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Översiktsplanen
Vad är en översiktsplan?
Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen 
(PBL) ha en aktuell översiktsplan, som omfattar 
hela kommunens yta. Översiktsplanen är en viktig 
förutsättning för kommunernas befogenheter vid 
planering av mark- och vattenområden. 

Allmänna intressen
I översiktsplanen ska de allmänna intressena re-
dovisas och prövas mot varandra. De allmänna 
intressena prövas sedan mot de enskilda i de-
taljplaner och i bygglov. Vid redovisningen ska 
riksintressen och miljö- och riskfaktorer anges 
särskilt. Av planen ska framgå grunddragen i frå-
ga om den avsedda användningen av mark- och 
vattenområden, kommunens syn på hur den bygg-
da miljön ska utvecklas och bevaras, hur kommu-
nen avser att tillgodose de redovisade riksintres-
sena och iaktta gällande miljökvalitetsnormer. 
Översiktsplanens innebörd och konsekvenser ska 
kunna utläsas utan svårighet. 

Kontinuerlig process
Översiktsplanen är en kontinuerlig process i vil-
ken nya beslutsunderlag och frågor hela tiden sam-
las, analyseras och tas ställning till. Nytt underlag 
samlas i kommunens planarkiv. Översiktsplanen 
är av visionär karaktär och ska ses över och aktua-
litetsförklaras varje mandatperiod. En ambition är 
därför att översiktsplanen ska vara användarvän-
lig och lätt att uppdatera.

Genom översiktsplanen tas första steget att ska-
pa en god planberedskap för boende, rekreation 
och verksamheter. Exempel på frågor där över-
siktsplanen har betydelse är vid kommunens be-
slut om strategiska markinköp och planläggning 
för bostäder, industri, rekreation, skolor, offentlig 
service m.m. Vidare är översiktsplanen viktig vid 
kommunens och andra myndigheters beslut utan-
för områden med detaljplan, som t.ex. bygglov, till-
ståndsärenden och avstyckningsärenden.

Miljöbedömning
Vid upprättandet av översiktsplanen ska också en 
miljöbedömning göras om översiktsplanens ge-
nomförande kan antas medföra en betydande mil-
jöpåverkan. Inom ramen för en miljöbedömning 
ska kommunen upprätta en miljökonsekvens-
beskrivning (MKB) där den betydande miljöpå-
verkan som planens eller programmets genomför-
ande kan antas medföra identifieras, beskrivs och 
bedöms. 

Samråd och utställning
Plan- och bygglagen förutsätter att kommunens 
beslut om översiktsplanen föregås av information 
till och samråd med kommuninvånare, grannkom-
muner och stat. Genom samråds- och utställnings-
förfarandena finns förutsättningarna för att i plan-
arbetet tillförsäkra en demokratisk förankring, 
insyn och möjlighet till påverkan. Översiktsplanen 
är vägledande och således inte rättsligt bindan-
de. Genom att den antas av kommunfullmäktige 
får planen ändå en betydelsefull roll som under-
lag för kommunala och andra myndigheters beslut. 
Även naturvårdsprogram, kulturmiljöprogram etc. 
kan räknas till översiktsplanen om de genomgår 
ovan beskrivna demokratiska process.

Länsstyrelsens roll i ÖP-processen
Länsstyrelsen ger bland annat råd och informa-
tion till kommuner och kontrollerar att de la-
gar och riktlinjer som finns följs. De ger även 
tillstånd och prövar överklaganden av kommu-
nala beslut. Länsstyrelsen är en viktig länk mel-
lan människor och kommuner å ena sidan och re-
gering, riksdag och centrala myndigheter å den 
andra. Länsstyrelsen har tillsyn över bland an-
nat större miljöstörande verksamheter, viss kemi-
kaliehantering, dammar, strandskydd och annan 
vattenreglering, skyddade naturområden, riks-
intressena, vissa bostadsfrågor enligt plan- och 
bygglagen och att kulturminneslagen efterlevs. 
Länsstyrelsens yttranden i planprocessen ska fo-
gas till ÖP07-dokumentet.

Genomförande av ÖP07
Översiktsplanen är en kontinuerlig process och 
den ska följas av mer detaljerad planering, i för-
sta hand fördjupningar av översiktsplanen (FÖP) 
som kan vara geografiska över ett visst område 
t.ex. Örkelljunga tätort eller tematiska d.v.s. be-
handla ett visst tema t.ex. vindkraft men också ge-
nom strategiska markinköp och därefter detaljpla-
ner och bygglov.

Kommunen ska verka för att det upprättas en ge-
nomförandeplan för uppföljning av översikts-
planen som visar när och hur översiktsplanen ska 
genomföras d.v.s. när och hur de fördjupningar, 
program, strategiska markinköp, detaljplanering-
ar etc., som redovisas i ställningstagandekartorna 
och texterna under de olika kapitlen, ska tas fram.

Det är främst tätorterna längs ryggraden och i för-
sta hand Örkelljunga och Skånes Fagerhult, de sto-
ra opåverkade områdena, upplevelsestråken och 
vindkraftetableringarna som behöver studeras 
närmare i FÖP:ar. 
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Bättre underlag för beslut
Fördjupningarna ger ett mer komplett beslutsun-
derlag för kommande beslut. I förlängningen ska 
det finnas så mycket kunskap att det blir lättare att 
ta fram nya detaljplaner och att uppdatera gamla 
detaljplaner med syfte att stärka utvecklingen 
av ryggraden och upplevelsestråken. För att kunna 
ta fram fördjupade översiktsplaner krävs det mer 
underlag i form av inventeringar och utredningar.  

Underlagsmaterial för en tätorts-FÖP är infor-
mation om kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, 
landskapsbild, grönstruktur, gång- och cykelstråk, 
geotekniska mark- och vattenförhållanden, trafik-
struktur m.m. En FÖP för en tätort påbörjas lämp-
ligen med en ortsanalys. 

Kommunens identitet
Genom att utföra en ortsanalys kan man hitta 
ortens utvecklingspotential. Ortsanalysen är också 
ett bra instrument för att engagera medborgarna, 
hitta kommunens identitet och nisch i regionbyg-
gandet. Tätorts-FÖP:arna bör innehålla ställ-
ningstaganden gällande utveckling och bevarande 
av bebyggelsen, strandskyddsavgränsning, land-
skapsbild, den framtida tågstationen i Örkelljunga 
etc.

Underlagsmaterial för en FÖP för upplevelsestrå-
ken är information om vandringsleder, cykelleder, 
ridleder, motionsslingor, längdåkningsleder, kul-
turhistoriskt värdefull bebyggelse, fornlämning-
ar m.m. FÖP:en för upplevelsestråken bör bl.a. re-
dovisa en avgränsning samt av stora opåverkade 
områden, placering och omfattning av fritidshus-
bebyggelse samt landsbygdens utvecklingsmöjlig-
heter inom rekreation- och besöksnäringarna.

I samband med fördjupningarna ska även mer de-
taljerade miljökonsekvensbeskrivningar tas fram 
och sociala och ekonomiska konsekvenser redogö-
ras för mer utförligt. Barnperspektiv, jämställd-
hetsfrågor och tillgänglighetsfrågor ska även beak-
tas i fördjupningarna.

Planarkivet
Alla utredningar, inventeringar, policys m.m. bör 
samlas i Planarkivet, en indelning av nytt mate-
rial i Övergripande strukturer; Värdefulla 
områden och miljöer, Boende och bebyggelse, 
Infrastrukturer, Näringsliv, turism och service 
samt Miljö, hälsa, säkerhet och sårbarhet och i de 
olika tätorterna. Allt enligt plan- och bygglagen 
antaget material samlas i ett ringpärmsystem 
d.v.s. en antagen vindkraftpolicy bildar en flik, en 
antagen FÖP för Örkelljunga en annan och natur-
vårdsprogrammet en tredje o.s.v.
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