
Projekt Kustzonsplanering och landsbygdsutveckling i praktiken
Norra Bohusläns kommuner i samverkan

Hållbar tillväxt
 – vårt val !



“Norra Bohusläns värden 
får inte äventyras, utan 
utveckling måste ske genom 
att förstärka och tillföra nya 
värden.”

Invigning av Kosterhavets nationalpark entré Rossö maj 2011. 
Här har ett hamnmagasin från 1880 återuppförts i gammal stil med moderna funktioner.



Nyckeln till hållbar framtid

Hållbar tillväxt handlar om att öppna och stänga dör-
rar. Och om att dra gränser och samtidigt vara öppen 
för innovationer och utveckling. Vi måste värna vår 
kust och ta beslut som inte innebär att vi sågar av den 
gren vi sitter på, vår värdefulla natur- och kulturmiljö. 

Projekt Kustzonsplanering och landsbygdsutveckling 
ger ny kunskap och insikt om planeringens betydelse 
för balansen mellan utveckling och bevarande. Det 
öppnade också dörrar till en rakare dialog och bättre 
samarbete med länsstyrelsen. Och det har bidragit till 
ett nytt kommunalt landskap med regionala perspek-
tiv och ökat samarbete kommunerna emellan. Något 
som idag betraktas som unikt i både ett svenskt och 
europeiskt perspektiv.

Det kan vara svårt att motstå en entreprenör som 
erbjuder arbetstillfällen och verksamheter, men som 
ställer krav på etablering vid kusten. Det är en ge-
mensam utmaning att om möjligt styra anspråk inåt 
land, till platser där natur- och kulturarvet inte även-
tyras samtidigt som tillväxtmöjligheterna tas tillvara.

”Hållbar tillväxt i en unik miljö” är projektets devis 
och mål. Kursen är utstakad, att vi klarar att hålla den 
avgör vilket norra Bohuslän vi lämnar över till våra 
barn. Bara om vi följer kompassnålen kan vi fortsät-
ta att vara attraktiva för både boende, besökare och 
näringsliv.

Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun 
Ronnie Brorsson, Strömstads kommun
Mats Abrahamnsson, Sotenäs kommun

Åsa Karlsson, Munkedals kommun
Roland Karlsson, Lysekils kommun
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1Utmaningen 

vi delar

Mäktiga berg, ett småbrutet landskap, öp-
pet vatten och hemliga vikar. Varierad natur, 
många mindre orter, en levande kulturhistoria 
och häftiga årstidsväxlingar präglade av havet. 
Välkommen till norra Bohuslän, bomiljö för 
knappt 60 000 helårsboende! 

Värden att samlas kring

Hållbar tillväxt handlar om att 
hantera den dubbla utmaningen 
att låta ekonomin växa samtidigt 
som utvecklingen sker på ett 
långsiktigt hållbart sätt. Detta i 
en del av Bohuslän där natur- och 
kulturmiljövärdena är unika. Och 
där starka krafter med stort kapital 
vill använda mark och vatten för 
näringsverksamhet - det ställer stora 
krav på kommunal planering och 
styrning. 
 Anspråken kan vara en motor för 
tillväxt, men är det långt ifrån alltid. 
Erfarenheter visar att det är oerhört 
lätt att bygga bort de värden som i 
det långa perspektivet gör en plats 
socialt, miljömässigt och ekono-
miskt attraktiv för både boende och 
besökare. 
 Besöksnäringen är redan 
avgörande för sysselsättning och 
tillväxt i norra Bohuslän. Här är 
kommunerna både konkurrenter och 
samarbetsparter. 
 Nyttan av samarbete är dock solk-
lar i en tid då besökarna rör sig över 
allt större områden och snabbt pri-
oriterar om i valet av resmål. Tillväxt 
handlar idag om ökad samverkan 
för att skapa attraktiva miljöer - för 
medborgare, företag, organisationer 
och besökare.

Roland Lexén
Chef, Arena för tillväxt

Arena för Tillväxt är ett samverkanspro-
jekt mellan ICA, Swedbank och Sveriges 
Kommuner och Landsting med syftet att 
främja lokalt och regionalt tillväxtarbete 
genom bland annat kunskapsförmedling och 
processtöd. www.arenafortillvaxt.com

Högtryck råder
I Norra Bohuslän finns både nationallandskap, natura 2000 och 
världsarv och i kustzonen samsas riksintressen för både natur, 
kultur och friluftsliv. Samtidigt är trycket högt. Invånarantalet 
ökar till mer än 220 000 under sommarhalvåret och önske-
målen om nya bostäder och anläggningar för boende och re-
kreation blir allt fler. I fokus står områdets korta kuststräcka, 
en kust som också är Sveriges mest populära för båtturismen. 

Utveckling för alla
Både besöksnäring och båtliv bedöms öka kraftigt. Den na-
tionella strategin för besöksnäringen sätter upp mål om för-
dubblad omsättning till år 2020, med norra Bohuslän som ett 
centralt område. Siktet är samtidigt inställt på en starkare bas 
av helårsboende och bibehållen attraktivitet för alla. Att balan-
sera inland mot kustzonen för att avlasta kusten och bättra på 
förutsättningarna för tillväxt inåt land är en stor utmaning.
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Utmaningen 

vi delar

58 000 bofasta invånare blir...

...220 000 under sommarhalvåret

STRÖMSTAD Antal invånare: ca 11 800. Centralort: Strömstad. Landyta: 396 km2. Havsyta: 564 km2 •  TANUM Antal invånare: ca 12 
350. Centralort: Tanumshede. Landyta: 857 km2 . Havsyta: 1511 km2 •  MUNKEDAL Antal invånare: 10 250. Centralort: Munkedal. 
Landyta: 669 km2. Havsyta: 11 km2 •  SOTENÄS Antal invånare: 9 200. Centralort: Kungshamn. Landyta: 95 km2. Havsyta: 595 km2  •  

LYSEKIL Antal invånare: 14 600. Centralort: Lysekil. Landyta: 161 km2. Havsyta: 540 km2 



2
En gemensam strategi och målbild underlättar 
mötet med framtidens utmaningar. Projektet 
Kustzonsplanering och landsbygdsutveckling 
(2007-2010) fokuserade metoder för samver-
kan mellan kommuner och andra myndigheter 
med sikte på lokal och regional utveckling 
samt tillväxt.
 

Omfattande projekt
Över 80 tjänstemän och politiker från berörda kommuner och läns-
styrelsen deltog i projekt Kustzonsplanering och landsbygdsutveckling. 
Det fleråriga arbetet tillför helt nya fakta liksom analyser och statistik i 
frågor som helårsboende, energiproduktion, delårsboende, natur- och 
kulturmiljövård, övergödning och båtliv. Kustens brännande framtids-
frågor gavs i flera fall prioritet framför specifika frågor för inlandet. 
Dessa utreds istället vidare inom nya projekt som SUSCOD (se sid 18). 

Besökstrategi i botten
Projekt Kustzonsplanering och landsbygdsutveckling tecknar en bild av 
ett starkt säsongsbetonat norra Bohuslän med de särskilda förutsättnin-
gar för planering och kommunal service som det innebär. Det är ett 
område där besöksnäringen är och förblir en viktig motor för tillväxt. 
Här knyter projektet an till sin föregångare, den gemensamma strategin 
för besöksnäringen (2006). Strategin understryker näringens potential – 
givet att tillväxten kan främjas utan att äventyra norra Bohusläns natur- 
och kulturarv. Det kapital som besöksnäringen lever av. 

Samarbete ett vinnande val

Det råder en oerhörd efterfrågan 
på kustresurser i norra Bohuslän. 
Därför är det viktigt att hjälpas åt 
med både kunskapsuppbyggnad 
och strategier för utveckling och 
bevarande. 
 Som politiker måste man vara 
medveten om denna fullständigt 
unika miljö med höga krav på 
omsorg och kunskap om både hav 
och land. 
 Det är ömtåliga resurser, norra 
Bohuslän är inte som vilken plats 
som helst. Här är hushållning och 
prioritering själva grunden för till-
växt, inte minst för besöksnäringen. 
 Det är glädjande att projekt 
Kustzonsplanering och landsbygd-
sutveckling har bidragit till fortsatt 
samarbete på flera områden. Det 
finns behov av fortsatt dialog också 
mellan kommunerna, regionala och 
statliga aktörer.

Anders Carlberg, 
Expert maritima näringar,
Västra Götalandsregionen

Projekt för
kustzon & 
landsbygd

6



Projekt för
kustzon & 
landsbygd

FAKTA 

Projektet Kustzonsplanering och 
landsbygdsutveckling finansi-
erades av kommunerna Lysekil, 
Munkedal, Sotenäs, Tanum och 
Strömstad tillsammans med 
Naturvårdsverket, Länsstyrelsen 
i Västra Götalands län, Västra 
Götalandsregionen och Nutek.

Projektet styrgrupp bestod av 
kommunalråd och oppositionsråd 
samt kommuncheferna i de fem 
kommunerna. 

Arbetet bedrevs i en rad 
tematiska arbetsgrupper med 
representanter för kommuner och 
andra myndigheter. 

Projektets tio teman:

• GIS 

• Nuläge – Planerings-
        underlag och statistik 

• Skärgården – Båtplatser 
        och natur 

• Vindkraft 

• VA och utsläpp av närsalter 

• Vårt kulturarv 

• Hållbar utveckling 

• Verksamhetsområden 

• Boende – Helår och delår 

• Besöksboende
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3En gemensam 
bild av framtiden

Ett viktigt resultat av projekt Kustzonsplanering 
och landsbygdsutveckling är den ”gemensamma 
strukturbild” som antagits av samtliga deltagande 
kommuners fullmäktige. Strukturbilden visar vä-
gen framåt och uttrycker en gemensam insikt om 
behovet av en balanserad utveckling.

Bild med bred struktur… 
Strukturbilden – det önskvärda framtida Bohuslän – omfattar strukturerna 
öppet hav, skärgård, kustnära områden, inland, infrastruktur och regionala 
servicecentra. 
 Viljeinriktningen per område beskrivs och bildar tillsammans ett slags 
”paraply” över kommunernas översiktiga planering och strategier för bevar-
ande och tillväxt. Samtliga kommuner klubbade överenskommelsen under 
december 2009.

…nya fakta och analyser…
I de tematiska slutrapporterna redovisas en rad riktlinjer för användning av 
mark och vatten. Underlagen är viktiga vägvisare; stora och svåra frågor 
som styrning mot helårsboende lyfts här fram såsom angelägna och gemen-
samma utmaningar. 
 Underlagen har bara börjat användas, men projektets kunskapsbas och 
prioriteringar bedöms i flera kommuner ha bidragit till en större öppenhet och 
vilja att gå på djupet i viktiga framtidsfrågor.

…och ökat samarbete
Projekt Kustzonsplanering och landsbygdsutveckling har också öppnat dör-
rar för verkligt utbyte av kompetens och erfarenhet mellan politiker och tjän-
stemän i kommunerna och vid länsstyrelsen. 
 Dessa strukturer för samarbete lever vidare i den vardagliga verksam-
heten liksom i nya samarbeten efter projektets slut. Gemensamma yttranden 
till nationella utredningar är ett exempel. 
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ÖPPET HAV 
• att öppet hav utgör gränsöverskridande vatten vilket innebär nationella och 

globala hänsyn. 
• att resursanvändning skall ske med miljömålen i fokus. Fiske, sjöfart och energi-

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

SKÄRGÅRDEN 
• 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 at-

traktionskraft
• 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 
• att vattenkontakten utgör en av de viktigaste förutsättningarna för besöks-

näringen, havsanknutna
• yrkesverksamheter inkl sjöfart och ett attraktivt boende och därför skall allmän-

hetens 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 kultur-

värden som de kustnära områdena hyser 
• att kustnära området rymmer naturresurser som skall utvecklas för naturbruk

INFRASTRUKTUR 
• skapa infrastruktur som är långsiktigt hållbar där IT, flexibla arbetssätt och at-

traktiv 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 
• 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 
• 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 arbetstill-

fällen 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 
• att vi genom samverkan inom och mellan våra kommuner kan utveckla effek-

tivare och starkare organisationer 
• att samverkan skapar ekonomiskt underlag. Vi ska utveckla långsiktiga sam-

verkansformer för det dagliga arbetet

VI ÄR ÖVERENS OM

Verktygslåda till handa

Kustzonsprojektets kunskaper 
och nätverk av kompetenser tål 
att förvaltas för framtiden. Här 
finns många verktyg för hanter-
ing av utmaningar inom strategisk 
samhällsplanering. Vägen är till 
stora delar utstakad, det är glädjande 
att kunskaper och beslut omsätts i 
praktisk planering och ärendehan-
tering. 
 Länsstyrelsen kommer att, 
utifrån sin roll och uppdrag, stödja 
kunskapsuppbyggnad och analys för 
att underhålla verktygslådan. Och vi 
kommer att verka för att kommande 
planer och program knyter an till de 
mål och överenskommelser kom-
munerna gemensamt antagit.
 Sambandet mellan hushållning 
med resurser och utveckling är kom-
plext och innehåller en rad vägskäl 
där långsiktighet alltid måste vägas 
in. Detta i en tuff verklighet med 
begränsade resurser för strategisk 
planering och krav på snabba beslut. 
Utmaningen är grannlaga, samtidigt 
är kunskapen om vägvalens för- och 
nackdelar nu bättre än någonsin. Vi 
måste sikta högt och långsiktigt, det 
finns helt enkelt ingen annan väg 
för norra Bohuslän.

Dick Hedman,
Samhällsbyggnadsdirektör, 
Länsstyrelsen Västra Götalands 
län

+ + + + + =
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4Initiativ för 
hållbar tillväxt 

Projekt Kustzonsplanering och landsbygds-utveck-
lingen utmanar både länsstyrelse och kommuner, 
politiker och planerare. Strukturbilden erbjuder en 
röd tråd för planering och beslutfattande – nu är det 
upp till lokala och regionala myndigheter att sikta 
rätt.

Idag finns en rad initiativ, planer och projekt som är helt eller delvis sprungna 
ur överenskommelsen. Andra hämtar stöd ur de faktaunderlag som togs 
fram inom projektet. 
 Politiker, tjänstemän och andra samhällsaktörer kan använda beslutade 
överenskommelse vid planering och prövning av ärenden. Tidigare planer 
och strategier kan komma att bekräftas eller måste kanske omprövas utifrån 
vad som nu bedöms förenligt med uppsatt målbild. Det önskade synsättet på 
kommunerna som en geografisk enhet där inlandet utvecklas för att avlasta 
kusten, kan utvecklas vidare.

Nedan exempel på kustzonsprojektets intentioner och riktlinjer i praktiken:
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FIBER – med ideella krafter lyfter landsbygden

I Munkedals kommun görs en omfattande satsning på 
utbyggnad av höghastighetsbredband på landsbygden. 
Arbetet knyter an till projektets ansatser om utvecklade 
boendemöjligheter på landsbygden och hållbara kommu-
nikationer. Att öka inlandets attraktionskraft är ett viktigt 
mål. Genom kommunalt stöd, projektmedel via EU:s lands-
bygdsprogram, stöd från Västra Götalandsregionen liksom 
från Post- och telestyrelsen, är nu utbyggnaden i full gång. 
Arbetet drivs av tio ekonomiska föreningar som etablerats 
med syfte att förse den egna bygden med bredband med 
hög kapacitet genom optisk fiber. Fullt utbyggd kommer 
hela landsbygden att få tillgång till 100 Mbit/s. 

Munkedals kommun

ÖVERSIKTSPLAN – fördjupad på Kosteröarna

Mycket av de utmaningar som beskrivs i projektet kom-
mer till utryck på Nord- och Sydkoster, Sveriges västligaste 
bebodda öar och en stor turistmagnet. Cirka 350 personer 
bor här på helårsbasis, antalet invånare mångfaldigas på 
sommaren. Stora delar av öarna är naturreservat, på övriga 
mark- och vattenområden är trycket stort.
 FÖP Koster tar tydligt sikte på projektets erfarenheter 
och kriterier för lokalisering av nya bostäder med sikte på 
helårsboende. Zonering av all mark med åtföljande rekom-
mendationer per område, liksom konkreta verktyg för till-
skapande av helårsbostäder präglar planen. Bland annat 
förordas lokal bostadsstiftelse som upplåtelseform.
 Kriterier och mål används också i ett pågående arbete 
med FÖP för kommunens södra skärgård.

Strömstads kommun 

KULTURMILJÖINVENTERINGAR 
– i alla kustsamhällen

Utan kunskap om vari värdena består är kulturarvet inte lätt 
att värna. Tanums kommun har därför låtit inventera samt-
liga kustsamhällen från Sannäs i norr till Slottet och Tegel-
strand i söder. Syftet är att identifiera och beskriva värden 
i kustbebyggelsen, värden som på olika sätt berättar om 
kustens karaktär och historia. Arbetet bildar underlag för åt-
gärder om hur byggnader och hela områden ska förvaltas 
för framtiden.  Det gäller både planering och i hantering av 
enskilda ärenden som bygglov, rivning etc.

Tanums kommun
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DELÅRSBOENDE – nya helårsboende?

Vilka faktorer är avgörande för att delårsboende ska ta 
steget och flytta till våra kommuner? Kan deras önskemål 
tillmötesgås och anförda brister avhjälpas för att öka in-
vånarantalet? 2009 års stora enkätundersökning i regi av 
norra Bohusläns kommuner tillsammans med Umeå Uni-
versitet har lagt en bra plattform för utvecklad dialog med 
delårsboende. Vi vet idag betydligt mer om delårsboendes 
önskemål om bomiljö och service samt i övrigt på vilka 
grunder man resonerar vid ev beslut om mantalsskrivning i 
norra Bohuslän. Materialet ligger bland annat till grund för 
Tanums kommuns kampanj för ökad inflyttning “Bo i Ta-
num”.

Kommunerna/Tillväxt norra Bohuslän 

BESÖKSBOENDE – gemensam policy 

Traditionellt hotellboende, “buy-and-lease-back”, camping, 
fasta platser, andelsstugor – formerna för besöksboende i 
norra Bohuslän förändras snabbt. För att öka kunskapen, 
nå en gemensam definition av de olika typerna av boende-
former och förbättra underlaget för planeringen, genomförs 
en satsning på kunskapsuppbyggnad om besöksboendets 
behov och marknad. Att styra mot boenden med positiva 
effekter på andra näringar är ett viktigt mål. Satsningen 
består av seminarier och annat erfarenhetsutbyte.

Kommunerna, Länsstyrelsen och Boverket 

HELÅRSBOENDE – uppföljning pågår

Många detaljplaner upprättas med syftet att skapa helårs-
bostäder. Men hur har utfallet blivit? Länsstyrelsen gör nu 
en uppföljning av planområden för att utvärdera den verk-
liga fördelningen av helår-/delårsbostäder. Arbetet ska vara 
slutfört under 2011. Målet är att projektet skall besvara föl-
jande frågor:
Uppfyller planerna sitt syfte: nya bostäder för helårsboende?
Vilka samband finns mellan andelen helårsboende, detalj-
planens ålder och lägesfaktor? Det vill säga uppnås plan-
eringens syfte bättre efter en tid eller i vissa lägen som kan 
förutses på förhand?

Länsstyrelsen och kommunerna



“…i alla fysiska planer (ÖP, FÖP, detaljplan) ska kommunerna 
göra en analys av möjligheten att främja helårsboende…”

TEMAGRUPP BOENDE  – utdrag från förslag till riktlinjer för användning av mark och vatten



TEMAGRUPP VINDKRAFT – utdrag från förslag till riktlinjer för användning av mark och vatten

”Etablering av vindkraft 
till havs är inte aktuellt.”
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LÄGENHETER – kommunalt i skärgården

I Strömstads kommun finns flera små skärgårdssamhällen 
med relativt bibehållen service. Kommunala lägenheter har 
varit en framgångsrik metod för att stödja helårsboende och 
stärka dessa samhällen. Det kommunala bostadsbolaget 
AB Strömstadsbyggen har idag lägenheter på Sydkoster, 
Tjärnö och Rossö. 
2011 stod 12 nya lägenheter klara på Rossö, samtliga 
kunde hyras ut inom kort efter färdigställandet. Erfaren-
heter visar att satsningen - förutom inflyttning i lägenheter-
na - också bidragit till rotation bland befintligt bostäder med 
inflyttning av helårsboende hushåll i friställda hus försålda 
på öppna marknaden.

Strömstads kommun 

”MELLANRUM” – säkrar kustens karaktär 

I den nya översiktsplanen för Sotenäs  (antagen i dec 2010) 
återfinns överenskommelserna från kustzonsprojektet i 
planens mål- och strategidel. Kustens karaktär ska värnas. 
Tillämpningen kommer bl a till utryck i begreppet ”mellan-
rum” som avser utvecklingen av bebyggelse i och kring 
kustsamhällena. Trycket bedöms som omättligt, utan riktlin-
jer finns snart ett sammanhängande stråk av bebyggelse 
från Lysekil till Strömstad och den tidigare uppdelningen i 
mindre samhällen suddas ut. Sotenäs väljer därför att peka 
ut zoner med mellanrum utmed sin del av kusten.

Sotenäs Kommun

ATTRAKTIV KUST – samling kring miljömål

Överenskommelserna inom kustzonsprojektet – hur rim-
mar de med de svenska miljökvalitetsmålen? I ett kom-
munövergripande projekt ställs nu värdegrunden med de 
antagna överenskommelserna i Kustzonsprojektet mot 
miljökvalitetsmålen med syftet att bland annat ta fram 
förslag på åtgärder som har stöd både i värdegrunden 
och miljömålen. Hittills konstateras att målen Begränsad 
klimatpåverkan, God bebyggd miljö, och Ett rikt växt och 
djurliv har starkast koppling till den politiskt antagna värde-
grunden. Åtgärder inom dessa målområden bör därmed 
prioriteras.

Kommunerna/Tillväxt norra Bohuslän 
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RIKTLINJER – kompletterar översiktsplan

I aktualitetsförklaringen av sin översiktsplan 2010 förkla-
rar Lysekils kommun att de riktlinjer som tagits fram inom 
projekt Kustzonsplanering och landsbygdsutveckling ska 
användas som bilaga till översiktsplanen. Strategier för att 
vända trenden av vikande antal helårsboende lyfts fram 
och projektets regionala ansats uppmärksammas såsom 
underlag för kommunal planering.

Lysekils kommun

VINDKRAFT – i utvalda områden

Liksom i flera andra kommuner tar Munkedals vindbruks-
plan fasta på de gemensamma riktlinjer för lokalisering av 
vindkraft som arbetades fram inom projektet. Kommun-
ens plan togs fram parallellt med temagruppens arbete 
och kunde därmed dra direkt nytta av analyser och ställ-
ningstaganden. Vindbruksplanen antogs tillsammans med 
kommunens översiktsplan under 2010. Planen medger 110 
möjliga verk i utpekade områden. Projektering pågår i alla 
områden. En växande lokal opinion mot exploatering för 
vindkraft kan dock komma att påverka takt på och inriktning 
på utbyggnaden.

Munkedals kommun

GÅNG- & CYKELPLAN 
- gagnar boende och besökare

Cykel ska vara ett alternativ i Tanum! En plan för gång- och 
cykelvägar som sammanbinder kommunens samhällen 
har därför tagits fram. Planen klubbandes under 2011 och 
omfattar gång och cykelvägar från Gerlesborg i söder till 
Resö i norr samt mellan Östad och Backa. Befintliga vä-
gar används i så stor omfattning som möjligt. Planen öpp-
nar för mellankommunala stråk i och med att gång- och 
cykelvägarna går fram till kommungränsen. Både boende 
och cyklande turister går därmed både bättre och säkrare 
färder till mötes.

Tanums kommun

BOENDESTRATEGI – ska öka helårsboende

Som en fördjupning på sin översiktsplan (antagen i dec 
2010) utvecklar Sotenäs kommun en boendestrategi. Ett 
grundläggande mål är att öka den helårsboende befolk-
ningen. Arbetet tar sin utgångspunkt i kustzonsprojektets 
slutsatser om boende samt enkätundersökningen om 
delårsboendes preferenser. Strategin tas fram i två steg; 
1. analys av dagens boendemönster, 2. Prioritering av 
var nya bostadsområden bör lokaliseras för att attrahera 
helårsboende.

Sotenäs kommun i samarbete med Lysekil



”Kommunerna ska verka för en förbättrad tillgänglighet till havet genom 
alternativa lösningar såsom stapelförvaring av båtar på land och utökning 
av ramper med tillhörande parkeringsplatser.”

TEMAGRUPP BÅTLIV – utdrag från förslag till riktlinjer för användning av mark och vatten



Så går vi vidare
Projekt Kustzonsplanering och landbygdsutveck-
ling sätter fokus på viktiga framtidsfrågor. Inten-
tioner och resultat från projekt kustzonsplanering 
och landsbygdsutveckling utvecklas nu vidare i 
projekt som:

•	 SUSCOD (Sustainable coastal development in practice); ett EU-pro-
jekt med sikte på att fortsätta kommunernas arbete med hållbar utveck-
ling i inlandet och kusten genom internationellt samarbete. Slutrappor-
tering sker 2013.

•	 Attraktiv kust (2007-2011); syftar till att skapa en gemensam 
struktur för natur- och miljövård i kommunerna samt att långsiktigt 
minska mängden marint skräp. Projektet vill också hitta metoder för 
bortforsling av ilandflutet skräp i skärgården och längs kusten. Leds av 
Tillväxtsekretariatet.

•	 Hav möter land (2010-2013); fokuserar metoder för långsiktigt 
hållbart nyttjande av värden i Kattegatt och Skagerraks havs- och kust-
områden. 23 svenska, norska och danska partners deltar under ledning 
av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. www.havmoterland.se

•	 Mot en översiktsplan för havet? Regeringen utreder 
förutsättningarna för en särskild planering för havet (Havsplanerings-
utredningen) med sikte på bättre gemensam förvaltning av öppet vat-
ten. Kustzonsprojektet och arbetet med marina samverkansplaner 
– där norra Bohuslän varit ett pilotområde – är viktiga underlag. Kom-
munerna i norra Bohuslän har yttrat sig gemensamt i saken.

•	 Aktiviteter med inriktning inland Att fördela trycket mellan 
kommuner och mellan kust och inland kräver nya grepp och metoder. 
Arbetet pågår för att knyta ihop projektets överenskommelse med pro-
grammet för Leader Ranrike (EU:s landsbygdsprogram).

Kulturhistoriska värden
Bronsåldersbosättningar/hällristningar till fiske- och badkultur

Naturen och landskapsbilden 
Ren luft och rent vatten, hav, sol, 
stora orörda områden, fjäll möter hav.
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God tillgänglighet till natur och hav
Allemansrätten och strandskyddet

Levande kustsamhällen
Byggnadskultur, fiskekultur, småskalighet, 

närhet, trygghet, sammanhang, aktivt näringsliv

Kulturhistoriska värden
Bronsåldersbosättningar/hällristningar till fiske- och badkultur

Naturen och landskapsbilden 
Ren luft och rent vatten, hav, sol, 
stora orörda områden, fjäll möter hav.

Norra Bohusläns värden



Balans i sikte

Balans mellan utveckling och 
bevarande i norra Bohuslän. 
Lätt sagt, men svårare att 
omsätta i praktiken. Projekt 
Kustzonsplanering och lands-
bygdsutveckling ringar in både 
nyckelfrågor för framtiden och 
värden att bevara. 

Skriften ger inblick i projektet 
och den överenskommelse 
kommunerna antagit som 
vägvisare för utvecklingen. 
Syftet är att sprida kunskap, 
inspirera och motivera till fort-
satt fokus på kommunernas 
framtidsfrågor, våra natur- och 
kulturmiljöer.

Tillväxtsekretariatet Norra Bohuslän 
452 80 Strömstad

Samtliga rapporter från projekt 
Kustzonsplanering och landsbygdsutveckling 
finns på www.tillvaxtbohuslan.se.
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