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Bakgrund:
Enligt plan- och bygglagen ska alla Sveriges kommuner ha en aktuell
översiktsplan. 2018-09-18 § 84 fattade kommunfullmäktige i Tierps
kommun beslut om upprättande av en ny översiktsplan för Tierps kommun.
Under 2019 påbörjades arbetet med att tillsätta en organisation för
översiktsplanens framtagande och under 2019 och 2020 genomfördes totalt
18 stycken medborgardialoger runt om i hela kommunen. Resultaten från
medborgardialogerna sammanställdes i en rapport, som sedan har fått
utgöra underlag för det fortsatta planarbetet.
Efter dialogfasen påbörjades arbetet med att ta fram grunden till en ny
översiktsplan. Många olika delar av den kommunala organisationen
inkluderades och kom att bidra med underlag och texter till den nya
översiktsplanen. Under december 2021 genomfördes ett internt samråd
inom den kommunala organisationen, varefter en slutgiltig
samrådshandling har arbetats fram under vintern 2022.
Vad innebär den nya översiktsplanen?
Översiktsplanen beskriver hur kommunen avser att främja en långsiktigt
god utveckling avseende bebyggelse, mark- och vattenanvändning.
Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men anger inriktningen för den
långsiktiga utvecklingen och ska ses som ett paraply för kommunens
planarbete med fördjupade översiktsplaner, planprogram, strategiska
planer, detaljplaner och bygglov.
Översiktsplanen redovisar inte i detalj kommunens exakta utveckling
och utformning utan ger de strategiska förutsättningarna och stöd för
den fortsatta planeringen samt beslutsfattande med en tidshorisont på 30
år. Översiktsplanen har därmed en tung vägledande roll där eventuella
avvikelser från översiktsplanen behöver motiveras.
Översiktsplaneringen fungerar även som ett underlag för dialog
mellan kommun och stat om riksintressen och allmänna intressen. I
översiktsplanen ska kommunen visa på hur riksintressena (geografiska
områden med nationellt viktiga värden och kvaliteter) tillgodoses samt
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bedöma vilken påverkan förslagen i översiktsplanen kan komma att få
på riksintressena. Översiktsplanen redovisar också kommunens strategier
och geografiska ställningstaganden
Planförslaget
Planförslaget finns närmare beskrivit i samrådsförslag Översiktsplan 2050
som finns tillgängligt på Tierps kommunhus, kommunens alla bibliotek
och på kommunens hemsida www.tierp.se.
Planhandlingar nås via kommunens hemsida:
Översiktsplan 2050 Tierps kommun

Information om samråd
Samrådet har som syfte att i ett tidigt stadie av planprocessen dels förbättra
kommunens beslutsunderlag genom att samla in kunskap och synpunkter
som finns inom det aktuella området, dels att ge de intressenter som berörs
av förslaget insyn och möjlighet till påverkan.
När samrådstiden är över kommer kommunen att sammanställa och
kommentera alla inkomna yttranden i en samrådsredogörelse och
eventuellt justera planhandlingarna utifrån inkomna synpunkter.
Planförslaget kommer därefter att kommuniceras vid ett andra tillfälle
under en granskningstid.
Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen till:
Tierps kommun
Medborgarservice, Samhällbyggnadsenheten
815 80 TIERP
Eller via e-post till: plan@tierp.se
Den som inte framför synpunkter skriftligen senast under samrådstiden kan
senare förlora rätten att överklaga beslutet att anta översiktsplanen. Om
ingen erinran inkommit skriftligen senast den 28 oktober 2022 betraktas
utebliven erinran som ett godkännande av översiktsplaneförslaget.
Upprättade handlingar
- Sändlista vid samråd (2022-06-27)
- Underrättelse om samråd (2022-06-27)
- Protokollsutdrag Kommunfullmäktige (2022-06-08 § 65)
- Samrådsförslag översiktsplan 2050 (2022-04-29)
- Hållbarhetsbedömning med MKB för strategisk miljöbedömning
(2022-04-19
- Rapport medborgardialog (2019-12-05)
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