
 

 

Vad är en Översiktsplan (ÖP)? 

• Alla kommuner har bestämmanderätt över markanvändningen i 

hela kommunen, det så kallade planmonopolet.  

• En ÖP ligger till grund för all mark- och vattenanvändning och 

anger inriktning för långsiktig utveckling för den. 

• Varje kommun ska enligt lag ha en aktuell ÖP. 

• En ÖP är inte juridiskt bindande, men den är starkt vägledande 

och stort stöd vid exempelvis detaljplanearbete och andra 

beslut rörande mark och vatten i kommen. 

• En ÖP reglerar allmänna intressen mot varandra. Exempel på 

allmänna intressen är natur- och kulturvärden, riksvägar, 

möjlighet för friluftsliv, bostadsutveckling och 

vindkraftsutbyggnad. 

• En ÖP agerar vägledande vid detaljplaner. Till skillnad från en 

ÖP reglerar en detaljplan enskilda (privata) intressen mot 

allmänna och andra enskilda intressen.  

 

 

 

 

Varför en ny ÖP i Aneby? 

• En ÖP ska aktualitet prövas varje mandatperiod.  

• Anebys förra ÖP antogs år 2013.  

• Sedan den antogs har det uppkommit flera nya saker att 

förhålla sig: 

- Krav på klimatanpassning 

- Ökade krav på samhällsberedskap 

- Behov av nya bostadsområden och ny industrimark 

• Ny ÖP kommer vara digital vilket möjliggör kontinuerlig 

uppdatering. (Den kommer finnas en utskriven version 

tillgänlig på bl.a. biblioteket och i kommunhuset för den som 

vill bläddra.) Titta gärna på Anebykartan: 

https://www.aneby.se/sidor/kommun-och-politik/kommun-

och-verksamhet/anebykartan.html för att undersöka hur en 

digital interaktiv karta kan fungera!  

 

 

 

 

 

 

I Aneby kommun är ÖP:n ett av de två 

huvudsakliga styrande dokumenten (tillsammans med 

den strategiska planen). ÖP:n innehåller således mer 

än endast mark- och vattenanvändning, bland annat 

så kallade mjuka värden.  

 

Ny översiktsplan för Aneby kommun 
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Hur kan du bidra? 

På medborgarmötena fokuserades samtalen kring fem ord med 

hjälpfrågor. Läs gärna igenom dessa och fundera själv – vad är Aneby 

för dig? Dela gärna dina synpunkter/tankar med oss på kommunen via 

kontaktuppgifterna nedan.  

Identitet 

• Hur beskriver du Aneby/din socken? 

• Vad är Aneby/din socken för dig? 

• Vad är unikt/speciellt för Aneby/din socken jämfört med 

omgivande platser? 

• Vad gör att du bor här? 

Stolthet 

• Vad vill du gärna visa upp i Aneby/din socken? 

• Vad vill du gärna berätta om gällande Aneby/din socken? 

• Vad känner du stolthet över gällande Aneby/din socken? 

Positivt 

• Vad är bra i Aneby/din socken? 

• Vad blir du glad av i Aneby/din socken? 

• Vad uppskattar du i Aneby/din socken? 

• Vad får dig att vilja bo kvar i Aneby/din socken? 

Negativt  

• I vilka situationer önskar du att du bodde någon annan stans? 

• Vad gör dig ledsen gällande Aneby/din socken? 

• Vad gör dig arg gällande Aneby/din socken?  

• Vad är inte bra i Aneby/din socken? 

 

Framtid 

• Vad önskar du skulle hända i Aneby/din socken? 

• Vilka frågor tycker du är mest avgörande för framtiden (år 

2035) i Aneby/din socken? 

• Vad tycker du är viktigt att Aneby kommun och politiker lägger 

tid och kraft på? 

• Vad skulle du vilja vara med och arbeta för i Aneby/din 

socken? 

 

Privata initiativ 

Är du intresserad av att: 

• Bebygga nära vatten (Landsbygdsutveckling i strandnära läge)? 

• Stycka av mark för tomter eller industrier? 

• Anlägga våtmark? 

• Något annat som får konsekvenser för mark- eller 

vattenanvändningen i kommunen? 

Hör då av dig till oss! I nuläget har vi stor möjlighet att ta hänsyn till 

medborgares tankar och idéer och kan ta med det i den översiktliga 

planeringen, vilket kan förenkla vid senare utredningar och beslut. 

 

Kontakt:  

Sonja Michanek, planarkitekt   Mirjam Alinder, planarkitekt 

sonja.michanek@aneby.se  mirjam.alinder@aneby.se  

0380-461 88   0380-461 90 
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