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Samrådsyttrande från Svensk Sjöfart avseende fördjupad översiktsplan för 

Falkenberg 

Föreningen Svensk Sjöfart är en branschorganisation för svensk sjöfartsnäring och representerar ett 

60-tal rederier med verksamhet över hela världen. Den svenska sjöfarten är en del av det europeiska 

sjöfartsklustret som kontrollerar drygt 40 procent av världshandelsflottan. Mer än 90 procent av 

Sveriges utrikeshandel går via sjöfarten och över 30 miljoner passagerare reser årligen till och från 

Sverige med färjor till och från Sverige.  

 

De rederier som står för den svenskflaggade och den svenskkontrollerade delen av handelsflottan som 

transporterar varor och passagerare till, från och inom Sverige är till mycket stor del medlemmar i 

branschföreningen Svensk Sjöfart. Många av dessa rederier och dessa fartyg är beroende av en 

tillgänglig underhållsinfrastruktur i närheten. Falkenbergs varv, Falkvarv, är för flera aktörer, inte 

minst den för landet så viktiga tank- och bulkflottan, oerhört viktig och man besitter idag en 

kompetens och möjlighet att bistå handelsflottan på ett nära nog unikt sätt i närområdet.  

Svensk Sjöfart har förståelse för att havsnära markområdet har attraktiva alternativa 

användningsområden för Falkenberg. Vi menar dock att det är av synnerligen stort nationellt intresse 

att varvsverksamheten kan fortgå på liknande sätt som idag – det är viktigt för Sverige i fredstid men i 

kris eller krig skulle det vara direkt avgörande.  

Om Falkvarv skulle tvingas lägga ned eller kraftigt förändra verksamheten, på kort eller lång sikt, 

skulle det riskera att få kraftiga negativa konsekvenser för svensk sjöfart och för svenskt totalförsvar 

vilket vore synnerligen olyckligt. Vår önskan är därför att Falkenbergs kommun värnar Falkvarvs 

behov i den kommunala utvecklingen och söker utvecklingsmöjligheter för kommunens attraktivitet 

för invånare och industri som inte får negativ inverkan på Falkvarv.  

Göteborg den 19 juli 2021, 

För föreningen Svensk Sjöfart 

 

Rikard Engström, VD 
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