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§ 149 - Fördjupad översiktsplan för Norra Vättern och dess stränder  
(18KS154) 
 

Ärendebeskrivning 
2018 tog kommunstyrelsen beslut att ersätta den gällande fördjupade översiktsplanen (1997). 
I gällande FÖP är ett fokus på de förutsättningar som finns i området och hur de ska bevaras 
medan det nya förslaget har fokuserat på utvecklingsmöjligheter. Planområdet ligger inom 
riksintresset för det rörliga friluftslivet (MB 3 kap. 6§) och innehåller 15 utvecklingskartor. 
Befintligt bostadsbestånd inom planområdet är drygt 2000, och planförslaget möjliggör en 
ökning med drygt 500 bostäder. 
 
Av de 15 utvecklingskartorna är Askersund-Edö, Åmmeberg-Kärra, Hammar-Sänna, Stora 
Forsa-Nydalen, och Olshammar de fem utvecklingsområdena där bebyggelseutveckling 
föreslås koncentreras. Inom delområdena ökar bostadsbestånden med ca 100 respektive. 
Resterande bostäder är i utvecklingskartorna utanför dessa områden. 

Det är även utifrån dessa utvecklingsområden som kommunala satsningar som gång- och 
cykelvägar bör prioriteras. Planen innehåller även områden och strategier för utveckling av 
det rörliga friluftslivet. 
 
Några miljökonsekvenser av FÖP norra Vättern är förlust av jordbruksmark, fragmentering av 
skogs- och naturområden och förlust av habitat i betes- och ängsmark. Därför ska 
miljökonsekvenserna följas upp vart annat år, en gång i samband med planeringsstrategin 
varje kommunfullmäktige ska ta fram och en mellanavstämning. 

Yrkanden 
Caroline Dieker (M) och Anna Ahnér (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Margareta Widell (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg att 
miljökonsekvenserna i planen ska utvärderas vartannat år.  

Caroline Dieker (M) yrkar avslag till Margareta Widells (MP) tilläggsförslag. 

Propositionsordning 
Ordförande finner att två förslag till beslut föreligger; kommunstyrelsens förslag samt 
Margareta Widells (MP) tilläggsförslag. Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens 
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla detsamma. Därefter ställer 
ordförande proposition på Margareta Widells (MP) tilläggsförslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutat att avslå detsamma.  
 

Beslutsunderlag 
§235 KS Fördjupad översiktsplan för Norra Vättern och dess stränder 

§131 KSAU Fördjupad översiktsplan för Norra Vättern och dess stränder 

Tjänsteskrivelse - Beslut om fördjupad översiktsplan för norra Vättern 
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Fördjupning av översiktsplan för Norra Vättern (antagandehandling) 

Miljökonsekvensbeskrivning avseende fördjupad översiktsplan för Norra Vättern 

Granskningsutlåtande avseende fördjupad översiktsplan för Norra Vättern 

Samrådsredogörelse avseende fördjupad översiktsplan för Norra Vättern 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för norra Vättern och dess 
ständer samt att den fördjupade översiktsplanen för norra Vättern antagen 1997 upphävs.  

Reservationer 
Margareta Widell (MP) reserverar sig mot beslutet att avslå det egna tilläggsförslaget. 
________ 
 

Expedieras till  
Samhällsbyggnad Sydnärke 
-Paragrafen är justerad- 
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