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VÄLKOMMEN TILL
SEMINARIUM

Kust- och
havsplanering
Kusterna och haven tillhör våra viktigaste naturtillgångar och resurser och många
konkurrerar om dem. Kommunerna har genom PBL en nyckelroll i kustzons- och
territorialhavsplaneringen. Samtidigt har Havs- och vattenmyndigheten ansvar för den
nationella havsplaneringen och det pågår nu ett arbete med att ta fram tre nationella
havsplaner. För att vi tillsammans ska kunna ta ansvaret för både kusterna och haven krävs
ett omfattande samarbete mellan både kommuner och stat.
SKL bjuder in till ett seminarium med fokus på den kommunala kust- och
havsplaneringen. Syftet med dagen är att stärka kommunernas möjligheter att ta fram
underlag och verktyg för det egna arbetet samt bidra till dialogen mellan den kommunala
nivån och nationella aktörer som på olika sätt arbetar med kusterna och haven.

Datum

Måndag den 16 oktober 2017, kl 10.00–16.00.

Målgrupp

Kommunala politiker, chefer och handläggare som berörs av kust- och havsplanering.

Delta på plats

Konferensen är på SKL, Stora Hörsalen, Hornsgatan 20, Stockholm

Delta via
webben

Du kan även följa seminariet via webben. Du behöver då en dator med
internetuppkoppling samt högtalare eller headset. Flera kan delta på samma
uppkoppling. Observera att föreläsningar kommer att varvas med diskussionspass.

Kostnad

Deltagande på plats: 1500 kr, inklusive lunch och kaffe.
Deltagande via webb: 750 kr per uppkoppling.

Anmälan och
mer
information

Anmäl dig direkt här eller via skl.se/kalender. (Observera att du ska välja om du vill
delta på plats eller via webb.) Sista dag för anmälan är den 1 oktober 2017.
Fullständigt program publiceras på SKL:s webbplats efter sommaren.
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Program 16 oktober 2017
PROGRAM
10.00

Välkomna till SKL
Christina Thulin och Emilie Gullberg, SKL

10.10

Nationell havsplanering – så funkar det och vad händer just nu?
Havs- och vattenmyndigheten har ansvar för att ta fram nationella havsplaner som
beslutas av Regeringen senast 2021. För närvarande pågår arbetet med att ta fram
förslag till planer som ska ut på samråd i början av 2018. Vi får en lägesbild av vad som
pågår just nu.
Thomas Johansson, enhetschef, Havs- och vattenmyndigheten

10.50

Så kopplar havsplanerna och kommunernas översiktsplanering till varandra
Kustkommunerna ansvarar enligt PBL för översiktsplaneringen på land, för kusten och
för territorialhavet. Genom en aktiv kustzonsplanering kan kommunen skapa
förutsättningar för levande kustområden med fokus på både maritima näringar och
ekosystem. Som ett stöd i arbetet har Boverket påbörjat arbetet med att ta fram en
handbok i kustzonplanering.
Anette Johansson, översiktsplanerare, Boverket

11.30

Gemensam diskussion – så påverkas vi i kommunerna
Den statliga havsplaneringen hänger i hög grad ihop med kommunala och regionala
utvecklingsområden som miljö, boende, sysselsättning och turism. För att vi
tillsammans ska kunna ta ansvaret för både kusterna och haven krävs därför ett
omfattande samarbete mellan både kommuner och stat. Vilka förutsättningar krävs för
att ett sådant samarbete kan byggas på bästa möjliga sätt?

12.00

Lunch på Tolvan

13.00

Blåplan för Vaxholms stad - ett helhetsgrepp på havs- och vattenmiljö
Kust och vatten bidrar till att göra Vaxholm till en attraktiv skärgårdskommun. Närheten
till kust och vatten innebär också ett stort ansvar att värna om stränder och
vattenmiljöer ur ekologisk synpunkt, men även för rekreation och friluftsliv. Blåplanen
ger riktningen för hur Vaxholms vattenområden ska bevaras och utvecklas och
behandlar vattnet ur ett brett perspektiv. Hur har processen för att ta fram planen sett ut
och hur använder man den i övrigt planeringsarbete?
Ammi Wohlin, strateg, ekologisk hållbarhet, Vaxholms stad
Mia Sklenar, utredare vatten, Tyrens AB

13.45

Blå ÖP – kommungemensam planering av havs- och kustvatten
Kommunerna i norra Bohuslän vill ha ett gemensamt förhållningssätt som långsiktigt
både skyddar och utvecklar livet på, i och vid havet. Det är anledningen till att de tar
fram Blå översiktsplan och Maritim näringslivsstrategi tillsammans.
Carl Dahlberg, processledare Tillväxt Norra Bohuslän

14.30

Eftermiddagskaffe

14.50

Bättre geodata för kustzonsplanering
Sverige har antagit en geodatastrategi för att förbättra, tillgängliggöra och utveckla
Sveriges geografiska data. En av huvudpunkterna handlar om behovet av att kartlägga
kust- och strandzoner för att utveckla samhällsplanering, krisberedskap, miljöarbete,
klimatanpassning, miljöforskning m.m. Hur kommer detta kommunerna till del? Hur kan
vi påverka? Hur ser behovet av geodata i kustzonen ut?
Magnus Wallhagen, Sjöfartsverket

15.50

Fortsatt arbete med kust- och havsplanering, vad händer nu?
Christina Thulin och Emilie Gullberg, SKL

16.00

Konferensen avslutas
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