
De fyra kommunerna i Norra Bohuslän - Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil arbetar ge-
mensamt med en översiktsplan för kustvattendelen och territorialdelen av havet, dvs det havs-
område som innefattas av kommungränserna. Arbetet grundar sig på en längre tids samarbete 
med plan- och utvecklingsfrågor i havsbandet.

Den Blå Översiktsplanen kommer att bli ett viktigt verktyg för att styra hur vi skall nyttja våra 
gemensamma resurser så att Norra Bohusläns kust och hav även i framtiden kommer att vara 
attraktivt för boende, verksamheter och besökare. 

Syftet med planprogrammet är att lyfta och peka på de frågor som bedöms viktiga att studera 
och bearbeta när den Blå Översiktsplanen skall upprättas.

Planarbetet leds av Styrgruppen för Tillväxt Bohuslän - Kommunalråd och oppositionsråd 
samt med kommuncheferna adjungerade. Programhandlingen har arbetats fram av en arbets-
grupp med planerare, ekologer och näringslivsutvecklare.

Programmet innehåller förslag till mål för den blå översiktsplanen.

Parallellt med arbetet med den Blå ÖP pågår arbete med att ta fram en maritim näringslivs-
strategi. Det kommer att bli två separata dokument som är tydligt kopplade till varandra.

Programmet översänds härmed för att ge er möjlighet att ta del av och lämna synpunkter på 
programhandlingen. Programmet med ytterligare information om samrådsprocessen finns 
tillgängligt på respektive kommuns hemsida och på www.tillvaxtbohuslan.se. Programmet 
kommer även att finnas anslaget i respektive kommuns kommunhus.   

Programsamrådet pågår från 23 juni till den 15 september och skriftliga synpunkter ska ha 
inkommit till nedanstående adress/mailadress senast den 15 september 2014.

Synpunkter på förslaget kan skickas per brev eller e-post. Märk brev och mail med ”Blå ÖP”.

Adress:
”Blå ÖP”
Strömstads kommun
Tillväxt Norra Bohuslän
452 80 Strömstad

Email:
ks.diarie@stromstad.se         Forts.

BLÅ ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORRA BOHUSLÄN
Programsamråd för

enligt 3 kap. Plan- och bygglagen (2010:900)

http://www.tillvaxtbohuslan.se/bla-op/wp-content/uploads/sites/4/2014/06/ny-bla-op-programhandling-slutgiltig.pdf
http://www.tillvaxtbohuslan.se
mailto:ks.diarie@stromstad.se


Under samrådstiden kommer ett informations- och samrådsmöte per kommun att hållas 
i augusti - september 2014. Tider och platser för dessa möten kommer att annonseras på 
respektive kommuns hemsida, på www.tillvaxtbohuslan.se samt i ortstidningar. Utöver det 
kommer representanter från kommunerna att finnas på plats vid ett par sommarevenemang 
per kommun för att föra en dialog om arbetet med Blå ÖP.

Upplysningar kan lämnas av

Björn Richardsson
bjorn.richardsson@stromstad.se
0526 - 19 680

Moa Leidzén
moa.leidzen@tanum.se
0525 - 18 342

Bengt Gustafsson
bengt.gustafsson@sotenas.se
0523 - 66 45 99

Emelie Greiff
emelie.greiff@lysekil.se
0523 - 61 33 41

http://www.tillvaxtbohuslan.se

