resulterade i denna rapport.
Rapporten handlar om det svenska planeringssystemet och
dess koppling till havsplanering samt om kommunernas
arbete och reflektioner kring havplanering, den marina miljön
runt Skåne och havsplaneringens roll för regional utveckling.
Rapporten är skriven tillsammans med representanter för
kommunerna, Länsstyrelsen och Region Skåne.
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