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Den fysiska planeringen har en stark tradition i
vårt land. Kommunens långtgående ansvar har
gjort att lokala, nationella och på senare tid
även internationella frågor i Sverige behandlas
i beslutsprocesser på kommunal nivå. Kom-
munalt självstyre och beslut enligt närhets-
principen har ett av sina tydligaste uttryck i
översiktsplanen enligt plan- och bygglagen.

Översiktsplaneprocessen

Planeringsprocessen regleras i plan- och
bygglagen. Syftet är att planeringsarbetet ska
ske med öppenhet och insyn samt att medbor-
garinflytandet ska vara starkt. Motiven för
detta är att beslutsunderlaget blir bättre, att be-
sluten får en behövlig förankring samt att det
är en självklar rättighet att påverka den egna
närmiljön.

Förslaget till översiktsplan ska vara föremål
för samråd med länsstyrelsen och kommuner
som berörs av förslaget. Övriga myndigheter
och sammanslutningar samt enskilda som har
ett väsentligt intresse av förslaget ska beredas
tillfälle till samråd. Om planerarna, tillsam-
mans med politikerna eller efter politisk för-
ankring, tar med invånarna i en öppen och kre-
ativ process av faktainsamling bäddar detta för
att ingen part låser sig för en lösning innan alla
motstående intressen finns på bordet.

Kommunens förslag till kommuntäckande
översiktsplan har antagits av kommunfullmäk-
tige i september 2003. Den fördjupade över-
siktsplanen för Tibro tätort för till kommun-
fullmäktige för antagande under oktober må-
nad 2003.

Detta material "Fördjupad översiktsplan - Bo-
ken om Fagersanna” utgörs av ett underlags-
material som redan varit ute på remiss i två
omgångar. Planförslag bygger på tidigare
framförda tankar samt inkomna remissvar.

De inkomna synpunkterna har redovisats i bi-
laga 2 respektive 3. I bilaga 1 redovisas Läns-
styrelsens ställningstagande till planförslaget.

Översiktsplanen med dess fördjupade delar ska
antas av kommunfullmäktige. Minst en gång
under varje mandatperiod ska kommunfull-
mäktige ta ställning till dess aktualitet. Före ett
sådant beslut ska länsstyrelsen samlat redovisa
sådana statliga intressen som kan vara av bety-
delse för kommunens beslut samt ge sin syn på
hur dessa förhåller sig till planen. Det bör
uppmärksammas att ställningstagandet endast
avser översiktsplanens aktualitet. Det innebär
ingen ändring av planens rekommendationer.
Om översiktsplanen bedöms vara inaktuell, är
det därför naturligt att kommunen inleder en
översyn av planen.

Kommunstyrelsen i Tibro har 1998-05-05, §
34, antagit ett program för ajourhållning av
kommunens översiktsplan.
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Programförklaring
Redovisas i den kom-

muntäckande planen

Planeringsunderlag
Boken om Fagersanna

Planförslaget
Boken om Fagersanna
Samrådshandling

Samrådsutställning
sommaren  2002

Samrådsredogörelse,
bilaga 2

Utställning
sommaren 2003

Utlåtande, bilaga 3

Reviderat planförslag
Boken om Fagersanna
Utställningshandling

Detta material

Reviderat planförslag
Boken om Fagersanna
Antagandehandling


