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  Datum  

  2018-01-22  

   

 

 

Inbjudan rådslag - Kattegatts kustvattenråd 

Fredagen den 16 mars 2018 kl. 09:00- ca 16:00 Scandic Halmstad 

Varmt välkommen till vårens rådslag. Vårens rådslag ägnar vi åt de olika remisser som just nu är 

aktuella inom vattenförvaltningen, havsmiljöförvaltningen och havsplaneringen. Vi får 

genomgångar av de olika underlagen och vi ger tid för diskussioner och frågestunder. Vi tar också 

beslut om hur kustvattenrådet ska arbeta vidare under året. 

Deltagare 

Rådslaget är öppet för er som anmält att ni vill ingå i Kattegatts kustvattenråd. Det går bra att 

anmäla flera deltagare från samma organisation till rådslaget. Vi välkomnar även representanter 

från våra referensorganisationer. 

Program 

kl. 09:00 Registrering och fika 

 

kl. 09:30 Rådslag 
Välkommen! Marie-Helene Bergstrand Halmstads kommun och ordförande i Kattegatts 

kustvattenråds styrgrupp 

Processledare: Anne Udd, samordnare för Kattegatts kustvattenråd  
 

Vattenförvaltningen – Redovisning av samrådet samt gemensam diskussion och frågestund. 

Underlagen för remissen hittar du här. 

 

Havsmiljöförvaltningen – Redovisning av samrådet samt gemensam diskussion och 

frågestund. Underlagen för remissen hittar du här. 

 
Bensträckare ca 10:30 

 

kl.12:00 Lunch 

 

kl.13:00 Rådslaget fortsätter 
Havsplaneringen – Redovisning av Västerhavsplanen samt gemensam diskussion och 

frågestund. Samrådet startar i februari. Du kan läsa mer om arbetet här. 

 

Ca 16:00 Avslutning 
 

Plats 

Scandic Hallandia 
Adress: Rådhusgatan 4, Halmstad 

Karta: Länk till kartan  

  

http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/introduktion-till-vattenforvaltning/samverkan/samrad-infor-viktiga-beslut/samrad-nov-april/Sidor/default.aspx
https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/miljomal--direktiv/havsmiljodirektivet/inledande-bedomning-i-havsmiljoforvaltningen.html
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/fysisk-planering/havsplanering/Pages/default.aspx
https://www.google.com/maps/place/Scandic+Hallandia/@56.672627,12.8555543,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4651a324a3d0b2b5:0x895f613068855ee2!8m2!3d56.672627!4d12.857743
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Anmälan 

Senast den 7 mars på Kattegatts kustvattenråds hemsida: Länk till anmälningsformulär 

eller via e-post anne.udd@regionhalland.se eller telefon 0708-35 95 32. Ingen deltagaravgift. Om 

du uteblir utan giltigt skäl faktureras en avgift på 400 kronor. 

 

Handlingsplan och initiativ 

Kattegatts kustvattenråd är nu inne på 

sitt tredje år och varje år ser vi över 

vår handlingsplan. Flera initiativ har 

tagits, en del är genomförda, andra 

pågår och några är ännu i sin linda. 

Inför rådslaget ber vi dig att gå 

igenom den gällande handlingsplanen 

och fundera på vilka frågor som vi 

behöver arbeta med under 2018. Vi 

kommer att ge tid till diskussioner om 

detta i samband med genomgången 

av de olika remisserna under 

rådslaget. 

Har du eller din organisation ett initiativ på gång? På rådslaget finns möjlighet att ta kontakter och 

hitta samarbetsparter. Initiativ kan vara av olika karaktär och storlek. Viktigt är att minst två aktörer 

ingår, att det bidrar till kunskapshöjning, att resultatet dokumenteras och att det bidrar till 

kustvattenrådets syfte. Initiativ anmäls skriftligt, via hemsidan eller till Anne Udd 

anne.udd@regionhalland.se. 

 

Läs gärna mer om Kattegatts kustvattenråd på vår hemsida www.regionhalland.se/kustvattenrad , 

på Facebook www.facebook.com/kustvattenrad , på Twitter https://twitter.com/kattegatts och på 

Instagram www.instagram.com/kattegatts/ . Glöm inte att anmäla dig till kustvattenrådet 

nyhetsbrev, se kontaktuppgifter nedan. 

 

Välkommen! 
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