VÄLKOMMEN TILL
SEMINARIUM

Kust- och
havsplanering
Kusterna och haven tillhör våra viktigaste naturtillgångar och det är många som
konkurrerar om kusterna och haven som resurs. Kommunerna har genom PBL en
nyckelroll i kustzons- och territorialhavsplaneringen. Samtidigt har Havs- och
vattenmyndigheten ansvar för den nationella havsplaneringen och för närvarande pågår ett
arbete med att ta fram tre nationella havsplaner. För att vi tillsammans ska kunna ta
ansvaret för både kusterna och haven krävs ett omfattande samarbete mellan både
kommuner och stat.
SKL bjuder in till ett seminarium med fokus på den kommunala kust- och
havsplaneringen. Syftet med dagen är att stärka kommunernas möjligheter att ta fram
underlag och verktyg för det egna arbetet samt bidra till dialogen mellan den kommunala
nivån och nationella aktörer som på olika sätt arbetar med kusterna och haven.
Medverkar gör bland annat Havs- och vattenmyndigheten, Sjöfartsverket, Boverket samt
kommuner som berättar om sina erfarenheter och ger exempel på havs- och
vattenplanering i praktiken.
Fullständigt program skickas ut i augusti men reservera den 16 oktober i almanackan
redan nu.
Varmt välkomna!
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PRAKTISK INFORMATION

Datum

Måndag den 16 oktober 2017, kl 10.00–16.00.

Målgrupp

Kommunala politiker, chefer och handläggare som berörs av kust- och havsplanering.

Delta på plats

Konferensen är på SKL, Stora Hörsalen, Hornsgatan 20, Stockholm

Delta via webben

Du kan även följa seminariet via webben. Du behöver då en dator med
internetuppkoppling samt högtalare eller headset. Flera kan delta på samma
uppkoppling. Observera att föreläsningar kommer att varvas med diskussionspass.

Kostnad

Deltagande på plats: 1500 kr, inklusive lunch och kaffe.
Deltagande via webb: 750 kr per uppkoppling.

Anmälan och
mer information

Anmäl dig direkt här eller via skl.se/kalender. (Observera att du ska välja om du vill
delta på plats eller via webb.) Sista dag för anmälan är den 1 oktober 2017.
Fullständigt program publiceras på SKL:s webbplats efter sommaren.

Frågor

Frågor om anmälan, kontakta Konstella, konferens@konstella.se, tfn: 08-452 72 86.
Frågor om innehåll, kontakta Emilie Gullberg eller Christina Thulin.
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