
Svensk havsplan – Bottniska viken  

David Forslund 
david.forslund@lansstyrelsen.se 
26 augusti 2014 - Vasa 

• Hur arbetar vi? 

• Statlig och kommunal 

havsplanering 

• Regional nulägesbeskrivning 

– Bottniska viken 

mailto:david.forslund@lansstyrelsen.se


Hur arbetar vi? 

• Havs- och vattenmyndigheten (HaV)  

Leder arbetet, tar fram förslag till 

havsplaner, samverkar med nationella 

och internationella aktörer mm. 

• Länsstyrelserna (Lst)                                    

Bistår HaV, samverkar med regionala 

och lokala aktörer, inhämtar och tar 

fram underlag mm. Länsstyrelsen 

Västernorrland samordnar 

länsstyrelserna längs Bottniska viken.  

 

• Länsstyrelserna stödjer och samordnar 

den kommunala havsplaneringen                        



Svensk havsplanering – Bottniska viken 
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Kommunernas roll 

• Planerar enligt plan- och bygglag mark- 

och vattenanvändning. Kustkommuner 

ska redovisa vattenanvändning ut till 

territorialgränsen. 

• Den statliga havsplanen överlappar upp 

till 11 nautiska mil det kommunala 

havsområdet. 

• För att hela Bottniska viken ska planeras 

på den svenska sidan krävs det att 20 

kustkommuner redovisar 

vattenanvändning för deras havsområde. 

• En del kommuner redovisar hela 

havsområdet i sin aktuella översiktsplan, 

en del kommuner redovisar enbart delar 

av havet. 
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Nulägesbeskrivning – Bottniska viken 

Feb 2013  

HaV skickar ut en 
begäran om 

regionalt underlag 

Juli 2013 

Lst Bottniska viken 
levererar en regional 

rapport 

Höst, vinter       
2013-2014 

HaV sammanställer 
material till en 

nationell 
nulägesbeskrivning 

 

 

 

 

Preliminär nationell 
nulägesbeskrivning (mars 2014) 
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Nulägesbeskrivning – Bottniska viken 

• Efter leverans till HaV i juli 2013 hade vi 

en halvklar rapport för Bottniska viken. 

Exempelvis saknades avsnitt om försvaret 

och utvinning av sand/grus… 

• Länsstyrelserna beslutade att gå vidare 

och slutföra en regional 

nulägesbeskrivning. Rapporten ska fungera 

som underlag bl.a. kommuner  

• Klar oktober/november 2014 



Bottniska viken – Nuläge 2014 

• Översiktlig 

områdesbeskrivning 

 

• Naturvärden 

 

• Kulturvärden 

 

• Havsbaserad ekonomi 

 

• Försvaret 

 

• Risker och övriga 

påverkansfaktorer 

 

• Kommunala planer och 

strategier 
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