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TEXT Dick Hedman, samhällsbyggnadsdirektör, Länsstyrelsen 
Västra Götaland 
KONTAKT dick.hedman@o.lst.se

Kustzonsplanering

Människor och miljö, natur och kulturarv, mark och 
vatten. Allt har en plats i samhällsplaneringen.
 Kustzonplanering är väldigt komplext, och vi 
måste utveckla vårt sätt att arbeta, menar sam-
hällsbyggnadsdirektör Dick Hedman.

I Bohusläns kommuner planeras mängder av bostäder, turist-
anläggningar, industriområden och annat som tar mark- och 
vattenområden i anspråk. I attraktiva områden, där trycket är 
hårt, riskerar önskan om att utveckla att gå på kollisionskurs 
med viljan att bevara. Dessutom påverkas grannkommunerna 
ofta av planerna, och samarbete över kommungränserna är 
nödvändigt för att hitta bra lösningar.
 
I det arbetet har Länsstyrelsen fått allt större betydelse som 
samordnare och rådgivare. Genom att hjälpa till med plane-
rings- och faktaunderlag, vara en samtalspartner och med-
verka i sammanhang där ett regionalt perspektiv är viktigt, 
ökar förutsättningarna för en samhällsplanering med hållbara 
helhetslösningar.
 Det innebär också att Länsstyrelsens olika verksamhetsom-
råden involveras på tvären, eftersom det är få ärenden endast 
rör vårt sakområde.

 
Samarbete för Bohusläns framtida utveckling
Sedan ett par år tillbaka är samhällsbyggnadsenheten vid 
Länsstyrelsen Västra Götaland engagerade i ett samarbetspro-
jekt där de fem nordbohuslänska kommunerna Strömstad, 
Tanum, Munkedal, Sotenäs och Lysekil ska ta fram gemen-
samma underlag för norra Bohusläns utveckling.
 I projektet medverkar även nationella och regionala part-
ners, där Naturvårdsverket, Nutek och Västra Götalandsre-
gionen också är medfinansiärer. Projektet, som fått namnet 
Strukturbild för norra Bohuslän – integrerad kustzonsplanering 
och landsbygdsutveckling, skall vara klart till våren 2010 och är 
en fortsättning på arbetet med en kommunalpolitisk strategi 
för besöksnäringen som antogs för två år sedan. 
Den stora och gemensamma utmaningen är att främja tillväxt 
inom besöksnäringen – utan att äventyra norra Bohusläns 
unika värden. 
 Det är ovanligt att kommuner arbetar tillsammans på 
det här sättet. Det finns mycket att vinna på samarbe-
tet, både för kommunerna och för oss inom Länsstyrelsen. 

Vilken utveckling önskas – och inte?
Flera angelägna frågor behandlas i projektet: På vilket sätt ska 
fritidshamnarna utvecklas? Behövs uppläggningsplatser för 
båtarna i anslutning till hamnarna, eller kan de ligga längre 
in i landet? Ska verksamheter som industrier och verkstäder 
styras mot en etablering längs E6? Hur kan området öster om 
E6 utvecklas? Vilka natur- och kulturmiljöer kan utvecklas 
ytterligare ur ett tillväxtperspektiv? Hur ser den samlade 

transportstrukturen ut i norra Bohuslän? 
 Kort sagt: vilken utveckling önskar kommunerna i norra 
Bohuslän fram till 2030, och vilken utveckling önskar de inte?
  
Svaren på dessa frågor och en mängd andra sammanfattas 
i en strukturbild över de fem kommunerna, som ska hjälpa 
till att koppla ihop regional utveckling, fysisk planering och 
miljöpolitik i ett gemensamt planeringsunderlag. 
 Strukturbilden är i första hand ett verktyg för politiker 
och politiska överenskommelser. Det ska vara ett levande 
dokument som styr användningen av mark och vatten mot 
ett långsiktigt hållbart utnyttjande, så att även kommande 
generationer kan bo, leva och försörja sig i norra Bohuslän.  
 Det här sättet att arbeta i kommunerna tvingar även Läns-
styrelsen att utvecklas, och att arbeta mer med helhetssyn i 
olika frågor.

Särskild kustgrupp samlar kompetenserna
Länsstyrelsen kommer som ett första led bilda en särskild 
kustgrupp, med företrädare för alla inblandade enheter: sam-
hällsbyggnad, natur, vatten, kultur, landsbygd, miljö, skydd 
och säkerhet samt samordning/stab. Kustgruppens uppdrag 
blir att utveckla ett samordnat agerande och stöd till kommu-
nerna, så att Länsstyrelsen kan ge ett samordnat budskap obe-
roende av vilken enhet som kommunerna har kontakt med.
 Engagemanget i samarbetsprojektet Strukturbild för norra 
Bohuslän och inrättandet av kustgruppen ligger också i linje 
med det uppdrag länsstyrelserna fått av regeringen, där man 
senast i oktober 2008 ska delredovisa hur de avser att utveckla 
samordningen mellan det regionala tillväxtarbetet och den 
kommunala översiktsplaneringen. 

Planering av kustzonen kräver helhetssyn
- nytt samarbetsprojekt i norra Bohuslän 
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