
BLÅ 
ÖVERSIKTSPLAN 
En fördjupad översiktsplan för 
havsresurserna i norra Bohuslän



En maritim framtid med 
ett välmående hav och 
skärgård
Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan. En översikts-
plan är ett dokument som redogör för en kommuns fysiska planering.  
2013 bestämde sig Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekils kommuner för att ta fram 
en gemensam fördjupad översiktsplan för havsresurserna i norra Bohuslän, det vill 
säga en blå översiktsplan. 

Syftet med planen är att den ska vara vägledande, och säkerställa en god planering 
i och kring våra hav. Planen består av tre olika dokument. Rekommendationskarta, 
planbeskrivning och planeringsförutsättningar. Dessa dokument behandlar fem fokus-
områden:

- Naturvärden
- Marina livsmedel
- Maritim turism och rekreation
- Sjöfart och båtliv
- Marin energi och forskning

Planen innehåller vision, mål, strategier och rekommendationer kring hur man ska  
planera och arbeta med utvecklingen i vårt havsområde. Man delar in havsområdet i 
utsjözonen som är det öppna havet, och kustzonen som är skärgården. 



Vad kan Blå ÖP göra?
Översiktsplanen har betydelse för beslut i kommunens nämnder och förvaltningar samt 
andra myndigheter i bland annat planerings-, bebyggelsefrågor och tillståndsprövningar.  
Planen ska vara vägledande för kommunens arbete och beslut, men är inte juridiskt 
bindande.  

På Blå ÖP´s interakitva webbkarta kan man tydligt se vilka förutsättningar och  
rekommendationer som tagits fram. Kartan och de övriga dokumenten finner du på vår 
hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se/bla-op/utstallning-bla-op/

Bilden visar vilket mandat  
Blå ÖP har, och vad som ligger ut-
anför. Här beskrivs Mandatet utifrån  
naturvärden.

Blå ÖP´S 
mandat

Lyfta fram
gemensam 
viljeriktning

Väga
Alla de anspråk 
som finns inom 
havsområdet
mot varandra

Föreslå
Användning av 
vattenområdet

Underlätta
Vid den statliga

tillstånds- 
prövningen

Motivera
Användningen av 
vattenområden 

genom att redovisa 
förutsättningar och 
avvägningar mot 
andra anspråk, 
lagstiftning mm.Styrning 

utanför Blå 
ÖP´s mandat

Mål

Föreskrifter

Riksintressen

Lagstiftning

Överenskommelser

Naturvärden

Begränsa  
påverkan från 
andra anspråk.

Beslut om 
skyddad  

natur. 
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Var gör vi vad, i och vid havet?   
Den blå översiktsplanen 

visar vägen

http://www.tillvaxtbohuslan.se/bla-op

