Aktivitetsplan
Strukturplan

norra Bohuslän

del I

5 KOMMUNER – EN GEMENSAM STRUKTURBILD

Te m a g r u p p e r n a
Båtliv
GIS
Hållbarutveckling
Nuläge
Besöksboende
Verksamhetsområden
Boende
Kulturarv
Vindkraft
VA och utsläpp av närsalter

del II

del III

Områden att bevaka
- Landskapskonventionen
- Natur och kulturturism
- Culture Planning
- Framtidens friluftsliv
- Gränsregional utveckling

Projekt
Hav möter Land
Samverkansplaner för värdefulla kust och havsområden
Havsplaneringsutredningen
Attraktiv kust
Projekt – gemensam policy för besöksboende
Destination Bohuslän
Mässan Levande Bohuslän
Projekt – utvärdering av detaljplaner
Utveckla aktiviteter med inriktning inland

ÖVERENSKOMMELSER

Inom varje delstruktur samt avseende
mellankommunal samverkan har kommunerna kommit
överens om viktiga utgångspunkter för formulering av
gemensamma planeringsbeslut.
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Ö P P E T H AV

INLAND

SKÄRGÅRD

INFRASTRUKTUR

KUSTNÄRA OMRÅDEN

SAMVERKAN

• 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.

• 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

• 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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• 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

• 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 -distribut

• 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

Delstruktur
Tidsplan, Resurser/Projektmedel,
Ansvarig, Genomförande,
Resultat och Koppling till
Kort beskrivning av projektet

Bakgrundsinformation av projektet och
projektbeskrivning

