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Läsanvisning 
Förslag till Översiktsplan för Bengtsfors kommun innehåller kommu-

nens syn på en långsiktigt hållbar utveckling. Den redovisar visioner 

och mål samt förslag till mark och vattenanvändningen med generella 

och områdesvisa rekommendationer. 

Översiktsplan för Bengtsfors kommun ska, när den antagits av kom-

munfullmäktige, kunna läsas i sin helhet, men det är troligare att den 

kommer användas som uppslagsbok i specifika frågor. 

Kapitel 1 och 2 beskriver vad en översiktsplan är och ger en introduk-

tion Bengtsfors kommun idag. 

I kapitel 3 redovisas den politiska viljeinriktningen i form av en fram-

tida målbild för kommunen och vilka frågor som är viktigast för att få 

en till positiv utveckling. Här redovisas också nationella och regionala 

mål. 

Själva planen utgörs av kapitel 4, 5 och 6. I kapitel 4 ges generella 

rekommendationer för hela kommunen och områdesvisa rekommen-

dationer för varje ort och för landsbygden. I kapitel 5 redovisas kom-

munens syn på olika allmänna intressen och i kapitel 6 beskrivs vilken 

hänsyn som ska tas till miljöstörningar och risker.  

I kapitel 7 beskrivs de miljömässiga, sociala och ekonomiska konse-

kvenserna av översiktsplanen. 

Till översiktsplanen finns en plankarta, en bevarandekarta och plan-

kartor för respektive ort som bilagor. I en särskild bilaga redovisas 

kommunens förslag till områden för landsbygdsutveckling i strand-

nära lägen, så kallade LIS-områden. 
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1. Inledning 

Översiktsplanen är kommunens strategiska plan 
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan. 

Planen ska behandla de långsiktiga strategiska frågorna om kommunens utveck-

ling, särskilt hur mark- och vattenområden inom kommunens gränser ska använ-

das i framtiden. Översiktsplanen ska antas av kommunfullmäktige och redovisa 

kommunens syn på en lämplig avvägning mellan olika allmänna intressen, hur den 

byggda miljön ska utvecklas och bevaras samt hur riksintressen och miljökvali-

tetsnormer ska tillgodoses. Syftet är att ge kommunen en bra handlingsberedskap 

inför den framtida utvecklingen.   

 

Översiktsplanen är inte bindande men ska vara vägledande och ligga till grund för 

beslut och åtgärder i kommunens nämnder och förvaltning samt för statliga 

myndigheters beslut i en mängd olika frågor. Planen ger också tydlig information 

till kommuninvånarna, företag och organisationer om hur kommunen ser på ut-

vecklingen av kommunen och vilka allmänna intressen som prioriteras, så att hela 

samhället kan dra åt samma håll i sina olika åtgärder.  

 

Alla översiktsplaner bedöms medföra betydande miljöpåverkan och ska därför 

miljöbedömas enligt bestämmelserna i miljöbalken. Även sociala och ekonomiska 

konsekvenser ska framgå av planen. Syftet med konsekvensbeskrivningen är att 

förtydliga innebörden av översiktsplanen.  

 

Planeringshorisonten i en översiktsplan är långsiktig, minst 10-20 år framåt. Över-

siktsplanen har sin styrka i att den är aktuell, att den verkligen speglar kommunens 

vilja. Minst en gång varje mandatperiod ska kommunfullmäktige därför ta ställ-

ning till planens aktualitet. Om översiktsplanen bedöms vara inaktuell – helt eller 

delvis – bör kommunen inleda en översyn av planen. 

Denna översiktsplan är framtagen i enlighet med nya Plan- och bygglagen, SFS 

2010:900. 

 

 

 

Översiktsplanen har ett brett innehåll 
Av översiktsplanen skall enligt 3 Kap PBL framgå: 

 grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och 

       vattenområden 

 kommunens syn på hur den byggda miljön skall utvecklas och bevaras 

 hur kommunen avser att tillgodose riksintressen enligt miljöbalken 

 hur kommunen avser att iaktta gällande miljökvalitetsnormer 

 de allmänna intressena och hur de behandlas 

 de miljö- och riskfaktorer som bör beaktas 

 skälen till planens avvägningar 

 konsekvenserna av planen 
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Översiktsplanen tas fram i en demokratisk process 
Även förfarandet vid upprättande av en översiktsplan regleras av 3 kap PBL 

Arbetet sker i olika steg för att tillförsäkra en god dialog med alla berörda. När ett 

förslag upprättas ska kommunen samråda med föreningar, intresseorganisationer, 

medborgare m fl. Samråd ska även ske om miljökonsekvensbeskrivningen. Kom-

munen ska också föra en dialog med länsstyrelsen och andra kommuner som är 

berörda av kommunens utveckling. Efter samrådet sammanställs samtliga syn-

punkter i en samrådsredogörelse med redovisning av de ändringar kommunen 

avser att göra med anledning av synpunkterna. Därefter ställs det bearbetade för-

slaget till översiktsplan ut under minst två månader. Den som vill lämna syn-

punkter ska göra det skriftligen under utställningstiden. Dessa synpunkter sam-

manställs i ett utlåtande med kommunens kommentarer och förslag till eventuella 

justeringar. Översiktsplanen antas slutligen av kommunfullmäktige. 

 

           

 
Ideseminarium/Samrådsmöte i Gustavsfors 2012  
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Många delaktiga i arbetets organisation 

Kommunfullmäktigeberedningen för Översiktsplanen 

En särskild beredning som arbetat med att ta fram ett underlag till samråd om 

översiktsplanen tillsattes av Kommunfullmäktige 2011-03-23. Beredningen gavs 

fyra uppgifter: 

1. Identifiera och beskriva de viktigaste utvecklingsfrågorna i översikts-

planen. 

2. Ta fram en målbild av hur det är i Bengtsfors 2030, som ett svar på frågan 

Hur vill vi ha det i framtiden? 

3. Vilka utvecklingstrender i vår omvärld/omgivning kommer att påverka ut-

vecklingen i Bengtsfors kommun? 

4. Finns det behov av att föra en diskussion med särskilda målgrupper till 

exempel barn, ungdomar som underlag för punkt 1 och 2? I så fall ska 

beredningen genomföra dessa diskussioner. 

Beredningen redovisade sitt arbete till Kommunfullmäktige 2011-09-21. Det har 

utgjort väsentliga delar i kapitel 3 samt underlag för översiktsplanen i övrigt. 

Styrgrupp 

Kommunstyrelsens allmänna utskott har utgjort styrgrupp för arbetet med över-

siktsplanen.  

Översiktsplanens strategiska frågor har stämts av i Kommunstyrelsen som även 

fattat beslut om att samråd ska genomföras. 

 

 
Kommunstyrelsen i februari 2012 

Arbetsgrupp 

Förslaget till översiktsplan har sammanställts av Samhällsbyggnadsenheten främst 

genom planerare Annika Karlsson och planhandläggare Anette Klang i samarbete 

med konsult Karin Thorsenius. Kommunens olika verksamheter samt Dalslands 

Miljökontor har bidragit med väsentligt kunskapsunderlag inom sina respektive 

områden. 

 


