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KS § 169 Antagande av ny översiktsplan för 
Aneby kommun
Dnr KS 2016/629

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till ny översiktsplan för Aneby kommun, 
https://karta.itsam.se/aneby/oversiktsplan/antagande/

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

att ta särskilt utlåtande efter granskning av förslag till översiktsplan för Aneby 
kommun som sitt eget.

Ärendebeskrivning 
Enligt plan- och bygglagen 3 kap 1 § ska varje kommun ha en aktuell 
översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Det är kommunfullmäktige som 
fattar beslut om antagande eller ändringar av översiktsplan. Översiktsplanen ska 
täcka hela kommunens yta och hållas aktuell. Den visar i grova drag hur 
kommunen vill att stad och land ska utvecklas, vilka områden som bedöms vara 
lämpliga för ny bebyggelse och var det inte bör byggas av olika skäl. 
Översiktsplanen vägleder detaljplanering och bygglov men är inte bindande.

Efter granskningstiden ska kommunen, enligt plan- och bygglagen 3 kap 17 §, i ett 
särskilt utlåtande sammanställa de synpunkter som kommit fram och redovisa de 
förslag som synpunkterna gett anledning till.

Översiktsplanen har en central roll i kommunernas arbete att formulera strategier 
för en långsiktigt hållbar utveckling. Översiktsplanens syfte är att redovisa 
målsättningar och riktlinjer som vägledning och stöd i beslut om användningen av 
mark och vatten. Planen ska utgöra tydliga spelregler för samhällsbyggandet och 
visa hur den bebyggda miljön kan utvecklas och bevaras. Arbetet med att ta fram 
en ny översiktsplan styrs av plan- och bygglagen.

Den politiska viljan i Aneby kommun är att se översiktsplanen tillsammans med 
den strategiska planen som de övergripande dokumenten för kommunens 
åtaganden.

Förslag till översiktsplan för Aneby kommun har varit ute på granskning under 
tiden 13 april 2022 till och med 13 juni 2022. Under granskningstiden har 
planhandlingarna varit utsända på remiss till myndigheter, nämnder och sakägare. 
Kungörelse om granskning har publicerats i Smålands-Tidningen, Tranås Tidning 
och Smålands Dagblad den 12 april 2022, samt anslagits på kommunens 
anslagstavla den 13 april 2022. Utöver detta så har information om att 
planförslaget finns tillgängligt för granskning annonserats på kommunens 
hemsida, som klickbar annons i digital lokaltidning samt på kommunens sociala 
medier. Handlingarna har funnits tillgängliga i kommunhusets reception samt på 
kommunens hemsida.

Under granskningstiden har tre tillfällen för öppna möten varit inplanerade; 
tisdagen den 3 maj på Gransnäs ungdomsgård i Askeryd, onsdagen den 4 maj i 
form av digitalt möte samt onsdagen den 18 maj i Aneby kommunhus i Aneby 
tätort. De två första mötena blev inställda på grund av bristande intresse. På det 
sista mötet deltog endast tre kommunmedlemmar, utöver förtroendevalda och 
tjänstepersoner.
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Totalt har 25 yttranden kommit in under granskningstiden. I 
granskningsutlåtandet redovisas de inkomna synpunkterna och kommunens 
kommentarer till dessa samt förslag till revideringar. I utlåtandet har inkomna 
synpunkterna reviderats något för att följa samma format. Styrgrupp för 
översiktsplanearbetet har utgjorts av kommunstyrelsens presidium, ordföranden i 
samhällsbyggnadsnämnden och utskotten, ordföranden i Stiftelsen Aneby 
Bostäder, Stiftelsen Kulturreservatet Åsens by, Aneby Miljö & Vatten AB samt en 
ledamot vardera från Miljöpartiet de Gröna, Vänsterpartiet och 
Sverigedemokraterna.

Det är alltid kommunfullmäktige som beslutar om antagande av översiktsplanen. 
När tiden för överklagande löpt ut utan att någon har överklagat eller när 
eventuella överklaganden har prövats slutgiltigt och avslagits, får planen laga kraft. 
Senast andra dagen efter det att protokollet över beslutet att anta översiktsplanen 
har justerats ska det tillkännages på kommunens anslagstavla på webben och 
tillgängliggöras i kommunens lokaler eller på annan plats. När beslutet att anta 
översiktsplanen har tillkännagetts ska kommunen senast dagen efter skicka ett 
meddelande om detta och ett protokollsutdrag med beslutet till länsstyrelsen. 
Kommunen ska även hålla planen tillgänglig på sin webbplats. Beslutet om att 
anta en översiktsplan kan överklagas om översiktsplanen inte har tagits fram på ett 
lagenligt sätt eller om beslutet har fattats av någon annan instans inom kommunen 
än kommunfullmäktige.

Den nya översiktsplanen har tagits fram enligt följande steg:

1. Medborgardialog
Tidiga möten med medborgare och övriga aktörer har genomförts. Medborgarna 
har bidragit med mycket faktaunderlag och värdefull lokalkunskap till planen. De 
har även bidragit med idéer om hur man kan utveckla orten, byn eller 
kommundelen som man bor i.

Totalt har cirka 270 personer deltagit under de fysiska mötena.

2. Kommunen tar fram ett första förslag till översiktsplan – samrådshandling
Med ”Ett gott liv i en hållbar kommun – Översiktsplan för Aneby kommun” som 
grund ses samtliga områden över. Utifrån nya idéer, större kunskapsunderlag, 
medborgarmöten och politiska visioner tas ett nytt planförslag fram. Under våren 
2021 presenterades ett första digitalt förslag på ny översiktsplan.

3. Kommunen hämtar in synpunkter under ett samråd
Förslag till översiktsplan för Aneby kommun har varit ute på samråd under tiden 
9 mars 2021 till och med 24 maj 2021. Under samrådstiden har planhandlingarna 
varit utsända på remiss till myndigheter, nämnder och sakägare. Samrådet 
annonserades på kommunens digitala anslagstavla samt på sociala medier. 
Handlingarna har varit utställda i kommunhusets reception samt på kommunens 
hemsida. 34 yttranden inkom under samrådstiden.

4. Kommunen ställer ut förslaget för granskning
Efter ändringar utifrån inkomna synpunkter under samrådet ställdes planförslaget 
ut för allmän granskning. Kommunstyrelsen beslutade 5 april 2022 att i en 
underrättelse informera om sitt förslag till översiktsplan och låta förslaget granskas 
från och med 13 april 2022 till och med 13 juni 2022. 

Under granskningstiden har planhandlingarna varit utsända på remiss till 
myndigheter, nämnder och sakägare. Granskningen annonserades på kommunens 
digitala anslagstavla samt på sociala medier. 
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Handlingarna har varit utställda i kommunhusets reception samt på kommunens 
hemsida. Under granskningstiden planerades tre öppna möten, två av dessa 
ställdes in på grund av bristande intresse. 25 yttranden inkom under granskningen.

5. Översiktsplanen antas
Kommunfullmäktige antar det färdiga planförslaget. När tiden för överklagande 
löpt ut utan att någon har överklagat eller när eventuella överklaganden har 
prövats slutgiltigt och avslagits, får planen laga kraft.

Yrkanden
Irene Oskarsson (KD), Birgitta Svensson (S), Anita Walfridsson (M), Anna 
Ekström (L), Tommy Gustafsson (S), Gudrun Andersson (C), Jan-Olov 
Adolfsson (MP), Arijana Jazic (S), Annki Stark (S) och Tobias Kreuzpointner (C) 
yrkar bifall till styrgruppens förslag till beslut.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-08-18
Särskilt utlåtande, 2022-08-22
Aneby kommuns förslag till ny översiktsplan; 
https://karta.itsam.se/aneby/oversiktsplan/antagande/
Förslaget i ett sammanställt pdf-dokument
Kartbilaga i sammanställd pdf-dokument
Protokollsbeslut styrgrupp för översiktsplanearbetet, 2022-08-22

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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