Tematiskt tillägg för kust och skärgård
Granskning pågår
17 januari till och
med 17 mars 2022

Revideringar av förslaget inför granskning
Under samrådet som hölls våren 2021 inkom ett flertal synpunkter på förslaget
till tematiskt tillägg. Många av dessa synpunkter har bidragit till revideringar av
förslaget inför granskning. I denna presentation framgår ett urval av de ändringar
som har gjorts. I granskningshandlingen kan du ta del av det reviderade förslaget i
sin helhet. I samrådsredogörelsen är synpunkterna sammanställda och besvarade.

Ta del av samtliga
handlingar, och läs mer
om hur du kan tycka till,
på kommunens
hemsida!

Exempel på ändringar i kartor
• Det är tydligare utpekat var ny bebyggelse främst avses tillkomma
• Fler namn pekas ut i kartorna för att underlätta navigeringen
• Grönstråk och kulturmiljöstråk har gjorts mer generella till sin karaktär
• Det har tydliggjorts vilka typer av riskobjekt som finns i skärgården
• Åsättra på Ljusterö har tillkommit som plats för marina näringar samt plats för grön entré
• Strandskyddet har synliggjorts
• Ljusterö golfbana har tillkommit som målpunkt för turism
• Friluftslivsområdet söder om Örsö har tagits bort
• Namn på utpekade varv och marinor har tillkommit

Exempel på ändringar i text
• Tillägg har gjorts gällande deltidsboende och demografi kopplat till behovet av bostäder och
befolkningsutveckling
• Beskrivningar om befintliga Natura 2000-områden har tillkommit
• Ny planeringsriktlinje om laddinfrastruktur
• Förtydligande av vad som menas med utveckling av de marina näringarna
• Tillägg gällande hantering av buller från bland annat sjötransporter
• Förtydliganden gällande transportsamband och vilka platser som anses som särskilt
viktiga ut transportsynpunkt
• Tydligare koppling till barnkonventionen samt landsbygds- och skärgårdsstrategin
• Definitionen av markanvändningen landsbygd/skärgård baseras på
översiktsplanens skrivning om bebyggelseutveckling i skärgården

Välkommen att kontakta oss!
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta oss:
Elin Wiklund, översiktsplanerare, elin.wiklund@osteraker.se
Krister Sernbo, strategiskt planeringschef, krister.sernbo@osteraker.se
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