
Syftet med översiktsplanen är att utifrån en helhetssyn 
på ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer, skapa 
förutsättningar för långsiktiga hållbara lösningar för 
Valdemarsviks kommun.

Kapitlet beskriver vad en översiktsplan är, dess syfte, 
avgränsning samt planprocessens olika steg.

1.  Översiktsplan
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Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner 
ha en kommuntäckande översiktsplan (ÖP).  

Aktualiteten prövas av kommunfullmäktige en 
gång per mandatperiod. Då beslutas om planen 
fortfarande ska gälla eller om den behöver ses 
över – antingen genom en fullständig revide-
ring eller komplettering av enstaka delar. 

Denna kommunövertäckande översiktsplan är 
den första som gjorts sedan 1990. En lång tid 
har förflutit sedan den tidigare översiktspla-
nen gjordes. Kommunen och länsstyrelsen har 
konstaterat att den tidigare översiktsplanen är 
uppenbart inaktuell och därför behöver ersät-
tas med en ny. Tidshorisonten för denna över-
siktsplan är tjugo till tjugofem år, det vill säga 
att den bortre tidshorisonten är år 2040 . 

Det övergripande syftet med översiktsplanen 
är att skapa förutsättningar för långsiktiga håll-
bara lösningar för Valdemarsviks kommun.  
Utgångspunkten är en helhetssyn på ekolo-
giska, sociala och ekonomiska faktorer. 

Översiktsplanens roll är att i grova drag redo-
visa kommunens syn på mark- och vatten-
användningen, hur den byggda miljön ska 
utvecklas, samt vilka allmänna intressen som 
ska beaktas. Översiktsplanen är inte juridiskt 
bindande, men är vägledande för kommunens, 
myndigheters och andras beslut. 

Översiktsplanen ska vara ett levande dokument 
med balans mellan stabilitet och flexibilitet. 

Det innebär att kommunen är öppen för att 
initiera tillägg och ändringar när förändringar 
uppstår som påverkar Valdemarsviks framtid. 

Genom att i en och samma process ta ställning 
till ett flertal av kommunens ansvarsområden 
blir det möjligt att analysera konsekvenserna 
av olika framtidsplaner på ett samlat sätt. 

Översiktsplanen är också ett kunskapsunderlag 
för vägledning av olika myndighetsbeslut lik-
som för den enskilde invånaren som vill bilda 
sig en uppfattning om vad kommunen vill med 
ett visst område eller en viss fråga. 

Plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken 
(MB) har en nyckelroll i översiktsplaneringen 
och blir därmed också grundläggande för all 
planering av den fysiska miljön. Plan- och 
bygglagen reglerar innehållet i, och formerna 
för all fysisk planering. 

I miljöbalken understryks miljöfrågorna i 
planeringen och ger tillsammans med PBL 
utgångspunkter för översiktsplanens avväg-
ningar. De båda lagarna har en gemensam 
utgångspunkt i form av en likalydande para-
graf. ”Mark och vattenområden skall användas 
för det eller de ändamål för vilka områdena är 
mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och 
läge samt föreliggande behov. Företräde skall 
ges en sådan användning som medför en från 
allmän synpunkt god hushållning.” 

1.1  Översiktsplanens syfte och innehåll

Plan- och bygglagen
Plan- och bygglagen reglerar vad en översiktsplan ska innehålla:

 ▪ Grunddragen i användningen av mark- och vattenområden.
 ▪ Kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.
 ▪ Hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och följa gällande 

miljökvalitetsnormer.
 ▪ Hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna 

översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av 
betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen.

 ▪ Hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder.
 ▪ Områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) som avses i 7 kap 18 e § 

miljöbalken.   
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Utöver lagstiftningen är de av riksdagen antagna 
Miljökvalitetsmålen vägledande för plane-
ringen. Dessa mål beskrivs i kapitel 4, samt följs 
upp i kapitel 6, Miljökonsekvensbeskrivning. 

Fem fördjupade översiktsplaner (FÖP) ersätts 
med denna översiktsplan. Fördjupade över-
siktsplaner som ersätts:

• Gryt-Fyrudden, antagen 1991-06-25

• Mossebo industriområde, antagen  
1991-11-26

• Ringarums tätort, antagen 1992-11-24

• Valdemarsviks tätort, antagen 1995-11-28

• (Skeppsgården-Åsvik, ej antagen)

En Vatten- och avloppsvatten (VA)-plan har 
upprättats som ett tillägg till översiktsplanen 
(TÖP), och hanteras något efter i fas med ÖP:n. 

1.2  Planprocessen
Översiktsplanen arbetas fram i olika steg, för 
att berörda ska få möjlighet att delta och lämna 
synpunkter. Den politiska förankringen sker 
kontinuerligt under hela processen.

Under samrådsskedet ges allmänheten, berörda 
organisationer och myndigheter möjlighet att 
påverka utformningen av planförslaget. Sam-
rådet sker genom öppna samrådsmöten, olika 
former av dialog och information på webben. 
Synpunkterna sammanställs därefter i en sam-
rådsredogörelse, där de också bemöts genom 
kommunens ställningstaganden.

Inför utställningsskedet bearbetas planförsla-
get utifrån de ställningstaganden som kommu-
nen gjort efter samrådet. Utställningen varar i 
minst två månader då det finns möjlighet att 
lämna ytterligare synpunkter. Länsstyrelsen 
ska avge ett granskningsyttrande över de frå-
gor som berör statens intressen.

Efter utställningen sammanställs synpunkterna 
som kommit in i ett granskningsutlåtande. Om 
det är omfattande förändringar måste planen 
ställas ut igen. Översiktsplanen antas av kom-
munfullmäktige. Beslutet kan endast överkla-
gas om det finns fel i den formella hanteringen. 
Sakinnehållet kan inte överklagas. Planen vin-
ner laga kraft tre veckor efter överklagandeti-
dens slut, eller när eventuella överklaganden 
har prövats och avslagits. 
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1.3  Översiktsplanens geografiska avgränsning

188 nm

Överlapp mellan planer

Havsplan

Vattenförvaltningsförordningen

Kommunal planering

Havsmiljöförordningen

12 nm 188 nm

Ba
sli

nj
e

1 nm

St
ra

nd
lin

je

≈ 22 km ≈ 348 km

Inre 
vatten

Angränsande lands
ekonomiska zon eller 
territorialhav alt. fritt havTerritorialhavet Ekonomisk zon (EEZ)

= 1852 m

Figur 1:1. Valdemarsviks kommun når ut till territorialgränsen, 12 nautiska mil från baslinjen. 
Kartavgränsning med streckad linje visar vilket geografiskt område de kommunövergripande kartor som 
redovisas i ÖP-dokumentet omfattar. 

Figur 1:2. Havsplanering utförs av flera olika aktörer. Både vattenförvaltningsförordningen, havsmiljö-
förordningen och havsplaneringen sammanfaller med den kommunala översiktsplaneringen (Havs- och 
vattenmyndigheten, 2014).

Kommunen sträcker sig till territorial gränsen 
12 nautiska mil från den så kallade bas linjen, 
en tänkt linje strax öster om skärgårdens 
yttersta öar. Hela området till territorialgränsen 
omfattas därmed av kommunalt planmonopol. 
Området 1-12 nautiska mil öster om baslinjen 
kommer dock även att omfattas av den fram-
tida havsplanen för Östersjön som kommer 

att tas fram av Havs- och vattenmyndigheten i 
samarbete med länsstyrelserna och beslutas av 
regeringen 2019.

Översiktsplanen omfattar därmed hela kom-
munen, till territorialgränsen. För att öka läs-
barheten i dokumentet kommer dock mer-
parten av redovisade kartor endast omfatta 
området väster om skärgårdens yttersta öar. 
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Figur 1:3. Segling vid Kvädö. 
Foto: Brita Nordholm.


