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Naturresurser för livskvalitet och utveckling.  
Se även temahäfte 17 Sjöar, vattendrag, 
temahäfte10 Strandskydd, temahäfte Våtmark 
16, temahäfte 13 jordbruk mfl 
 
 
Innehåll sida 
Kommunala skäl för arbete med  
naturvård och biologisk mångfald 2 
Kommunala mål 2 
Naturvård och biologisk mångfald i 
översiktsplanen 3 
Kommunala åtgärder i översiktsplaneringen 8 
Beskrivning av höga naturvärden,  
       se bilagor 
• Formellt skyddade områden 

Naturreservat Bilaga 15:1 
Biotopskydd Bilaga 15:2 

• Skyddade områden, viss tid 
Naturvårdsavtal Bilaga 15:3 

• Områden klassade som 
Natura 2000 Bilaga 15:4 
Område av riksintresse 
för naturvård Bilaga 15:5 
Länsstyrelsens naturvårds- 
objekt, Bilaga 15:6 
Skogsstyrelsens nyckelbiotoper och objekt 
med  
höga naturvärden Bilaga 15:7 
Sumpskogar Bilaga 15:8 

 
Definitioner, begrepp  9 
Aktuell lagstiftning, bestämmelser 11 
Nationella och regionala riktlinjer 11 
 
Ansvarsfördelning i översikts- 11 
planeringen  
Förverkligande, uppföljning 12 
Planeringsunderlag 12 
Årlig ajourhållning 13 
 

Kommunala skäl för arbete 
med naturvård 
Kommunala skäl för att bevara den 
biologiska mångfalden  
Kommunen har en självklar om ej helt 
tydliggjord roll i naturvårdsarbetet. 
Tillsammans med Länsstyrelsen, 
Skogsstyrelsen, markägare och 
intresseföreningar bör en aktiv dialog 
hållas för att bevara, utveckla och 
använda det unika i vårt gemensamma 
landskap. 
 
Ekologiskt  Ekosystemen fungerar 
sämre och oförutsedda förändringar 
inträffar om de utarmas på arter, 
uthålligheten minskar 
Socialt Ett ensidigt landskap blir fattigt 
på upplevelser och mindre attraktivt. 
Vistelse i naturen är medicinskt och 
psykiskt värdefull  
 
Etiskt Människan skall inte utrota arter 
eller fördärva levnadsbetingelserna 
varken för andra organismer eller för 
kommande generationer människor. 
 
Vetenskapligt Material behövs för 
biologisk grundforskning och 
referensytor behövs för studier över 
tiden. 
 
Ekonomiskt  De areella näringarna är 
helt beroende av fungerande 
ekosystem, andra näringar är mer eller 
mindre beroende av produkter från 
naturen. I vår kommun ser vi en 
möjlighet till en ökad besöksnäring 
med naturen som bas. 
 
Kommunala mål 
Den biologiska mångfalden, stora 
opåverkade områden samt ekologiskt 
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känsliga områden skall ses som en 
resurs för hela kommunen. 
 
Grundläggande baskunskaper om 
biologisk mångfald och naturvård och 
dess betydelse skall finnas tillgänglig.  
 
Förståelsen för naturvårdens värde 
skall vägas in i allt konventionellt 
arbete och i utvecklingsarbetet. 
 
Bibehålla och utveckla sin roll som en 
av flera viktiga aktörer i det lokala 
naturvårdsarbetet 
 
Verka för en aktiv dialog i lokala 
naturvårdsfrågor. Vidare skydd av 
bristbiotoper stöds. 
 
Fortsätta bygga en faktabas 
omfattande alla kända områden med 
höga naturvärden  
1. Karta och beskrivningar samlade i 

översiktsplanen  
2. Införs kontinuerligt i det framtida 

GIS-arbetet 
 
Ajourhålla faktabasen årligen. 
Göra faktabasen känd inom hela 
kommunen och initiera en praktisk 
användning av den. Sprida 
kunskaperna i faktabasen till de 
människor som bor och verkar inom 
kommunen. Speciellt verka för att 
kunskaperna om våra höga 
naturvärden når skolans elever. Våra 
höga naturvärden kan bidra som en del 
i en ökad stolthet över hembygden.  
Speciellt verka för att intresse-
föreningar får ta del av de 
inventeringar som finns just i deras 
närmiljö  
 

Tillsammans med lokala 
turistentreprenörer utveckla aktiviteter 
som bygger på ett bevarande men 
försiktigt brukande av våra höga 
naturvärden. 
 
Kommunen skall också aktivt arbeta 
för att  sprida det unika med  alla höga 
naturvärden i marknadsföringssyften 
och försöka få en användning av dessa 
och de kunskaper som är knutna till 
dessa  hos ekoturismintresserade, 
skola, mfl. 
 
Målen diskuteras och fördjupas 
kontinuerligt. 
 
Kommunen tar årligen fram en 
Framtidsstrategi med treårsbudget. 
i vilken utarbetas inriktningsmål och 
effektmål för kommunstyrelsen och  
nämnderna. 
 
 

Naturvården i 
översiktsplanen 
Det är en kommunal angelägenhet att 
planlägga användningen av mark- och 
vatten.  
Det är planeringens uppgift att bla; 
- främja goda miljöförhållanden och en 
långsiktigt god hushållning med mark- 
och vattenområden, energi och råvaror 
-främja en från social synpunkt god 
livsmiljö 
- medverka till en ändamålsenlig 
struktur av bebyggelse, grönområden, 
kommunikationsleder och andra 
anläggningar. 
 
Områden med särskilda värden och 
kvaliteter ska skyddas exempelvis 
oexploaterade större områden med 
höga naturvärden, höga kulturvärden, 
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höga friluftsvärden samt ekologiskt 
känsliga områden. 
 
Även områden med resurser som är 
lämpliga att nyttja för olika ändamål 
kan åtnjuta ett skydd exempelvis 
jordbruksmark för jordbruket. 
Andra områden kan åtnjuta ett skydd 
för uttag av mineraler och andra 
värdefulla ämnen eller för 
infrastrukturanläggningar av vikt. 
 
Dessutom har riksintressen lagts fast 
för vissa större områden med höga 
natur- och kulturvärden som skall 
skyddas mot ingrepp. 
 
Varje kommun skall ha en aktuell 
översiktsplan, som omfattar hela 
kommunen. Översiktsplanen skall ge 
vägledning för beslut om användning 
av mark-  och vattenområden samt om 
hur den byggda miljön skall utvecklas 
och bevaras. 
 
Kommunen skall i översiktsplanen 
redovisa områden av riksintresse och 
ange hur riksintresset ska tillgodoses i 
samhällsplaneringen. 
 
Kommunen berörs i översikts-
planeringen av arbetet med att värna 
en optimal biotopvariation och att 
bevara artrika eller särpräglade 
biotoper. Hemvister för hotade arter 
kan kräva speciell uppmärksamhet. 
 
Kommunen avser i ett vidare 
perspektiv verka för/arbeta för att våra 
naturresurser både vidare inventeras, 
dokumenteras, bevaras vid höga 
naturvärden och används där så är 
möjligt.  
 

Kommunen väljer även att redovisa 
alla kända och inventerade höga 
naturvärden och dess status; 
 
- Formellt bevarade höga 

naturvärden i naturreservat eller 
biotopskydd 

- Områden med säkerställande inom 
begränsad tid genom 
naturvårdsavtal 

- Områden klassade som Natura 
2000 ,områden av riksintresse för 
naturvård, länsstyrelsens 
naturvårdsobjekt, nyckelbiotoper, 
objekt med höga naturvärden, 

- Sumpskogar  redovisas via 
översikt. 

 
Konkurrerande intressen till höga 
naturvärden kan vara 
exempelvis byggande av bostäder, 
fritidshus, turistanläggningar, 
industrier, anläggning av nya 
elledningar, vägar, skogsbruk, 
jordbruk, vattenkraft, torvtäkter, 
vandringsleder, skoterleder, 
anordningar för friluftsliv, specialturism 
mm. Mm 
 
Kommunen utmärks av en stor mängd, 
till antal, areal och innehåll, höga 
naturvärden. Ett stort antal av de 
inventerade höga naturvärdena 
skyddas formellt som naturreservat 
och biotopskydd. 
 
Naturvård och biologisk mångfald  skall 
identifieras och i möjligaste mån 
skyddas. Detta gäller även ekologiskt 
känsliga områden och stora 
opåverkade områden. 
Kommunen anser det dock av stor vikt 
att delta i en dialog där en 
naturvårdsstrategi synliggörs och ger 
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kommunen kunskaper om vilka höga 
naturvärden, naturtyper, nyckelbiotoper 
som i första hand bör skyddas. 
 
Kommunen skall i all sin planering och 
verksamhet om så är möjligt skydda de 
i översiktsplanen redovisade områdena 
mot åtgärder som kan skada den 
specifika naturmiljön. Tillkommer 
ytterligare stora mängder av 
inventerade höga naturvärden både till 
areal och antal kan kommunen komma 
att omvärdera denna ståndpunkt i 
planeringen. Det är av stor vikt för en 
kommun som vår att finna en balans 
mellan bevarande, skydd, nyttjande 
och utveckling av våra naturresurser. 
 
Kommunen söker en mer aktiv roll i 
naturvårdsarbetet. Detta naturvårds-
kapitel har även syftet att  ge en 
plattform för detta framtida arbete. 
Faktabasen omfattande de kända 
naturvärdena har därför kompletterats 
med utdrag ur nationella och regionala 
riktlinjer. 
 
Kommunala synpunkter på 
redovisade markområden: 
• Natura 2000 områden antas 

omfatta höga naturvärden  
11 st av de 16 st Natura 2000 
områdena har områdesskydd genom 
att de är formellt skyddade som 
naturreservat och biotopskydds-
områden. 
 
För övriga fastställda Natura 2000 
områden delar kommunen 
bedömningen att det höga 
skyddsvärdet formellt bör skyddas. 
 
Lagstiftningen ändrades 1juli 2001 för 
att genomföra skyddet av Natura 2000. 

Ingrepp i eller i närheten av Natura 
2000 områden som på ett betydligt sätt 
kan påverka miljön kräver tillstånd 
vanligtvis från länsstyrelsen. Tillstånd 
kan endast lämnas om verksamheten 
inte skadar livsmiljöer eller försvårar 
bevarandet av de arter som avses att 
skyddas i nätverket. Några 
verksamheter som kan kräva tillstånd 
enligt Natura 2000 är skogsbruk, 
grävarbeten, markavvattning och 
täkter. I vattenmiljöer kan muddringar, 
nya bryggor och fiskinplanteringar 
behöva prövas. Länsstyrelsen svarar 
för skydd, skötsel och tillsyn av 
utpekade Natura 2000. Skogsstyrelsen 
lämnar information för skogliga 
aktiviteter som kan påverka Natura 
2000 områden. 
 
Vid kommande remisser/förslag från 
Länsstyrelsen på ytterligare Natura 
2000 områden önskar kommunen i ett 
tidigare skede få ta del av vilka 
naturtyper som efterfrågas i detta 
nätverk samt få intressanta områden 
presenterade. 
Kommunen anser också att det är av 
stor vikt att markägare och 
intresseföreningar får kännedom om 
vilka bristnaturtyper som eftersöks och 
vilka områden som kan vara aktuella. 
 
Källa Naturvårdsverket dec. 2002;  
Avan SE0710177  2,0 ha 
Björntjärn SE0710021 6,8 ha 
Bodåsen SE 071071 6, 8 ha 
Ensillre kalkbarrskog SE0710156 12ha 
Gammelbodarna SE0710159  5,7 ha 
Granbodåsen SE0710157  17 ha 
Helvetesbrännan, södra SE0710155  2392 ha 
Juån SE0710172  10ha  
Jämtgaveln SE0710033  3067 ha 
Maljan SE0710173  14 ha 
Markbäcken SE0710174  54 ha 
Rankleven SE0710019  52 ha 



ÖVERSIKTSPLAN 
för utveckling av Ånge kommun 6 (13) 
 

Höga naturvärden  Temahäfte 15 
Naturvård och biologisk mångfald, stora opåverkade områden, ekologiskt känsliga områden 
 

Antagen av kommunfullmäktige 13 september 2004 § 69 

Stormyran-Lommyran SE0710175  878 ha 
Stormyrskogen SE0710008  421 ha 
Svarttjärnåsen SE0710108  78 ha 
Vattenån SE0710176  19 ha 
Karta se bilaga. 
 
Genom Länsstyrelsens beslut 2004 ingår även 
följande områden: 
Spångmyran-Röjtjärnmyran  SE 0710197   
876, 5 ha 
S Ensillrebodarna skog SE 0710212   6,5 ha 
Nyänget SE 0710214  0,6 ha  
 
• Områden av riksintressen för 

naturvård antas omfatta höga 
naturvärden 

En del av dessa riksintressen har idag 
formellt skydd som naturreservat. 
Vid åtgärder/aktiviteter som kan 
komma att planeras inom resterande 
riksintresseområden sker samråd 
bland annat för att fördjupa 
kunskaperna om området och dess 
mer skyddsvärda delar och för att 
utreda inom vilka delar eller hela 
området som vidare bör skyddas. 
 
Totalt finnas 12 st riksintressanta 
områden för naturvård 
Källa Länsstyrelsen, Naturvårdsverket 
NRO 22079 Haverö Strömmar  581 ha 
NRO 22080 Helvetesbrännan med Vattenån – 
Dysjöån  2702 ha 
NRO 22081 Norra Borgsjös rikkärrområde  
11326 ha 
NRO 22083 Jämtgaveln 2785 ha 
NRO 22084 Gammelbodarna  6 ha 
NRO 22086 Parteboda 183 ha 
NRO 22087 Rankleven 52 ha 
NRO 22088 Stormyran – Lokmyran 1616 ha 
NRO 22089 Spångmyran – Röjtjärnsmyran 
730 ha 
NRO  22090 Stormyrskogen 422 ha 
--- ----- Naggen  7 ha 
--- ----- Julåsenängen  
Karta se bilaga. 
 
• Länsstyrelsens naturvårdsobjekt  

beskriver idag en samling på 262 
objekt med skogsmark, våtmark, sjö- 
och vattendrag, ängs- och hagmark 
samt geologiska formationer. 
(Observera att dessa objekt kan 
återfinnas i andra klassade grupper av 
höga naturvärden samt i de speciella 
ämnesavsnitten som våtmarker, ängs- 
och hagmarker mfl) 
Kommunen tar idag ej ställning till 
huruvida alla dessa naturvårdsobjekt 
vidare bör skyddas. Vid varje 
åtgärd/aktivitet som berör ett 
naturvårdsobjekt sker samråd.  
Karta se bilaga. 
För våtmarker med klassning I - II i 
Våtmarksinventeringen, prioriteras 
dessa för bevarande före klass III-IV 
objekt. Klass III-IV objekt kan komma i 
anspråk för aktivitet/åtgärd. 
Karta se temahäfte 16 Våtmark. 
 
• Skogsvårdstyrelsens redovisade 
 nyckelbiotoper  på privat mark antas 
omfatta höga naturvärden med stor 
betydelse för ett bevarande av den 
biologiska mångfalden i 
skogslandskapet. De idag registrerade 
nyckelbiotoperna bör därför i 
möjligaste mån formellt skyddas. 
Ytterligare kunskaper om vilka 
naturtyper som är en bristvara bör 
dock  styra urval och prioriteringar. 
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Helvetesbrännans naturreservat, 

Foto Ånge kommun, Kamsten 
 

Visar framtida nyckelbiotops-
inventeringar att det finns stora 
mängder oupptäckta nyckelbiotoper  
och att dessa är av lika naturtyper ser 
kommunen helst att en strategi tas 
fram. En strategi där berörda aktörer 
prioriterar det vidare skyddsarbetet. 
 
Kommunen ser också fram emot att 
länsstyrelsen presenterar en översiktlig 
bild av hur nyckelbiotoperna till 
naturtyp, antal och totalareal fördelar 
sig hos övriga markägarkategorier. 
Se tabell med berörda fastigheter i 
bilaga. 
 
• Skogsstyrelsen redovisade  
objekt med höga naturvärden på 
privat mark  

Dessa objekt antas omfatta ”mindre” 
men höga naturvärden. 
Åtgärder/aktiviteter kan möjligen 
planeras i ett sådant objekt efter 
samråd. 
Se tabell med berörda fastigheter i 
bilaga. 
 

 
Foto: Ånge kommun, Ullstein 

• Skogsstyrelsens redovisade 
sumpskogar. 
Registrerade sumpskogar har 
inventerats via flygbildtolkning och 
stickprov fältbesök. 
Varje åtgärd/aktivitet bör inledas med 
fältbesök och samråd för att  bedöma 
naturvärde mm. 
Se översiktlig karta i bilaga. 
 
• För övriga små och stora  
markområden som kan visa sig 
innehålla höga naturvärden  
och som ej redovisas speciellt  i 
översiktsplanen skall kommunen vid 
planering och verksamheter som berör 
dessa ta allmän miljöhänsyn. 
 
Vid alla aktiviteter som mark- och 
vatten skall hänsyn tas till objektets 
status och för åtgärden, aktiviteten 
gällande lagstiftning.  
 
Avvägning mellan allmänna 
intressen  sker genom att beakta 
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översiktsplanens målsättningar och 
fakta för varje berört  objekt.  
 

Kommunala åtgärder i 
översiktsplaneringen 
Vår kommun är en till ytan stor 
kommun med gles befolkning.  
Omfattande naturvärdesinventeringar 
främst från Länsstyrelsen och 
Skogsstyrelsen ger en god 
dokumentation av de höga naturvärden 
som finns inom kommunen. 
Stora opåverkade områden samt 
ekologiskt känsliga områden är idag till 
stor del formellt skyddade som 
naturreservat. Aktivt arbete från 
Länsstyrelsen pågår för ytterligare 
skydd. Ett antal biotopskydd och 
naturvårdsavtal är också skyddade 
genom Skogsstyrelsen.  
Kommunen kan vidareutveckla och 
aktivt delta i denna dialog med den 
samlade faktabasen som stöd. 
 
Kommunen avser med delen  
naturresurs, samt samla en fakta bas 
som grund för fortsatt aktivt arbete 
med att bibehålla och vidareutveckla 
kommunens roll som en av flera viktiga 
aktörer i det lokala arbetet med 
naturvård. 
 
Det samlade underlaget skall 
underlätta arbetet med utvecklings-
projekt, ärenden mm där höga 
naturvärden berörs. 
 
Ständig förbättring av kommunens GIS  
Kartbasens lägesbundna 
informationsuppgifter uppdateras 
kontinuerligt. Dessutom 
vidareutvecklas kartprodukterna för 
allmän användning. 
 

Kommunala åtgärder i 
översiktsplaneringen tas årligen fram i 
samband med den årliga 
kompletteringen/ajourhållningen  för att 
bidra aktivt till utvecklings- och 
planeringsarbetet. 
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Definitioner, begrepp 
Naturvård 
Naturvård innebär skydd och vård av 
mark- och vattenområden, som har 
värden från naturvetenskaplig eller 
kulturhistorisk synpunkt.  
 
Naturvård kan också avse skydd och 
vård av landskapet utifrån dess 
betydelse som upplevelsemiljö för dem 
som bor och besöker området. 
Naturvården kan omfatta såväl 
ursprungliga som odlingspräglade  
naturtyper. 
Biologisk mångfald 
Skydd och bevarande av biologisk 
mångfald sker genom att säkerställa: 
 
• variationsrikedom med avseende 

på naturtyper/biotoper inom ett 
geografiskt område 

• variation på artnivå 
• genetisk variation inom en art 
 
Rödlistade arter 
Arter som har en osäker framtida 
överlevnad. Dessa upptas på en sk 
rödlista. I Sverige upprättas och 
revideras den av Artdatabanken och 
fastställs slutligt av Naturvårdsverket 

Ansvarsarter i Västernorrland Källa 
Länsstyrelsen 2002-05-10 

I Västernorrlands län finns 693 
rödlistade arter varav 260 räknas som 
hotade. Till dessa arter räknas akut 
hotade, starkt hotade eller sårbara 
arter. Det är arter som löper risk att 
försvinna inom en nära framtid, eller 
arter vars överlevnad inte är 
säkerställd på längre sikt, om inte 
hotfaktorerna snarast undanröjs. Den 

svenska klassificeringen innebär 
endast en bedömning av arternas 
situation inom vårt land och någon 
avvägning beroende på förekomsten 
utanför landets gränser görs inte. 
Några av de hotade arterna i rödlistan  
finns bara i eller har en betydande del 
av sitt utbredningsområde i 
Västernorrlands län. Gentemot dessa 
arter, de sk ansvarsarterna, har länet 
ett "aktivt ansvar" som innebär att 
hoten kartläggs och att ett 
åtgärdsprogram tas fram för de arter 
som har behov att riktade åtgärder.  
Utifrån dagens kunskap om hotade 
arters utbredning kan ett antal 
ansvarsarter pekas ut för länet. 
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Västernorrlands ansvarsarter (hotkategori inom parentes). 
Källa: www.y.lst.se 
 
 
Odlingslandskapet: 
 
Kärlväxter 
Rysk drakblomma (EN)
 
Fjärilar 
Mnemosynefjäril  (EN) 

Skog och våtmarker 
 
Kärlväxter 
-Glesgröe (VU) 
-Sötgräs (VU) 
-Knottblomster (VU) 
 
Lavar 
-Glanstagel (EN) 
-Långskägg (VU) 
 
Svampar 
-Hjärntryffel (EN) 
-Liten spärrfjällskivling 
(EN) 
 

Sjöar och vattendrag, 
Stränder 
 
Djur 
Flodpärlmussla (VU)  
-Flodkräfta (VU) 
Utter (VU) 
Flodnejonöga (EN) 
 
Skalbaggar 
-Bledus littoralis (VU) 
-Bembidion lunatum (VU) 

 
 

 
Näbbtjärnsbäcken, Foto Ånge kommun, K Kamsten 
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Ämnesavsnittet redovisar  
- alla formellt bevarade områden med 
höga naturvärden i naturreservat och 
biotopskydd. 
De formellt bevarade områdena 
omfattar både skogsmark, våtmarker, 
vattendrag samt ängs- och hagmarker. 
- alla tidsbegränsade sk 
naturvårdsavtal på privat skogsmark 
- alla övriga höga naturvärden som 
klassas som  Natura 2000, 
riksintressen, länsstyrelsens 
naturvårdsobjekt. 
Dessa områden omfattar både 
skogsmark, våtmarker, vattendrag 
samt ängs- och hagmarker. 
- övriga höga naturvärden i privat 
skogsmark som klassats som 
nyckelbiotoper, objekt med naturvärde,  
- områden klassade som sumpskog 
redovisas översiktligt för alla 
skogsägarkategorier 
 
Sjöar och vattendrag: - se även temahäfte 17  
Våtmarker: - se även temahäfte 16  
Ängs- och hagmarker: - se även temahäfte 
13 
Geologiska formationer: - se även temahäfte 
21 del av 
Miljö samt miljö- och riskfaktorer- se även 
temahäfte 22 
 

§ Aktuell lagstiftning, 
bestämmelser 
Följande lagar är aktuella vid planens 
antagande: 
Plan och bygglagen SFS 1987:10  
Miljöbalken SFS 1998:808 
Lag om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar SFS 2002:104 
Fullständig lagtext se www.riksdagen.se 

 

Nationella och regionala 
riktlinjer av vikt 
 
Nationella miljökvalitetsmål 
www.miljomal.nu 
 
Regionala miljömål för Västernorrland  
www.y.lst.se  
 

 
 

Ansvarsfördelning  
Kommunstyrelsen utgör via 
Tvärpolitiska gruppen ledningsgrupp 
för översiktsplanearbetet. 
 
Tjänstemannaansvar Högste 
ansvarige tjänsteman för 
översiktsplanearbetet är 
kommunchefen. 
Det operativa arbetet med 
översiktsplanen ansvarar 
Utvecklingsenheten för i samarbete. 
 
Bygg- och plannämnden samt  
Miljönämnden svarar främst för det 
praktiska arbetet med frågor som berör 
naturvård. 
Miljönämnden är kommunens 
beredande organ för naturvårdsfrågor. 
Kapitlet om Naturvård  förs in som 
underlag vid utredningar , tillstånd och 
beslut . 
Kan exempelvis beröra vattenkrafts-
utbyggnad med minikraftverk, sök efter 
mineraler, nya vägar- ej skogsbilvägar, 
torvbrytning, kalkning, miljö-
övervakning, dikning, turismutveckling, 
bebyggelse, strandskydd, vindkraft, 
naturresursplanering mm  
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Humanistiska nämnden Fritid och 
Kultur  
Kapitlet  om  naturvård förs in som 
underlag vid frågor som exempelvis 
berör skoterleder, aktiviteter för fritid, 
rekreation och turism. 
Naturreservatsbildning mm berör 
också Fritid. 
 
Kommunstyrelsen 
Kapitlet  naturvård förs in som 
underlag vid aktiviteter/ 
projekt/etableringar som berör 
naturvård 
Samarbetar i ett tidigt stadium med 
Bygg- och plannämndens , 
Miljönämndens och  Humanistiska 
nämndens Fritids  företrädare. 
 
Övriga 
Känner till den kommunala 
översiktsplanens syfte och innehåll. 
Kan vid behov söka information i 
översiktsplanen. 
 
Förverkligande av 
intentioner, uppföljning 
En årlig ajourhållning sker efter 
antagandet av ny översiktsplan 2000x. 
Efter kalenderårets utgång mottar 
Kommunstyrelsen rapport om årets 
måluppfyllelse och aktiviteter. 
Avvikelser noteras och 
åtgärdsdiskussion följer. 
 
Planeringsunderlag 
Planeringsunderlaget anges under 
rubrikerna Nationella och regionala 
riktlinjer av vikt, samt i Beskrivningar 
av energiförbrukningen i kommunen. 
Därutöver finns planeringsunderlag 
från främst länsstyrelsen och 
Skogsstyrelsen samlat i kartorna. 

Det är kommunen som avgör vilket 
planeringsunderlag som skall åtfölja 
planen. 
Fortlöpande arbete med insamling och 
dokumentation av fakta syftar till en 
ständig kompetenshöjning för att ge 
bästa förutsättningar att fatta beslut. 
Det samlade planeringsunderlaget har 
stor betydelse när beslut skall fattas 
med översiktsplanen som stöd. 
 
Aktuella utvecklingsplaner från 
intresseföreningarna skall alltid 
utgöra ett underlag vid beslut. 
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Kompletteringar och 
Ajourhållning 
 
Ny eller ändrad Aktuell lagstiftning och 
bestämmelser noteras 
 
Nya eller vidareutvecklade skäl för 
kommunens arbete noteras 
 
Nya eller mer detaljerade mål för 
kommunens arbete noteras 
inkluderar revidering av näringslivs-
program etc 
 
Nya nationella och regionala riktlinjer 
noteras 
 
Kommunala åtgärder för kommande år 
anges 
 
Rapport till kommunstyrelsen inkl 
måluppfyllelse, aktiviteter mm 
 
Tillkommande planeringsunderlag 
noteras 
 
Vidareutvecklande beskrivningar 
noteras ex analyser, nya projekt 
 
Årets samlade kompletteringar förs till 
faktabas översiktsplan (inkluderar 
intranätskikt för allmän användning) 
 

 
 
 
Kommunstyrelsen  O 
-Utvecklingsenheten  O 
-Räddningsnämnden 
 
Plan- och byggnämnden  O 
- Bygg- och miljökontoret O 
 
Miljönämnden O 
- Bygg- och miljökontoret O 
 
Humanistiska nämnden  O 
- Fritid  O   - Kultur  O 
 
Tekniska nämnden   O 
 
Socialnämnden   O 
 
DATUM…………………………….. 
 
Uppgiftslämnare namn……………. 
 
………………………………………. 
 
Exempel på övriga uppgifter 
Projekt/samarbete/dialog med 
Fastighetsägare  O 
Intresseförening O 
Kommunal företrädare  O 
Länsstyrelsen  O 
Övriga ……………………………….. 
Kort beskrivning…………………….. 
Nya inventeringar, fakta berör 
objekt/område mm 
 
 

 


