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Strukturplan/överenskommelse avseende 
användning av mark och vatten kopplat till 
Kustzonsplanering och landsbygdsutveckling 
i norra Bohuslän
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Det finns ett stort behov av en bättre överblick över kommungränserna. Många av dagens aktuella
utvecklingsfrågor utgår från attraktionskraft och konkurrenskraft för ett område som är större än
den egna kommunen.
Utvecklingstakten i norra Bohuslän är hög främst inom besöksnäringen och det förändrade boendet,
vilket innebär ett högt förändrings- och exploateringstryck som skapar stora anspråk på både
mark- och vattenresurser. 
I den gränszon som uppstår i mötet mellan hav och land längs kuststräckan i norra Bohuslän är
många konkurrerande intressen koncentrerade och konflikterna mellan olika intressen är komplexa
och tydliga. Det förändrade boendet, maritima näringar, energiproduktion och besöksnäringen är
kustzonens och kustkommunernas”nya” utvecklingsmotorer, vilket innebär både möjligheter och
problem. 

Denna strukturbild är en långsiktig politisk överenskommelse och en riktlinje för kommunerna att
verka och arbeta efter samt ha som underlag vid beslutsfattande avseende fysisk planering, lokal
tillväxt och utveckling.
Strukturplanen fokuseras på det gemensamma ansvaret för att kunna utveckla och säkerställa en
hållbar tillväxt och utveckling i hela kommunen, utan att äventyra norra Bohusläns magiska värden
som är det kapital som flera näringar och då främst besöksnäringen bygger på.

Delar i strukturbilden anger områden med olika karaktär och behov utgående från sina förutsättningar. 
Inom varje delstruktur finns värden och kvalitéer som skall bevaras men också utvecklas. Inom
varje delstruktur finns intressen och behov som är viktiga för kommunernas utveckling och tillväxt. 
Inom varje delstruktur samt avseende mellankommunal samverkan har kommunerna kommit 
överens om viktiga utgångspunkter för formulering av gemensamma planeringsbeslut.
Denna överenskommelse skall utgöra en riktlinje för kommunernas planarbete.

Kommunfullmäktigeförsamlingarna i de fem kommunerna fattade under hösten 2009 beslut 
enligt följande:

• Att godkänna strukturplanen som vägledande för den fysiska planeringen i kommunerna i norra  
Bohuslän (Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum)

• Att kommunerna gemensamt och enskilt ansvarar för att dokumentets innehåll sprids till berörda 
förvaltningar, nämnder samt andra berörda myndigheter, organisationer och övriga aktörer.

• Att arbeta och verka för att så långt som möjligt en gemensam insikt råder om det regionala/
kommunövergripande samarbetets betydelse, samt ett gemensamt förhållningssätt till övergripande
strukturbildande frågor och samsyn om arbetssätt och verktyg.

• Att respektive kommun har som avsikt att följa överenskommelsen i sitt arbete med lokal 
utveckling och fysisk planering

• Att en kontinuerlig uppföljning sker årligen och utvärdering av innehåll och resultat sker varje 
mandatperiod enskilt i kommunerna samt gemensamt i norra Bohuslän

• Att strukturplanen/överenskommelsen skall gälla från och med 2010 01 01

Styrgruppen för Tillväxt norra Bohuslän har i samverkan med Länsstyrelsen i Västra Götalands Län
arbetat fram strukturbilden inom projektet Kustzonsplanering och Landsbygdsutveckling.
Strukturbilden är en gemensam vägledande överenskommelse för användning av mark och vatten 
i ett långsiktigt hållbart tillväxtperspektiv för norra Bohuslän.

Norra Bohuslän december 2009

Roland Karlsson Alf Sifversson
KS ordförande KS ordförande 
Lysekils kommun Munkedals kommun

Mats Abrahamsson Ronnie Brorsson Clas-Åke Sörkvist
KS ordförande KS ordförande KS ordförande
Sotenäs kommun Strömstad kommun Tanums kommun
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Strukturplan
Kustzonsplanering och landsbygdsutveckling 
i Norra Bohuslän 

Vår attraktivitet
Norra Bohuslän är ett attraktivt område för besökande och delårsboende. De värden och 
kvalitéer som skapar denna attraktivitet både för helårsboende som besökare är bl a:

NATUREN OCH LANDSKAPSBILDEN 
Ren luft och rent vatten, hav, sol, stora orörda områden, fjäll möter hav.
God tillgänglighet till natur och hav.

KULTURHISTORISKA VÄRDEN
Från bronsålderslämningar/ hällristningar till fiske- och badkultur.

LEVANDE KUSTSAMHÄLLEN
Byggnadskultur, fiskekultur, småskalighet, närhet, trygghet, sammanhang, aktivt näringsliv.

Vissa värden hotas av ett högt exploateringstryck och konsumtion av mark och vatten i kustzonen.
Samtidigt upplevs det som ett problem i kommunernas inlandsområden, att man har liten 
byggnation och utveckling i inlandsområden samt litet befolkningsunderlag.

Vi arbetar för
Kommunerna i norra Bohuslän samverkar för att möta de aktuella problemen och 
gemensamt planera för en positiv långsiktig utveckling. Vi arbetar för:

• Hållbar ekonomisk utveckling genom befolkningstillväxt och större lokal arbetsmarknad
• Att stärka och utveckla de kvalitéer som ger oss attraktivitet för boende och besökare
• Hållbar resursanvändning med nationella miljö- och kvalitetsmål i fokus.
• Attraktiv infrastruktur och kollektivtrafik
• Att genom samverkan bli starka, tydliga och effektiva i vår gemensamma utveckling
• Att gå från kortsiktig följsamhet till långsiktig styrning i kommunernas planarbete.

VÅRA KVALITÉER SOM SKALL STÄRKAS OCH UTVECKLAS ÄR:
• Naturen och landskapsbilden; fjäll möter hav
• God tillgänglighet till natur och hav
• Kulturhistoriska värden från forntid till nutid
• Levande samhällen; Byggnadskultur, landsbygdens kultur och näringsliv småskalighet, 

trygghet, aktivt näringsliv, rikt kulturliv, bra social service
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Strukturbilden
Vi utvecklar en gemensam struktur för användning
av mark och vatten, en strukturbild 

Delar i strukturbilden anger områden med olika karaktär och behov utgående från sina förutsättningar.
Inom varje delstruktur finns värden och kvalitéer som skall bevaras men också utvecklas. Inom
varje delstruktur finns intressen och behov som är viktiga för kommunernas utveckling och tillväxt.
Riktlinjer och program utgör de gemensamma beslut som skall styra hur mark- och vatten skall 
användas för att nå balans mellan bevarande och förändring.

STRUKTURBILDEN BESTÅR AV:

Öppet hav  
Från territorialgränsen till baslinjen; naturbruk, natur/kultur, sjöfart, ledningar, totalförsvaret

Skärgård
Mellan fastland till  baslinjen naturbruk, besöksnäring, övriga näringar, boende, natur/kultur

Kustnära område
Från E6 fram till strandkanten. Lokala centra, kustnära bebyggelse, besöksnäring, naturbruk, övr
näringar, natur/kultur

Inland
Öster om E6  och strax väster om E6:an. Naturbruk, besöksnäring, övriga näringar, boende,
natur/kultur

Infrastruktur
Väg, järnväg, sjötransport, GC-väg, parkering

Närcentra/regioncentra 
Syd: Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg och Göteborg/norr: Halden, Fredrikstad, Sarpsborg och
Oslo. Ligger utanför strukturbilden.
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Överenskommelser
Inom varje delstruktur samt avseende 
mellankommunal samverkan har kommunerna 
kommit överens om viktiga utgångspunkter för 
formulering av gemensamma planeringsbeslut.

Öppet Hav
VI ÄR ÖVERENS OM:
• att öppet hav utgör gränsöverskridande vatten vilket innebär nationella och globala hänsyn.  
• att resursanvändning skall ske med miljömålen i fokus. Fiske, sjöfart och energiproduktion är 

viktiga prioriteringar för våra kommuner.  
• att risker i samband med sjöfart skall uppmärksammas.

Skärgården
VI ÄR ÖVERENS OM ATT:
• att skärgården utgör basen för våra unika natur- och kulturvärden även i ett nationellt perspektiv.
• att en levande skärgård utgör en av de viktigaste förutsättningarna för vår attraktionskraft.
• att allmänheten skall ha tillträde till strandzonen. 
• att naturbruk skall ske med hänsyn till de stora natur- och kulturvärden som skärgården utgör.
• att risker i samband med sjöfart skall uppmärksammas.

Kustnära områden
VI ÄR ÖVERENS OM:
• att vattenkontakten utgör en av de viktigaste förutsättningarna för besöksnäringen, havsanknutna  

yrkesverksamheter inkl sjöfart och ett attraktivt boende och därför skall allmänhetens tillträde till   
strandzonen säkerställas.

• att vi skall stärka de lokala centra som utgör viktiga noder för samhällsservice
• att inte belasta kustnära områden med nya verksamheter och anläggningar som med fördel kan  

lokaliseras i inlandet
• att tydliggöra, sprida kunskap om och  bevara och utveckla de natur och kulturvärden som de 

kustnära områdena hyser 
• att kustnära området rymmer naturresurser som skall utvecklas för naturbruk
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Infrastruktur
VI ÄR ÖVERENS OM ATT:
• skapa infrastruktur som är långsiktigt hållbar där IT, flexibla arbetssätt och 

attraktiv kollektivtrafik utgör en viktig del
• utveckla hållbara lokala transporter
• verka för mellankommunala gång- och cykelstråk
• lokalisera ny bebyggelse som stöder ny och befintlig kollektivtrafik
• utveckla möjligheterna för sjöfart och båtliv
• samordna energiproduktion och -distribution

Inland
VI ÄR ÖVERENS OM:
• att utveckla boendemiljöer, verksamhetsmiljöer och besöksnäringen i inlandet
• att inlandet rymmer höga natur- och kulturvärden som ska värnas och utvecklas för 

friluftsliv och besöksnäring. 
• värna basnäringarna  jord och skog för en levande landsbygd och viktiga miljövärden
• att inlandet rymmer stora opåverkade områden, med värden som ska skyddas 
• att inlandet rymmer naturresurser som skall utvecklas för naturbruk

Regionala servicecentra
VI ÄR ÖVERENS OM:
• att med regionala servicecentra menar vi Göteborg och Oslo, Trestad samt Halden, 

Fredrikstad och Sarpsborg 
• att dessa centra skapar bättre förutsättning för service, kompetens och arbetstillfällen 

som vi inte kan erbjuda själva
• att dessa centra skapar möjlighet för en befolkningstillväxt hos oss
• att dessa centra erbjuder service, attraktiv kultur och arbetsplatsmiljöer för oss 
• att tillgång till dessa centra kräver attraktiv infrastruktur och kollektivtrafik

Samverkan
VI ÄR ÖVERENS OM:
• att vi genom samverkan inom och mellan våra kommuner kan  utveckla effektivare 

och starkare organisationer
• att samverkan skapar ekonomiskt underlag. Vi ska utveckla långsiktiga samverkansformer 

för det dagliga arbete
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ETT SAMARBETE FÖR HÅLLBAR TILLVÄXT I UNIK MILJÖ

NORRA BOHUSLÄN I HJÄRTAT AV 7 MILJONSTADEN


