
Välkommen till möte mellan kommuner och regionala och centrala myndigheter om fram-
tidens havsförvaltning

Vad: Möte mellan kommuner och regionala och centrala myndigheter om hur vi kan utveckla och 
bevara vår kustmiljö.

Tid:  4 november 2015, kl 13:30-16:30 
Plats: Lindholmen Science Park, konferenslokal Newton

Under senare år har det tagits en rad initiativ inom både EU och på nationell nivå för att åstad-
komma en bättre styrning av samhällets påverkan på kust  och havsmiljön. Detta har bland annat 
resulterat i en ny vattenförvaltning, havsförvaltning och havsplanering, i vilka kommunerna har 
en viktig roll. Genomförandet av målsättningarna om en god havs- och vattenmiljö är dock kom-
plext och kräver samverkan mellan många aktörer på olika nivåer. Det finns därför behov av en 
kontinuerlig konstruktiv dialog mellan kommunerna och centrala och regionala myndigheter.

Syftet med mötet är att ge ledande kommunala politiker och tjänstemän möjlighet att ha en  
öppen och konstruktiv dialog kring vatten- och havsförvaltningen med de styrande inom läns-
styrelsen och Havs- och vattenmyndigheten. Mötet ska uppmuntra till samverkan mellan myn-
digheterna och kommunerna och leda till en fortsatt dialog kring framtidens havsförvaltning.

De regionala och centrala myndigheterna kommer på mötet att representeras av:

Björn Sjöberg, avdelningschef – avdelningen för havs- och vattenförvaltning på Havs- och 
vattenmyndigheten samt

Lisbeth Schultze, länsöverdirektör i Västra Götalands län.

Mötet kommer att äga rum den 4 november kl 13:30 på Lindholmen Science Park i samband 
med Maritima klusterkonferensen (för mer information och kostnadsfri anmälan, se  
www.maritimaklustret.se). Till mötet inbjuds ledande kommunala politiker och tjänstemän med 
intresse för frågor inom havsförvaltning att anmäla sig. Vänligen notera att antalet platser är 
begränsade.

Mötet arrangeras direkt efter Maritima klusterkonferensen som anordnas av Västra Götalands-
regionen, Chalmers, Göteborgs Universitet, SP, SSPA, Länsstyrelsen Västra Götaland samt Havs- 
och vattenmyndigheten. Fokus på samarbetet ligger på havsförvaltning, sjöfart, marina livsmedel, 
marin bioteknik, marin energi och maritim turism. 

Inbjudan 
Framtidens havsförvaltning

Klicka här för att anmäla dig senast den 1 november.  

https://www.webropolsurveys.com/S/FC03B12FCDA7BC3D.par
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