
Vi inbjuder dig som är politiker eller tjänsteman inom planering och/eller miljö i kommunen till en ut
bildningsdag.

Den 2 mars kl. 12-17 på Tanumstrand (kommuner i norra Bohuslän)
Den 10 mars kl. 12-17 på Fregatten, Stenungsund (kommuner i södra Bohuslän)

Under senare år har det tagits en rad initiativ inom både EU och på nationell nivå, för att åstadkomma en 
bättre styrning av samhällets påverkan på kust och havsmiljön. Bland annat har detta resulterat i en ny 
vattenförvaltning, havsförvaltning och havsplanering. Under våren 2015 får kommuner och andra aktörer 
lämna synpunkter på förslag från vattenmyndigheterna samt Havs och vattenmyndigheten till: 

1) åtgärdsprogram för att förbättra vattenkvaliteten
2) åtgärdsprogram för att förbättra havsmiljön samt
3) inriktningsdokument för havsplanering. 

Det är komplexa frågor som kommunerna förväntas kunna lämna synpunkter på och det är därför viktigt 
att ha en överblick över hur dokumenten hänger ihop och kunna se vilken betydelse de kommer få i det 
mer praktiska arbetet inom exempelvis en kommun i dess verksamhet och utvecklingsplaner. Vad kan de 
exempelvis få för betydelse när man fattar beslut om nya detaljplaner? Och vilken typ av åtgärder för att 
förbättra havsmiljön krävs att kommunerna tar initiativ till?

Syftet med denna (halv)dag är att ge information om hur de nämnda förslagen hänger ihop och berör 
kommunerna, för att på så sätt underlätta möjligheten att kunna framföra viktiga frågor i samråden. Det 
är också ett tillfälle till diskussion för att formulera gemensamma frågor och väcka idéer för samverkan.

Dessa utbildningsdagar arrangeras inom ramen för det Maritima klustret i Västsverige inom vilket Västra 
Götalandsregionen, Chalmers, Göteborgs Universitet, länsstyrelsen och andra myndigheter, kommuner 
samt näringsliv samverkar sedan 2012 (se www.maritimaklustret.se). Samverkan och samordning mellan 
samhällets aktörer behövs för att kunna utveckla olika verksamheter och ge boende och besökande en 
god kust och havsmiljö. Ett av de delområden inom klustret där kommunerna spelar en viktig roll är 
havsförvaltning. Andra områden berör sjöfart, livsmedel, bioteknik, energi och turism. 

Arbetsgruppen för delklustret havsförvaltning

Anders Carlberg   Lena Gipperth
Regionutveckling   Juridiska institutionen, Handelshögskolan
Västra Götalandsregionen  Göteborgs universitet

Mer information om förslagen kan du hitta på:
Förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön
Vattenförvaltningens förslag till åtgärdsprogram, förvaltningsplan och miljökvalitetsnormer
Förslag till inriktningsdokument kommer att finnas tillgängligt från 1 februari

Inbjudan 
Utbildningsdag om kommunernas roll i förvaltning och planering av havet

Klicka här för att anmäla dig senast den 20 februari. Seminariet är kostnadsfritt.

https://www.havochvatten.se/hmd-atgard
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/om-vattenmyndigheterna/deltagande-och-dialog/samrad-andra-forvaltningscykeln/Pages/default.aspx
https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/havsplanering.html
https://www.webropolsurveys.com/S/6320EB67B2667526.par

