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Sammanfattning planen
Här är förslaget till Översiktsplan för Olofströms kommun. 

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen är inte 
bindande men vägleder användningen av mark, vatten och bebyggelse. Planen samordnar olika allmänna 
intressen och ger information till företag och människor som söker sig till kommunen för verksamhet eller 
boende. Översiktsplanen är en vägvisare mot en hållbar framtid. I översiktsplanen skapas förutsättningar för 
ett samhälle som är bra för miljö och människa.

Översiktsplanen fungerar som en dialog mellan kommunen och omvärlden. När en översiktsplan görs ska 
kommunen låta Länsstyrelsen, regionala organ, grannkommuner och kommuninvånare säga sin mening. 
Ofta går det flera mandatperioder mellan arbetet med att ta fram en helt ny översiktsplan. Tanken är att 
ställningstaganden och strategier ska hålla under lång tid. 

Många frågor som rör vår civilisation kräver globala svar. Men Olofströms kommun måste fortsätta utvecklas 
och lösa problem lokalt. Och det är lika viktigt att värdera och skydda det som redan finns, som att planera 
för nytt. Översiktsplanen fångar upp kommunens vision om en hållbar livsmiljö, uppväxtmiljö och tillväxt. Den 
innehåller 3 strategier, 24 ställningstaganden och 3 typer av kartor för den långsiktiga utvecklingen av miljön. 
Konsekvenser för miljö, barn och hållbarhet beskrivs.

Vad naturen och klimatet tål fungerar som ramar för planen. Barn, näringsliv och landsbygdsutveckling är i 
fokus. Förutsättningar för ny industri, infrastruktur, sjö- och vattennära boende samt friluftsliv är exempel på 
viktiga ställningstaganden i planen. Andra saker som kommunen tar ställning till är: miljö, hälsa, säkerhet, 
social hållbarhet, ekonomisk tillväxt, bostäder, transporter, hushållning, kulturvärden, samhällsviktiga 
funktioner, nationella mål, beredskap, grön och blå struktur samt byggande på jordbruksmark. 

Samverkan och samarbete med grannkommuner och i regionen är prioriterat, till exempel när det gäller 
bostadsbyggande, vattenkvalitet, service och miljömål. Inom kommunen är dialog med invånare, företag och 
organisationer en förutsättning för en långsiktigt hållbar framtid för alla. 

Översiktsplanen genomförs till exempel genom detaljplaner, budgetarbete och byggnation. Det kommer att 
krävas mycket arbete och förankring innan den förverkligas och om det behövs ska den revideras.
 Översiktsplanen har som syfte att helheten ska bli bra. Därför ser kommunen fram emot att få möta alla 
berörda och låta så många som möjligt få komma till tals, i det fortsatta arbetet med översiktsplanering.

Sammanfattning av planens konsekvenser för miljö, barn och  
hållbarhet
Sammanfattning Miljökonsekvenser 
Följande miljökonsekvenser av översiktsplan för Olofströms kommun bedöms kunna kräva mer utredning 
och åtgärder i framtiden: exploatering på jordbruksmark och i förorenade områden, påverkan på klimat, vat-
ten- och luftkvalitet, buller, transport av farligt gods, bebyggelse i område med översvämning, ras, skred och 
erosion, påverkan på skyddade områden, kulturmiljö och strandnära områden. Annan miljöpåverkan, som 
på biologisk mångfald, landskap, bebyggelse och hushållning med mark och andra resurser, bör också följas 
upp i fortsatt arbete.
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När planförslaget har tagits fram har avvägningar gjorts, till exempel mellan behov av bebyggelse och 
infrastruktur jämfört med påverkan på klimat, natur, kulturmiljö och friluftsliv. Livsmedelsförsörjning har vägts 
mot bostadsbehov. Landsbygdsutveckling jämförts med urbanisering. Var resurserna finns i kommunen, och 
hänsyn till framtida generationer har också varit viktigt.

Flera av de miljöproblem som beskrivs i planen finns redan idag. Utan en ny översiktsplan, det så kallade 
nollalternativet, hade vi haft samma, eller i flera fall större, risker för miljö och hälsa. Exempel på förbättringar 
i den nya planen är mer hänsyn till klimat, vattenkvalitet och grönstruktur, mindre planerad jordbruksmark 
och riktlinjer för landsbygden.

Planen bedöms kunna ha en positiv påverkan på miljömålen, men hur det blir beror på hur planen genomförs 
och om kommunen kan bestämma över det som föreslås i planen.

Sammanfattning Barnkonsekvenser 
Översiktsplanen är bara vägledande och den är på lång sikt. Det betyder att barn inte kommer att märka  
något förrän planen genomförs och då har de kanske blivit vuxna. Men planen har stor betydelse eftersom 
den påverkar vad vi har möjlighet att välja imorgon.

Planen visar var barn kan bo, röra sig fritt, leka och gå i skola och var det är säkert. Platser där barn vistas 
bör enligt planen vara anpassade till barns behov. Det är också bra för barn att planen visar var de vuxna 
kan arbeta och få service. Planen påverkar barn i hela kommunen. Redan idag lever barn olika beroende på 
var de bor. När det kostar mycket pengar att bygga och sköta allt det som föreslås i planen är det viktigt att 
se till att det blir rättvist för alla barn. Många barn bor långt från buss eller säkra gång- och cykelvägar och är 
beroende av att en vuxen kör bil eller kan följa med på vägen. 

Planen påverkar barn i framtiden, även de som inte är födda ännu. Det ska finnas plats över till dem, så att 
de kan välja att använda jorden till något annat än idag. Planen lyfter fram andra arter än människan, som 
också behöver plats. Dessutom påverkar planen klimatet, och de som är barn idag kommer att drabbas av 
klimatförändringens effekter. 

Sammanfattning Hållbarhet 
Planen kan ge en ekonomisk tillväxt som dock ska jämföras med de stora investeringar som krävs. Det  
behöver prioriteras hur och i vilken ordning områden ska utvecklas och användas effektivt. Mark och vatten 
ska användas så att produktionen av olika ekosystemtjänster ökar och är i balans. Det krävs en form av  
”gröna räkenskaper” för att balansera olika behov, och förbereda oss på natur- och klimatkriser.

Det är fokus på barn och barnfamiljer i planen och på att länka samman landsbygd och tätort. Det ska finnas 
boende, arbetsplatser och goda livsmiljöer för hela livet och med stor valfrihet för den enskilde. När planen 
genomförs är det viktigt att nå ut till alla. Fritidsanläggningar och friluftsområden ger god hälsa. Men det är 
en utmaning att få en jämlik och jämställd utveckling i olika delar av kommunen och i olika grupper.

Flera möjliga intressekonflikter kan påverka naturen. Ansvaret för att lösa problem och betala för skador 
behöver vara tydligt, och det behöver också vara tydligt vem som förväntas ha nytta av naturen när åtgärder 
planeras.. Planen pekar ut flera grönområden och visar på samband mellan biologisk mångfald och ekosys-
temtjänsterna. Det behövs grönytor med höga naturvärden (alltså inte bara kortklippt gräsmatta) och naturli-
ga ekosystem i hela kommunen. Planen kan påverka klimatet, och det kommer att krävas kompensation för 
att klara nollutsläpp. Det behöver bli mer tydligt vad som ska göras för klimatet under planperioden. 

Användning av mark och vatten utifrån ekonomisk, social och ekologisk aspekt står inte i motsats till 
varandra, utan måste kombineras för att nå en hållbar utveckling i kommunen.


