Översiktsplan för Orust kommun

Översiktlig planering

Vi har startat arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för hela
kommunen.

Översiktsplanen består av
dokument som beskriver
hur vi uppnår en långsiktigt
hållbar utveckling för hela
kommunen.

En översiktsplan ska visa kommunens vilja när det gäller den övergripande utvecklingen samt användningen av mark och vatten. I översiktsplanen ska det ﬁnnas mål och strategier för hur kommunens beﬁntliga
värden ska värnas och hur framtidens utmaningar ska mötas.
En översiktsplan ska kunna förstås och användas av många olika aktörer,
både av professionella användare som andra myndigheter och av privatpersoner. Kommunens ställningstaganden ska tydligt framgå av planen
för att öka förståelsen för kommunens bedömningar när beslut ska fattas.

Dina tankar och idéer behövs
Har du haft tankar och funderingar kring hur Orust ska utvecklas
i framtiden? Nu finns en möjlighet att påverka innehållet i Orust
kommuns kommande översiktsplan.

Det är du som bor och verkar
i kommunen som har bäst
kunskap om hur det är att leva
här idag. Som ett första steg i
processen har du nu möjlighet att
lämna tankar och idéer om Orust
kommun idag och i framtiden.
Steg 1, tidig dialog, genomförs
som dialoger med skolbarn och
med näringslivsrådet samt en
enkät till allmänheten.
Fram till den 8 oktober 2021
har du möjlighet att lämna dina
tankar och idéer i den tidiga

dialogen. Frågorna i enkäten
handlar om hur vardagen ser ut
för dig, vad är bra och vad kan
utvecklas.
Nästa steg är en sammanställning av resultatet från den tidiga
dialogen. Den kommer att presenteras för våra politiker senare
i höst och ligga till grund för
det fortsatta arbetet med att ta
fram en ny översiktsplan. Så dina
synpunkter är viktiga. Du kan
läsa mer om det forsatta arbetet
och hur du lämnar in din tankar
och idéer på nästa sida.

Översiktsplanen är kommunens
mest övergripande och långsiktiga planeringsinstrument
och ligger till grund för beslut
inom hela samhällsområdet.
Här beskrivs hur olika intressen ska tillgodoses och hur den
byggda miljön ska utvecklas och
bevaras.
Översiktsplanen har en viktig
roll som måldokument och
vägvisare mot en mer hållbar
framtid. I avvägningen mellan
olika allmänna intressen bör den
mest miljömässiga, ekonomiska
och socialt hållbara utvecklingen
vara styrande.
Översiktsplanen är viktig
som underlag när vi hanterar
bygglov, detaljplaner och andra
ärenden. Dessutom ska översiktsplanen fungera som ett
strategiskt handlingsprogram i
det politiska arbetet.
En översiktsplan är vägledande
men inte juridiskt bindande.

Utveckla våra
lokala centrum!

En bro till
fastlandet
behövs...

Bevara Orust fna
naturmiljöer!

Läs mer om översiktsplan på
www.orust och www.boverket.se

Fler platser där
ungdomar kan
träfas.

Hur ska Orust anpassas
till ett förändrat klimat?

Min skolväg...

Extra nummer
Orustkommunikén ges
ut som ett extranummer i
samband med att vi startar
tidig dialog för en ny översiktplan.

Orustkommunikén ges ut av Orust kommun
Kommunförvaltningen, växel 0304-33 40 00
www.orust.se, e-post: kommun@orust.se

Orustkommunikén

Aktuellt från kommunen
Extranummer september 2021

Du kan prenumerera på våra nyheter!
Vill du få våra nyheter till din e-post? Vi erbjuder fera
olika typer av prenumerationer. Du hittar alla via länken
Självservice-Prenumerera på första sidan på www.orust.se

Processen för att ta fram en översiktsplan regleras i plan- och bygglagen. Översiktsplanering är en unik process för samhällsomvandlingen där alla ska ges möjlighet att bidra med sina kunskaper och erfarenheter. Att du som invånare är delaktig och ger
synpunkter är en viktig del i processen.

Så här deltar du i den tidiga dialogen
Du kan lämna in dina synpunkter, tankar och idéer i webbverktyget
för tidig dialog eller i en pappersenkät.

I webbverktyget för tidig dialog
fnns möjlighet att lämna synpunkter, tankar och idéer kring
Orust idag och i framtiden. Du
hittar webbverktyget via länken
nedan eller genom att scanna
QR-koden i din smartphone. I
webbverktyget fnns instruktioner
om hur du går tillväga för att
svara. Du hittar den även på första
sidan på www.orust.se.
Du kan skanna QR-koden i din
smartphone för att komma direkt
till webbverktyget. Öppna kameran på telefonen och fokusera på
koden så hjälper din telefon dig.

QR-kod till webbverktyget vi använder för tidig dialog.

På biblioteken i Henån, Varekil,
Ellös, Svanesund samt på Gullholmens lånestation fnns pappersenkät för dig som föredrar
det. Det fnns också möjlighet
att få hjälp med att använda
webbverktyget.

Den fortsatta
processen
Processen för att ta fram en ny
översiktsplan regleras i planoch bygglagen.

Att du som invånare är delaktig
och ger synpunkter är en viktig
del i processen och det fnns fer
tillfällen.

Samråd
Tillfälliga öppettider
På grund av covid-19 kan bibliotekens öppettider ändras. Se på respektive biblioteks sida för aktuella
öppettider eller ring vår växel.
Henåns bibliotek
måndag 12:00-15:00, tisdag
10:00-19:00, onsdag, torsdag,
fredag 10:00-17:00, lördag 10:0014:00.
Svanesunds bibliotek
tisdag 12:00-19:00, onsdag
12:00-15:00, torsdag 12:00-16:00
fredag 12:00-14:00
Ellös bibliotek
tisdag 14:00-16:00, onsdag,
fredag 10:00-14:00, torsdag
14:00-19:00
Varekils bibliotek
tisdag, torsdag 12:00-16:00,
onsdag 14:00-19:00
Gullholmens lånestation (endast
pappersenkät) lördag 10:30-12:30

Nästa nummer av Orustkommunikén kommer den 7 oktober 2021.

Ett samrådsförslag kommer att
tas fram. När samrådsförslaget är
klart kan du lämna dina synpunkter på de föreslagna målen och
strategierna samt tycka till om
föreslagen mark- och vattenanvändning.

Granskning
Efter samrådet gör vi revideringar
i förslaget efter inkomna synpunkter och planen ställs ut för
granskning. Det är det sista tillfället som allmänheten har möjlighet
att komma med synpunkter på
planen.

Antagande
Sista steget i processen är antagande som är ett politiskt beslut
i fullmäktige.

