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Samrådsredogörelse till planförslag för Strömsunds
kommuns översiktsplan
Förslaget till ny översiktsplan för Strömsunds kommun gick ut till samråd i början av
mars 2022, efter ett beslut i kommunstyrelsen den 22 februari. Då samrådstiden var
slut, den 31 maj, hade 21 yttranden kommit in. Samrådsredogörelsen redovisar de
framkomna synpunkterna och de förslag som dessa gett anledning till.

Inledning
Strömsunds kommun har tagit fram ett underlag för ny översiktsplan. Den nu gällande
översiktsplanen är från 2014 och har behov av revidering. Arbetet med att ta fram den
nya planen påbörjades i april 2021. Tidiga samråd har hållits med länsstyrelsen under
planperioden. I slutet av februari beslutade kommunstyrelsen att planförslaget skulle
skickas ut för samråd (KS 2022-02-22, §43). Den 8 mars skickades planförslaget,
tillsammans med en miljökonsekvensbeskrivning, ut för yttrande till kommunens
invånare och enskilda via kommunens webbplats, andra myndigheter och bransch- och
intresseorganisationer, lokala föreningar och grupper. Under samrådstiden har
samrådsmöten hållits i kommunens fem större orter. Även ett digitalt samrådsmöte
har genomförts. Dessutom har vi genomfört samrådsmöten med samebyarna och
länsstyrelsen under samrådstiden. Tiden för att lämna in yttranden gick ut den 31 maj
2022.
21 yttranden har kommit in under samrådstiden.
I samrådsredogörelsen har de inkomna synpunkterna listats efter avsnittsindelningen i
översiktsplanen. Kommunen har därefter bemött förslagen och tagit ställning till hur
de ska tillgodoses i den nya översiktsplanen. För synpunkter som inte har kunnat
beaktas har även skälen för detta angivits i samrådsredogörelsen.

Inkomna samrådsyttranden:
1. 2022-03-22: Dag Gustavsson
2. 2022-04-05: Näringsliv och utveckling, Strömsunds kommun (Anna Gillgren)
3. 2022-04-05: Markus Brunqvist
4. 2022-05-11: Räddningstjänsten Jämtland (Inget att erinra) (Elin Elisson)
5. 2022-05-11: Trafikverket (jfr ingår i länsstyrelsens yttrande)
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6. 2022-05-25: Östersunds kommun
7. 2022-05-25: Länsstyrelsen i Jämtlands län, med bilagor från:
a. Energimyndigheten, 2022-04-21
b. Luftfartsverket, 2022-03-22
c. Post- och telestyrelsen, 2022-04-11
d. Sametinget, 2022-05-05
e. Statens geotekniska institut, 2022-04-27
f.

Strålsäkerhetsmyndigheten, 2022-04-08

g. Svenska Kraftnät, 2022-04-26
h. Sveriges geologiska undersökning, 2022-04-21
i.

Trafikverket, 2022-04-20

8. 2022-05-31: Fjällsjö Hembygdsförening (Eivor Olofsson Segersten)
9. 2022-05-31: Fjällsjö Framtid (Margareta Mårtensson)
10. 2022-05-31: Blåsjöns Framtid ekonomisk förening och Fjällbyns
samfällighetsförening
11. 2022-05-31: Raedtievaerie sameby (Torbjörn Åhren)
12. 2022-05-31: Lars Nord
13. 2022-05-31: Vänsterpartiet i Strömsund (Kristina Ström)
14. 2022-05-31: Anonyma kommentarer
15. 2022-05-31: Moderaterna i Strömsund (Simon Högberg)
16. 2022-05-31: Miljöpartiet de Gröna i Strömsund (Maja Ramström och Greger
Rönnqvist)
17. 2022-05-31: Landöns vänner (Maja Ramström), Jämtlands Ornitologiska
förening (Tor Persson) och Vattudalens Naturskyddsförening (Bengt
Strömstedt)
18. 2022-05-31: Landöns vänner (Maja Ramström)
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19. 2022-05-31: Maja Ramström m. fl.
20. 2022-05-31: Jamtli
21. 22-05-30: Wpd (Johanna Bohn)
Enskildas synpunkter under samrådsmötena i Backe, Frostviken, Hammerdal, Hoting,
Strömsund och digitalt möte, samt samråd med samebyarna.
I samrådsredogörelsen används de sifferbeteckningar som respektive yttrande har fått
enligt ovan. Länsstyrelsen (7) har uppdraget att sammanställa samtliga statliga
myndigheters yttranden. Kommunen kan se att några påpekanden från
myndigheternas yttranden inte har tagits med i länsstyrelsens sammanfattande
yttrande och har därför, i vissa fall, valt att ta med dem i redogörelsen med beteckning
7 och tillhörande bokstav för respektive myndighet, till exempel 7a för
Energimyndigheten.
Allmänt / övrigt
7, 13, 14, samrådsmöte i Hoting
7 föreslår att mer information läggs in i kartan och att den görs ”klickbar” vad gäller
ställningstaganden för mark- och vattenanvändning. Den nuvarande versionen, med
omfattande skriven text, kan upplevas något svårnavigerad.
Förslag:
Kartan kompletteras med ytterligare GIS, för att visa kommunens intentioner. Till
exempel redovisning av vad som är tätort, aktuella kartskikt för naturrelaterade
riskområden och så vidare. Däremot läggs det inte in ”klickbara” länkar i kartan,
då kommunen valt att följa tillgänglighetsdirektivet, vilket medför att planens
information ska kunna vara tillgänglig för alla. Kommunen ser fram emot att
Boverket reder ut hur en kommun ska kunna uppfylla tillgänglighetsdirektivet
genom att presentera information digitalt i en karta, så vi kan anpassa vår plan
till detta vid senare revideringar.
7 Skriver att planen innehåller en bred och välarbetad ansats kring social, ekologisk och
ekonomisk hållbarhet, vilket utgör en god grund för kommunens fortsatta arbete med
frågorna.
Förslag:
Föranleder ingen ändring i planen.
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7 Föreslår att planen redovisar tätorter och byar där kommunen vill se en utveckling,
stora opåverkade områden som kommunen vill behålla opåverkade,
friluftslivsområden etcetera i kartan. Dessutom föreslår 7 att det görs en geografisk
avgränsning i kartan av de ställningstaganden som kommunen gör för bebyggelse.
Förslag:
Friluftslivsområden, stora opåverkade områden etcetera framgår av
riksintresseskikten och naturvårdsområdena i kartan. Däremot ser kommunen
det svårt att i kartan peka ut områden där vi vill se utveckling respektive ingen
utveckling och väljer därför att inte peka ut detta i denna plan. Tätorternas och
de beskrivna byarnas ”utbredning” läggs som ett skikt i kartan, att läsa
tillsammans med respektive ställningstagande.
7 Påtalar att de fördjupade översiktsplaner, som planen hänvisar till, antagna före
2004 automatiskt kommer att upphöra vid utgången av 2025.
Förslag:
Nytt ställningstagande under avsnittet ”Bebyggelseområden”. ”Kommunen
avser utreda behovet av fördjupade översiktsplaner för vissa områden i
kommunen under kommande planeringsperiod”.
7 Påtalar att översiktsplanen refererar till fornminneslagen, som har ersatts av
kulturmiljölagen (1988:950).
Förslag:
Fornminneslagen ändras till kulturmiljölagen.
13 Anser att kommunen måste arbeta igenom hållbarhetsaspekterna vad avser social
och ekologisk hållbarhet betydligt bättre.
Förslag:
Ingen ändring. Kommunen anser att de beskrivningar som finns under avsnittet
”Utvecklingsinriktning”, i kombination med vissa texter i övriga avsnitt, är
tillräckliga för översiktsplanens syften.
13 Tycker att den grupp som tagit fram planförslaget varit alldeles för homogen och att
en annan, sammansatt referensgrupp dessutom skulle funnits vid framtagandet av
planen.
Förslag:
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Ingen ändring. Arbetsgruppen är inte sammansatt utifrån kön, ålder, etnicitet
och så vidare, utan utifrån funktioner inom kommunen. Den har bestått av
kommunalråd, oppositionsråd, miljö- och byggnämndens ordförande och vice
ordförande, samt kommunens planingenjör. Dessutom har en konsult,
kommunens före detta miljö- och byggchef, deltagit i gruppen. Kommunen kan
hålla med 13 om att det är tråkigt att sammansättningen blivit homogen med en
majoritet av ”vita män i övre medelåldern”, men det är dessa personer som är
folkvalda/anställda i kommunen. Vad avser referensgruppen ser kommunen att
det är få planer/dokument där det finns så stora möjligheter att påverka som vid
framtagandet av en översiktsplan. Samrådsmöten har hållits i fem av
kommunens tätorter och dessutom har ett digitalt samrådsmöte genomförts.
Medborgare, föreningar, organisationer och verksamheter har alla getts
möjlighet att tycka till om planförslaget, vilket varit tillgängligt i tre månader.
Efter gjorda ändringar under samrådsskedet kommer det att ges ytterligare
möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget (under granskningsskedet), innan
planen slutligen antas av kommunfullmäktige.
14 Vill att ordningen i meningen ”Härtill utgör företag som bygger på förnyelsebara
råvaror och förnybar energi, samt upplevelsenäringen viktiga tillväxtområden” så att
upplevelsenäring kommer först.
Förslag:
Ingen ändring. Meningen utgör inte en prioriteringsordning för något. Det är
oväsentligt med ordningsföljden.
14 Menar att kommunen bör sätta stopp för utveckling, exploatering, av värden inom
kommunen så länge det inte återförs mer från dessa till kommunen.
Förslag:
Ingen ändring. Kommunen avser fortsatt verka för att de värden som skapas från
kommunens naturresurser ännu mer återförs till kommunen.
Vid samrådsmötet i Hoting tar en enskild upp ett antal detaljfrågor, som till exempel
klippning av gräsytor, soptunnor vid badplats, snötippens placering.
Förslag:
Ingen ändring. Frågornas karaktär är för specifika för att hantera i en
översiktsplan.
Utvecklingsinriktning
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9, samrådsmöte i Hoting
9 önskar att även tvärbanan Hoting-Forsmo nämns bland aktiviteterna för att nå vision
2040.
Förslag:
Även tvärbanan Hoting-Forsmo skrivs in på sidan 13.
9 skriver att man är mycket orolig för den befolkningsminskning som skett i
kommunen.
Förslag:
Ingen ändring. Åtgärder för att hejda befolkningsminskningen finns redan
beskrivna i planen.
Vid samrådsmötet i Hoting tar en enskild upp vikten av inflyttning.
Förslag:
Ingen ändring. Kommunen anser att befolkningsfrågan och vikten av inflyttning
är väl beskrivna i planen.
Folkhälsofrågor
16
16 Anser inte att planen lyfter fram de tätortsnära rekreationsområdena ur ett
hälsoperspektiv.
Förslag:
Ingen ändring. Kommunen beskriver vikten av tätortsnära natur i avsnittet om
”Bostadsnära natur”.
Besöksnäring
2, 9, 10, 11, 12, 14, samråd med samebyarna
2 vill att ordet ”upplevelsenäring” konsekvent byts ut mot ”besöksnäring”, vilket är
den benämning som bland annat används i länsturistorganisationen.
Förslag:
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Upplevelsenäring byts ut mot besöksnäring. Att upplevelsenäring använts beror
på att många boende inom kommunen också är en del av ”besökarna”.
9 tycker att ställningstagandena för besöksnäringen är viktiga och ska gälla hela
kommunen.
Förslag:
Föranleder ingen ändring i planen.
9 Betonar att samarbetet med Västernorrland, inom besöksnäringen, är viktigt.
Förslag:
Tydliggör ställningstagandet besöksnäring på sidan 30, så att det bättre framgår
att det även gäller grannkommuner utanför länet.
9 Påtalar att även flygplatser i Västernorrland bör nämnas i planen.
Förslag:
Även flygplatserna i Västernorrland, Kramfors/Sollefteå, Örnsköldsvik och
Sundsvalls flygplats nämns under kommunikationer.
9 Ger flera förslag på upplevelsemål att utveckla i den östra kommundelen.
Förslag:
Komplettering av texten på sidan 33 med lämpliga, uppräknade upplevelsemål.
10 Är positiva till kommunens prioritering av Frostvikenområdet som besöksmål, samt
stödjer förslaget om förlängd öppentid för Vildmarksvägen och utbyggnad av
infrastruktur för laddning av elbilar.
Förslag:
Föranleder ingen ändring i planen.
10 Ser en potential i upplevelseturism alla årstider.
Förslag:
Ingen ändring. Finns redan beskrivet i planen.

9

Samrådsredogörelse

11 Påtalar vikten av att besöksnäring, skoterturism och småviltsjakt på rennäringens
åretrunt-marker kan medföra störningar för renskötseln om aktiviteterna inte sker
varsamt och med hänsyn till rennäringen.
Förslag:
Ingen ändring. I planen finns det beskrivet vikten av hänsynstagande till
rennäringens intressen.
12 Efterlyser ett strukturerat, projektinriktat arbetssätt för att gynna besöksnäringen,
den biologiska mångfalden och skogsbrukets PR. Ett transparent och mindre
fragmenterat förhållningssätt.
Förslag:
Ingen ändring. Hur arbetet ska utföras inom besöksnäring, naturvård och
skogsbruk är inte en fråga för kommunens översiktsplan.
14 Tycker att skrivningen om de östra kommundelarna är bra.
Förslag:
Föranleder ingen ändring i planen.
Vid samrådet med samebyarna tar en enskild upp att en utveckling av besöksnäringen,
med fler besökare, är negativ för rennäringen.
Förslag:
Ingen ändring. Planen förordar en utveckling av besöksnäringen, men är
samtidigt tydlig, i bland annat ställningstaganden, med att värna rennäringens
intressen. Kommunen tror att en god dialog mellan rennäring och besöksnäring
kan skapa goda förutsättningar för båda näringarna.
Tillgänglighet
9
9 Ger några specifika förslag på hur tillgängligheten kan ökas.
Förslag:
Ingen ändring. Ställningstagandena för tillgänglighet täcker de nämnda
förslagen. Specifika frågor avhandlas inte i översiktsplanen.
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Regionala och mellankommunala frågor
6, 7, 9
6 ser det som positivt att planen lyfter rennäring som en mellankommunal fråga. Man
önskar därför att RI området för rennäring redovisas i kartan även utanför
kommungränsen.
Förslag:
RI för rennäring läggs ut i kartan även utanför kommunens gräns.
Vidare önskar 6 att samråd mellan kommunerna ska ske vid vindkraftsetableringar
nära kommungränserna.
Förslag:
Ingen ändring. I ställningstagandena för regionala och mellankommunala frågor
står det bland annat ”Vid etableringar och exploateringar som kan tänkas beröra
en grannkommun ska vi ta kontakt med grannkommunen”. Ställningstagandet
omfattar naturligtvis även vindkraft.
7 Ser positivt på kommunens ambitiösa arbete med att formulera vilka
mellankommunala frågor som är av betydelse och varför. 7 menar vidare att den
mellankommunala dimensionen framgår tydligt på flera håll i planen, varvid den utgör
ett mycket gott underlag för framtida mellankommunal samverkan.
Förslag:
Föranleder ingen ändring i planen.
7 Ger förslag på ytterligare områden som kan hanteras genom mellankommunalt
samarbete; översvämningar och materialförsörjning.
Förslag:
Översvämning och materialförsörjning skrivs in som ytterligare förslag på
mellankommunala frågor.
9 Vill att det i planen tydligare framgår samarbete med Västernorrland (Sollefteå
kommun).
Förslag:
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Skriv fram tydligare att mellankommunala frågor även rör kommunerna utanför
länsgränsen.
9 Önskar att även tvärbanan Hoting-Forsmo, samt väg 331 nämns under ”Planering av
transporter”, sid 36.
Förslag:
Även järnväg mot kusten skrivs in på sidan 36. Vad avser vägar finns här inga
specifika vägar uppräknade, varvid väg 331 inte heller skrivs fram speciellt.
Miljö- och riskfaktorer
7
7 Skriver att Länsstyrelsen i Jämtlands län för närvarande arbetar med riktlinjer för
riskbedömning inom såväl översiktsplanering som detaljplanering. Riktlinjen beräknas
vara klar hösten 2022.
Förslag:
Ingen ändring. Kommunen är positiv till att länsstyrelsen arbetar fram riktlinjer för
planeringsarbetet och ser fram emot att kunna använda riktlinjerna i arbetet med
kommande översikts- och detaljplaner. Kommunen ser emellertid ingen möjlighet att i
den nu upprättade planen hänvisa till eller använda riktlinjer som ännu inte är
tillgängliga.
Klimatanpassningar
7
7 Är positiv till planens tydliga koppling mellan översiktsplanering och kommunens
klimatanpassningsplan, samt att kommunen tar ställning för arbete med en
dagvattenstrategi. Vidare välkomnar 7 kommunens resonemang kring ökade risker för
natur-olyckor vid ett förändrat klimat, vilket 7 anser utgöra en god grund för vidare
arbete med klimatanpassning.
Förslag:
Föranleder ingen ändring i planen.
7 För fram att kommunens skrivning ”Dammar och diken behövs för att ta hand om
överflödigt dagvatten och fungera som en buffert vid översvämningar”, under avsnittet
”Klimatanpassningar – Fysisk planering”, kan vara direkt felaktigt om man inte först
säkerställer att dagvattnet ska kunna hanteras inom berörda planområden.
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Förslag:
Kommunen delar uppfattningen från 7 och förtydligar effekten av befarade
klimatförändringar, så att det även framgår på vilket sätt dagvattnet ska kunna
hanteras.
Naturolyckor
7, 7h, 9
7 Anser att avsnittet om ”Ras, skred och erosion” behöver kompletteras med
beskrivning och resonemang kring riskerna för bergras och blocknedfall, samt
slamströmmar. Även risker för en förändrad markstabilitet på grund av skogsbruk bör
tas upp i planen.
Förslag:
Planen kompletteras, i avsnittet ”Ras, skred och erosion” med bergras och
blocknedfall, samt slamströmmar för befintlig och tillkommande bebyggelse.
Planen förtydligas även med beskrivning av skogsbrukets påverkan på
markstabiliteten i avsnittet ”Markstabilitet i ett förändrat klimat”, att en
avverkning är ”förlust av vegetation”.
7 Vill att geotekniska förutsättningar översiktligt redovisas i kartan, risker för ras och
skred, bergras, erosion och översvämningar. Dessutom bör det redovisas hur dessa
risker förhåller sig till planerad markanvändning.
Förslag:
Aktuella kartskikt för geotekniska risker, samt ”Översiktlig
lågpunktsinventering/skyfallskartering” från länsstyrelsen läggs in i planens
kartunderlag. Relevanta kartskikt för Strömsunds kommun, vad avser
geotekniska risker, är tyvärr få. ”Skredrisk” från SGI omfattar inte kommunen,
inte heller ”Översiktlig stabilitetskartering” från MSB (varken finkorniga jordar,
eller morän och grovkorniga jordar), eller ”Förutsättningar för jordskred” från
SGU. Skogsstyrelsens skikt över ”Instabila slänter” och ”Påverkansområden av
instabila slänter” läggs in i kartan, likaså ”Raviner”. Jordartskarta över
kommunen finns tillgänglig, men i skala 1:1.000.000, varvid den praktiska
användningen är obefintlig. Översvämningskarta för Ångermanälven från MSB
innehåller ingen information som är relevant för Strömsunds kommun och tas
därför inte med i kartunderlaget till planen. Översvämningskartan för Faxälven
(2003) är gammal och dessutom i ett format som är arbetskrävande att lägga in
i kartan. Då MSB enligt uppgift arbetar med en uppdatering väljer kommunen
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att avvakta tills uppdateringen är färdig och då lägga in den i kartunderlaget.
Kommunen ser fram emot att de statliga myndigheterna utarbetar ett bra
underlag vad gäller geotekniska risker även för Strömsunds kommun. Den i
planen föreslagna markanvändningen bedöms inte påverkas av, i nuläget, kända
geotekniska risker.
7 Föreslår att det utreds om det finns behov av att låta utföra en kompletterande
lågpunkts-/skyfallskartering för delar av kommunen, till exempel för tätorterna.
Förslag:
Ingen ändring. I ställningstagandena i avsnittet ”Naturolyckor” finns redan
ställningstagandet ”Kommunen ska verka för att det utförs en detaljerad
översvämningskartering”.
7h vill att kommunen gör ett nytt ställningstagande, som beskriver hur
stabilitetsproblematiken, för såväl ny som befintlig bebyggelse, ska hanteras.
Förslag:
Ingen ändring. I ställningstagandena i avsnittet ”Naturolyckor” finns i huvudsak
det efterfrågade redan beskrivet.
9 Ställer frågan hur ett dammbrott av Hällbydammen skulle påverka Backeområdet.
Förslag:
Ingen ändring. Planen beskriver lite allmänt dammbrott, även i avsnittet
översvämning finns det lite om konsekvenser av höga flöden. Kommunen
hänvisar till det arbete som görs i kommunens risk- och sårbarhetsanalys (RSA),
där dammbrott är ett riskscenario, dock inte utrett ännu. Frågan hänskjuts trots
det till kommunens RSA.
Buller
7
7 Anser att avsnittet med fördel kan kompletteras med en redogörelse över potentiella
problemområden avseende buller.
Förslag:
Ingen ändring. Det finns i dagsläget inga mätningar utförda över kommunens
yta, gällande buller. Enskilda klagomål har kommit in, rörande framför allt
vindkraft och enstaka industriverksamheter. Ställningstaganden för att mildra
14
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bullerproblematiken finns upptagna i planen. Buller uppfattas dessutom mycket
olika av olika människor. Detta gör utpekande av ”bullriga verksamheter” svårt
att göra utan mätningar. För närvarande saknar kommunen resurser, såväl
personella som ekonomiska, för att mäta och upprätta en redogörelse för
potentiella problemområden för buller.
Luftmiljö
7
7 är positiv till kommunens ställningstagande om utbyte av äldre vedpannor.
Förslag:
Föranleder ingen ändring i planen.
7 Vill att planen kompletteras med en beskrivning och bedömning av större
industriverksamheter i kommunen och eventuell påverkan vad gäller
miljökvalitetsnormerna för luft. Dessutom skulle översiktsplanen med fördel kunna
peka ut områden med trafikbelastning som delar av året skulle kunna överskrida
gällande värden samt ge förslag på åtgärder i förhållande till detta.
Förslag:
Avsnittet ”Luftmiljö” kompletteras med en skrivning av de simuleringar avseende
luftmiljö som gjorts i kommunen. Simuleringen visade att varken luftföroreningar
från trafiken eller från industriverksamhet, i kommunen, antogs kunna skapa
halter som skulle överskrida gällande gränsvärden.
Strålning
7, 7h
7 (Strålsäkerhetsmyndigheten) Skriver att det är positivt att kommunen har
ställningstagande som rör Svenska Kraftnäts magnetfältspolicy, men anser också att
Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om begränsning av allmänhetens
exponering för elektromagnetiska fält (SSMFS 2018:18) bör beaktas.
Förslag:
Nytt ställningstagande under avsnittet ”Strålning”. ”Strålsäkerhetsmyndighetens
allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för
elektromagnetiska fält (SSMFS 2018:18) ska beaktas.” I yttrandet från Svenska
Kraftnät framgår dessutom att de inte längre har någon magnetfältspolicy.
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7 För fram att det är Boverkets gränsvärde för radon som gäller vid nybyggnation,
medan radonhalten i inomhusluft i bostäder, lokaler och på arbetsplatser regleras av
strålskyddslagen (2018:396). Vid befintlig bebyggelse bör referensnivån i
strålskyddsförordningen (2018:506) anges.
Förslag:
Nytt ställningstagande under avsnittet ”Strålning”. ”Strålsäkerhetsmyndighetens
gränsvärden för radon i inomhusluft, reglerade i Strålskyddslagen (2018:396) ska
följas.”
7 Saknar ett resonemang om UV-strålning.
Förslag:
Nytt ställningstagande under avsnittet ”Strålning”. ”Vid planering av barns
utemiljöer ska det planeras för en variation av områden med sol och skugga, för
att begränsa exponeringen av UV-strålning”. Dessutom kompletteras
textavsnittet med en kortare bakgrund om UV-strålning i enlighet med Boverkets
allmänna råd 2015:1.
7h Saknar kartunderlag för markradon.
Förslag:
Markradon finns redan som ett skikt i kartan. I avsnittet ”Områden med risk för
radon” förs en hänvisning till kartan in.
Farligt gods
7
7 Bedömer att riskerna kopplade till olyckor med farligt gods behöver bedömas vid
exploatering inom 150 meter från en transportled för farligt gods.
Förslag:
Nytt ställningstagande i avsnittet ”Olycksrisker”. ”Inom 150 meter från
transportled för farligt gods ska risker, kopplade till farligt gods, bedömas före
eventuella exploateringar.”
Förorenade områden
7
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7 Är positiv till kommunens arbete med att upprätta en strategi för prioritering av
arbeten med förorenade områden.
Förslag:
Föranleder ingen ändring i planen.
7 Framför vidare att planen vunnit på en beskrivning av föroreningssituationen i
kommunen och hur den kan påverkas av planerad förändrad markanvändning. 7 vill
också att miljöfarliga/störande verksamheter och förorenad mark redovisas i karta.
Förslag:
Texten i avsnittet ”Förorenade områden” kompletteras med en beskrivning av
föroreningssituationen i kommunen. De kända förorenade markområdena
redovisas dessutom i kartan. Miljöfarliga/störande verksamheter redovisas
däremot inte i karta, då kommunen inte ser det som praktiskt möjligt. 9 kap. 1§
miljöbalken definierar miljöfarlig verksamhet som: ”Med miljöfarlig verksamhet
avses
1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller
anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten,
2. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan
medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än
som avses i 1 eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller
grundvatten, eller
3. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan
medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande
eller icke-joniserande strålning eller annat liknande.”
Alla ovan nämnda verksamheter finns inte i något samlat register. Kommunens
register innehåller samtliga tillståndspliktiga verksamheter, förutom de som
länsstyrelsen har tillsyn över, samt de anmälningspliktiga, miljöfarliga
verksamheterna som kräver återkommande tillsyn. En stor andel av de
miljöfarliga verksamheterna i kommunen är inte anmälningspliktiga och kräver
inte återkommande tillsyn, varvid de inte finns i något tillsynsregister
(exempelvis åkerier, mindre verkstäder, små verksamheter inom jord- och
skogsbrukssektorn, villapannor).
I begreppet störande verksamhet kan vi se att det till exempel skulle behöva ingå
”skällande hund” och så vidare, vilket gör detta än mer komplicerat. Kommunen
ser vidare att ett ”utpekande” av enskilda företag i kommunen inte är tillrådligt
och väljer därför att inte redovisa miljöfarliga/störande verksamheter i kartan.
17

Samrådsredogörelse

Kommunikationer
6, 7, 9, 14, 15, samrådsmöte Backe, samrådsmöte med samebyarna
6 Bifaller kommunens ställningstagande att Inlandsbanan bör bli riksintresse.
Förslag:
Föranleder ingen ändring i planen.
7 Skriver att det som ställningstagande i planen, avsnitt ”Kommunikationer” finns ett
ställningstagande som skriver fram samråd med Trafikverket för att tillgodose
riksintressena. 7 påtalar att samrådet ska ske med länsstyrelsen och inte med
Trafikverket.
Förslag:
Trafikverket byts ut mot länsstyrelsen i det aktuella ställningstagandet.
7 Vill att det i planen redovisas hur och om föreslagen markanvändning eventuellt kan
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av utpekade anläggningar.
Förslag:
Ingen ändring. Kommunen kan inte se att den i planen föreslagna
markanvändningen kan antas försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av
utpekade anläggningar, riksintresse kommunikationer. Under ställningstagande
kommunikationer finns vidare skrivet:
•

Riksintressena tillgodoses genom samråd med länsstyrelsen vid
planläggning och lovprövning.

•

Exploatering nära vägar, järnvägar och flygplatser får inte
påverka möjligheter till drift, underhåll och framtida
utvecklingsbehov.

7 Delar kommunens uppfattning att Inlandsbanan bör utgöra riksintresse för
kommunikation, och har fört detta vidare till Trafikverket (beslutande myndighet).
Förslag:
Föranleder ingen ändring i planen.
9 Vill att även väg 331 och 346, samt flygplatserna i Västernorrland lyfts fram i planen.
Förslag:
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Västernorrlands flygplatser, Kramfors/Sollefteå, Örnsköldsvik och Sundsvalls
flygplats tas upp i planen. Väg 346 är redan nämnd. Länsväg 331 tas upp bland
de andra vägarna.
9 Betonar även Hoting-Forsmobanan bör tas upp under järnvägstrafik.
Förslag:
Ingen ändring. Den aktuella banan finns redan beskriven under järnvägstrafik.
14 Är positiv till skrivningen om ökad självförsörjning och minskning av energi inom
transportsektorn.
Förslag:
Föranleder ingen ändring i planen.
15 Föreslår att Ankarvattsvägen (väg mellan Storjola och Ankarvattnet) skrivs fram i
planen. Man anser att vägen skulle utveckla Frostvikenområdet och gynna
besöksnäring, arbetsmarknad och kommunsamarbete.
Förslag:
Ingen ändring. I arbetet med den nu gällande planen (2014) skrevs nämnda väg
fram som förslag. Förslaget fick stark kritik från bland annat rennäringen,
länsstyrelsen och naturvårdsorganisationer, varvid kommunen valde att ta bort
förslaget från planen. Kommunen kan inte se att några förutsättningar
förändrats sedan 2014 och avser därför inte ta med vägförslaget i planen.
Vid samrådsmötet i Backe tar en enskild upp vikten av Hoting-Forsmobanan och vill att
den tas med i planen.
Förslag:
Ingen ändring. Den aktuella banan finns redan beskriven under järnvägstrafik.
Vid samrådsmötet med samebyarna tar en enskild upp att en utökad trafik på
Inlandsbanan, skulle påverka rennäringen negativt.
Förslag:
Ingen ändring. Kommunen anser att ett viktigt sätt att klara klimatomställningen
är att föra över mer transporter till järnväg och vidhåller därmed vikten av att
öka transporterna på järnväg samt att peka ut Inlandsbanan som riksintresse.
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Energi
7, 7g, 16
7 Vill att kommunen förtydligar varför inte riksintresse vindbruk, Frostberget, är ett
särskilt utpekat område för vindkraft i planen.
Förslag:
Ingen ändring. Frostberget är ett utpekat riksintresse för vindbruk i
översiktsplanen, men är inte ett utpekat område för storskalig vindkraft, vilket
”följt med” från kommunens fördjupade översiktsplaner för vindkraft från 2005.
De områden som utgör område för storskalig vindkraft pekades ut i fördjupade
översiktsplaner 2005, i en omfattande demokratisk process. Några av de
utpekade områdena har senare blivit riksintresse för vindbruk. Riksintresset
vindbruk för Frostberget har tillkommit efter den demokratiska processen, som
föregick de fördjupade översiktsplanerna (vilket finns beskrivet i planen).
Kommunen har inte sett något skäl till att peka ut Frostberget ytterligare.
Området utgör riksintresse för vindbruk och möjligheter för en
vindkraftsexploatering av området finns redan i enlighet med skrivningar i
planen.
7 För fram information om att transmissionsnätets mark- och vattenanspråk utreds
inom totalförsvarets civila del, samt att tre befintliga transmissionsledningar inom
kommunen behöver förnyas, varvid ledningsgatorna kan behöva breddas och ny mark
tas i anspråk.
Förslag:
Ändra ”stomnät” till ”transmissionsnät”. Skriv in i texten att transmissionsnätets
mark- och vattenanspråk för närvarande utreds för riksintresseanspråk av
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Skriv dessutom in, som ett
ställningstagande, att ”Transmissionsledningar i kommunen behöver förnyas,
troligen under planperioden, varvid markanspråket för dessa ledningar kan
behöva ökas”.
7g skriver att kommunen hänvisar till Svenska Kraftnäts ”Perspektivplan 2025”, vilken
uppdaterats med en ”Systemutvecklingsplan 2022–2031”.
Förslag:
”Perspektivplan 2025” byts ut mot ”Systemutvecklingsplan 2022–2031” i
avsnittet ”Energi - Kraftnät”. Detta innebär också att texten i samma avsnitt
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kompletteras med Svenska kraftnäts kommande planer, som berör kommunen.
Texten i avsnittet skrivs även om; ”Kommunen avser följa de
försiktighetsprinciper som myndigheter rekommenderar”.
Ställningstagandet som rör kraftledningar i avsnittet ”Strålning” tas bort.
Ställningstagandet gällande magnetfältspolicy i avsnittet ”Energi” omformuleras
till; ”Folkhälsomyndighetens och Strålsäkerhetsmyndighetens råd avseende
magnetfältspolicy ska beaktas vid ny bebyggelse”.
Vidare görs ett nytt ställningstagande i avsnittet ”Energi”, ”Samråd med Svenska
Kraftnät ska hållas vid planerade åtgärder och markarbeten inom 250 meter från
transmissionsledningar och stationer.
Avstånden som ska beaktas vid byggnation i närhet av transmissionsledningar
uppdateras med ny text ”Avstånden mellan olika verksamheter och
kraftledningar regleras i Elsäkerhetsverkets föreskrifter, vilka ska beaktas vid
nyetableringar”.
16 Anser att planen saknar utpekande av energi i form av jord- och sjövärme, samt
solcellsanläggningar.
Förslag:
Ställningstagande under avsnittet ”Energi” tydliggörs, så att även dessa
energislag tydligt framgår av texten.
Dagvatten
7
7 Framhåller att det är en fördel om man redan i översiktsplaneringen ser över
dagvattenhanteringen, utifrån lämpliga platser där man kan få synergieffekter med
natur- och rekreationsvärden. 7 anser vidare att kommunen bör utreda och peka ut
områden med potentiella problem vid höga flöden/översvämning/skyfall, samt ange
riktlinjer för hur dagvatten bör hanteras inom områdena.
Förslag:
Kommunen lägger in en ny rubrik ”Dagvattenhantering” i planen. Ett allmänt
resonemang om hantering av dagvatten görs i detta avsnitt, som komplement
till dagvattendiskussionerna i avsnittet ”Miljö- och riskfaktorer. Ett nytt
ställningstagande ”Kommunen avser ta fram en dagvattenstrategi” läggs in
under ”Dagvatten”. I dagsläget saknar kommunen resurser, såväl personella som
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ekonomiska, för att utreda potentiella problemområden för höga
flöden/översvämning/skyfall och peka ut dessa i planen.
Dricksvatten
10
10 Välkomnar en VA-plan för Stora Blåsjön
Förslag:
Föranleder ingen ändring i planen.
Avlopp
10
10 Välkomnar en VA-plan för Stora Blåsjön
Förslag:
Föranleder ingen ändring i planen.
Bebyggelseområden
7b, 9, 13, 14, 16, samrådsmöte Frostviken, samrådsmöte Backe, samrådsmöte Hoting.
7b noterar att kommunen inte tagit hänsyn till olika höjder vid remittering av höga
byggnadsobjekt till olika myndigheter.
Förslag:
Ställningstagande under ”Bebyggelseområden” kompletteras. Under
”Ställningstagande bebyggelse i tätort” förs det in 20 meter vad gäller samråd
med Luftfartsverket. Under ”Ställningstagande bebyggelse i landsbygd” förs det
in 20 meter även inom sammanhållen bebyggelse, vad gäller samråd med
Luftfartsverket.
9 Vill att det föreslagna industriområdet i Backe flyttas i anslutning till befintligt
industriområde, för att minska olägenheter som buller och trafik. Det föreslagna
området ligger enligt 9 för nära befintliga elljusspår, skolskog fotbollsplan med mera.
Förslag:
Det föreslagna industriområdet flyttas cirka 300 meter sydöst.
9 Ger förslag på hur den beskrivande texten för Backe kan kompletteras.
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Förslag:
Lämpliga delar i beskrivningen av Backe kompletteras med några av förslagen.
13 Vill att kommunen gör ett ställningstagande för odlingslotter i tätorterna.
Förslag:
Under ”Ställningstagande bebyggelse i tätort” skrivs ett nytt ställningstagande
in. ”Kommunen ställer sig positiv till att det anordnas odlingslotter i eller i
anslutning till kommunens tätorter”.
13 Anser att kommunens skrivning ”Samtliga tätorter har omfattande service- och
fritidsutbud” inte är sant och att meningen ska strykas.
Förslag:
Ingen ändring. I kommunens tätorter finns det skola, omsorg, bibliotek, ett rikt
föreningsliv och så vidare.
14 Vill att kommunen bygger några större jordkällare, där medborgarna kan förvara
rotfrukter och potatis.
Förslag:
Ingen ändring. Kommunen ser det inte som en fråga i en översiktsplan, inte heller
som en kommunal fråga, att bygga jordkällare. Om intressen finns bör privata
aktörer kunna se detta som en möjlighet.
14 Önskar att det avsätts mark för odlingslotter.
Förslag:
Under ”Ställningstagande bebyggelse i tätort” skrivs ett nytt ställningstagande
in. ”Kommunen ställer sig positiv till att det anordnas odlingslotter i eller i
anslutning till kommunens tätorter”.
14 Vill att kommunen ser de mindre byarna som en tillgång, inte ett problem.
Förslag:
Ingen ändring i planen. Kommunen instämmer i detta, vilket även framgår i
planen.
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16 Tycker att en del gräsytor bör omvandlas till ängsmark och skötas genom slåtter, för
att öka den biologiska mångfalden.
Förslag:
Det skrivs in i planen att vissa grönytor bör omvandlas till ängsmark. Kommunen
har redan ytor avsatta, där gräset inte klipps regelbundet. Noteras bör dock att
det kommer in många klagomål på ”den slarvigt skötta marken” till kommunen.
Vid samrådsmötet i Frostviken diskuteras Lantmäteriets hantering av
Fastighetsbildningslagen, där mindre fastigheter för boende, med en jord-/skogslott
till, inte är möjliga att stycka, vilket är negativt för inflyttningen.
Förslag:
Ingen ändring. Frågan drivs politiskt och är inte en fråga i översiktsplanen.
Vid samrådsmötet i Backe tas det upp att placeringen av det föreslagna
industriområdet i Backe är olämpligt, då det är placerat nära befintliga elljusspår,
skolskog, fotbollsplan med mera.
Förslag:
Det föreslagna området flyttas cirka 300 meter sydöst.
Vid samrådsmötet i Hoting ställer man sig positiv till det utpekade industriområdets
placering.
Förslag:
Föranleder ingen ändring i planen.
Skogsnäring
13, 16, 18, 19, samrådsmöte Frostviken, samrådsmöte samebyarna
13 Anser att kommunens ställningstagande rörande den kommunägda skogen är ett
brott mot grundlagen.
Förslag:
Ingen ändring. Att kommunen kan bruka den av kommunen ägda skogen, i
enlighet med Skogsvårdslagen ser inte kommunen som ett grundlagsbrott.
13 Anser att kommunen saknar mandat för att ”förorda att de fjällnära skogarna ska
brukas som produktiv skogsmark”.
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Förslag:
Ingen ändring. I ställningstagandet står det: ”Den del av den fjällnära skogen
som är klassad som produktiv skogsmark bör kunna brukas i likhet med annan
produktiv skogsmark”. Vidare finns ställningstaganden såväl för skogsnäring
som under bevarandeintressena som skriver fram skydd av naturområden värda
att bevara. Kommunen anser att det även inom de fjällnära områdena finns skog
som kan nyttjas för produktion och att ställningstagandet inte strider mot varken
miljömål eller grundlag. Ställningstaganden och bakgrundstext avseende
skogsnäring är i huvudsak skrivet utifrån det remissvar kommunen lämnade på
Skogsutredningen, för lite drygt ett år sedan, (KS 2021-04-27 §72). Vid det
tillfället gjorde 13 inte några invändningar.
13 Vill att kommunen tar miljömålet ”Levande skogar” på allvar och gör ett
ställningstagande för att mer skog ska avsättas för naturvård.
Förslag:
Ingen ändring. Kommunen anser att den avvägning, mellan bevarandeintressen
och produktion, som planen skriver fram, är väl avvägd.
16 Vill att kommunen upprättar en plan för bevarande av sammanhängande arealer av
den fjällnära skogen.
Förslag:
Ingen ändring. Kommunen har i planen skrivit fram hänsyn vad gäller områden
med höga naturvärden. De av 16 nämnda områdena torde ingå i dessa.
Upprättande av en speciell plan för detta är inte aktuell.
16 Vill att det upprättas en plan för hur gammal skog kan användas som kolsänka samt
en plan för omställning till kontinuitetsskogsbruk.
Förslag:
Ingen ändring i planen. Kommunen anser att planens avvägningar mellan
produktion och bevarande av skogsmark är väl avvägda. Att kommunen skulle
upprätta speciella planer för bevarande av gammal skog och för
kontinuitetsskogsbruk är inte aktuellt. Kommunen ser att detta i huvudsak är
frågor för länsstyrelsen och Skogsstyrelsen.
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18 Vill att kommunen deklarerar att den fjällnära skog som är i kommunens ägo ska
lämnas opåverkad samt arbeta för att all återstående fjällnära skog med höga
naturvärden blir skyddad som en nationalpark eller reservat.
Förslag:
Ingen ändring. I ställningstagande skogsnäring står det: ”Den del av den fjällnära
skogen som är klassad som produktiv skogsmark bör kunna brukas i likhet med
annan produktiv skogsmark”. Vidare finns ställningstaganden såväl för
skogsnäring som under bevarandeintressena som skriver fram skydd av
naturområden värda att bevara. Kommunen anser att det även inom de fjällnära
områdena finns skog som kan nyttjas för produktion.
19 Vill att kommunen deklarerar att den fjällnära skog som är i kommunens ägo ska
lämnas opåverkad samt arbeta för att all återstående fjällnära skog med höga
naturvärden blir skyddad som en nationalpark eller reservat.
Förslag:
Ingen ändring. I ställningstagande skogsnäring står det: ”Den del av den fjällnära
skogen som är klassad som produktiv skogsmark bör kunna brukas i likhet med
annan produktiv skogsmark”. Vidare finns ställningstaganden såväl för
skogsnäring som under bevarandeintressena som skriver fram skydd av
naturområden värda att bevara. Kommunen anser att det även inom de fjällnära
områdena finns skog som kan nyttjas för produktion.
Vid samrådsmötet i Frostviken tas det upp att Skogsutredningen föreslår många
negativa aspekter/hinder för det fjällnära skogsbruket.
Förslag:
Ingen ändring. Kommunen anser att skogsbrukets produktions- och
bevarandevärden är väl avvägda i planen.
Vid samrådsmötet med samebyarna tar en enskild upp de negativa effekter som
rennäringen utsätts för av det moderna skogsbruket.
Förslag:
Ingen ändring. Kommunen anser att skogsbrukets produktions- och
bevarandevärden är väl avvägda i planen.
Jordbruk
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7
7 Tycker att det med fördel kan kompletteras i ställningstagandet, kring prövning av
exploatering på jordbruksmark, med en hänvisning till 3 kap. 4 § miljöbalken.
Förslag:
I det aktuella ställningstagandet görs en hänvisning till 3 kap. 4 § miljöbalken
(”Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse”).
7 Anser att det bör göras en tydlig koppling till livsmedelsstrategin och
ställningstagandet kring närproducerade livsmedel och matförsörjning.
Förslag:
Ställningstagandet kring närproducerade livsmedel kompletteras med ”… i
enlighet med livsmedelsstrategin”. I övrigt tycker kommunen att planen tydligt
lyfter fram önskan om och vikten av ett livskraftigt jordbruk i kommunen, såväl
under avsnittet ”Jordbruk” som i planens inledande delar, visionsavsnittet.
Rennäring
7d, 11, samråd med samebyarna
7d påtalar att det i den strategiska miljöbedömningen står att industriområdena i
Gäddede, Strömsund norr och Strömsund öst inte omfattas av någon sameby, vilket
Sametinget skriver att områdena gör.
Förslag:
Ingen ändring. Vid ytterligare kontroll, mot de av Sametinget publicerade
kartorna, kan inte kommunen se att de aktuella områdena berörs av någon
samebys markanvändningsområde.
11 Vill att skrivningen i avsnittet om rennäring ”Renskötsel bedrivs ofta i kombination
med andra näringar” tas bort.
Förslag:
Skrivningen tas bort.
Vid samrådet med samebyarna tar en enskild upp att skrivningen i avsnittet om
rennäring ”Renskötsel bedrivs ofta i kombination med andra näringar” bör tas bort.
Förslag:
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Skrivningen tas bort.
Vattenbruk
14
14 Vill att kommunen säger stopp för ytterligare vattenbruk, fiskodling, till dess att det
finns teknik som säkerställer odling på land.
Förslag:
Ingen ändring. De ställningstaganden som görs för vattenbruk skriver fram att
det ska vara modern teknik för att en etablering ska kunna vara aktuell. Detta
prövas även av domstol i själva tillståndsansökan.
Vindkraft
7, 9, 14, 21 samrådsmöte Strömsund, samrådsmöte Backe, samråd digitalt
7 Tycker att kommunen ska föra ett resonemang i planen, samt ta ställning till möjliga
hinder och höjdbegränsningar vad avser generationsskiften för vindkraft.
Förslag:
Ingen ändring. Kommunen ställer sig frågande till att ta ställning till
begränsningar och höjder i planen. Staten har, via Miljöprövningsdelegationen,
varit tydlig gentemot kommunen, att kommunens uppgift är att peka ut lämplig
mark att exploatera. Därefter ska ”detaljer” som till exempel höjd regleras vid
tillståndsgivningen. Kommunen ”råder” alltså endast över markanvändningen.
Kommunen förutsätter att detta även gäller vid ett generationsskifte.
7 Anser det otydligt om översiktsplanen ersätter tillägget till översiktsplanen från 2019,
eller om delar av tillägget är fortsatt gällande.
Förslag:
Nytt ställningstagande i avsnittet ”Vindkraft”. Detta avsnitt ersätter ”Tillägg till
översiktsplan – vindkraft” från 2019.
9 Anser att vindkraft i kommunen bör stoppas.
Förslag:
Ingen ändring. Kommunen anser att den avvägning mellan vindkraft och
bevarandeintressen som finns i planen är tillräcklig.
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14 Anser att det bör skrivas in ”om inte boende påverkas negativt” vad gäller
generationsskifte inom vindkraften.
Förslag:
Ingen ändring. Vid ett eventuellt generationsskifte kommer en ny prövning att
genomföras, varvid kommunen för fram de uppsatta ställningstaganden
avseende vindkraftsetableringar som är skrivna i planen.
Vid samrådsmötet i Strömsund tar en enskild upp att området Bleka tagits bort som
utpekat område i den nya översiktsplanen.
Förslag:
Ingen ändring i planen. Processen vad avser området Bleka hanteras utifrån den
nu gällande fördjupade översiktsplanen.
Vid samrådsmötet i Backe tar en enskild upp att planens ställningstagande avseende
vindkraft är bra. Man tar dessutom upp att man är negativ till exploateringen av
området Bleka.
Förslag:
Ingen ändring. Processen vad avser området Bleka hanteras utifrån den nu
gällande fördjupade översiktsplanen.
Vid det digitala samrådet ställs frågan om hur kommunen nu hanterar området Bleka.
Förslag:
Ingen ändring. Frågan besvaras vid mötet med att det nu gällande tillägget till
översiktsplan (2019), gäller till dess att en ny översiktsplan beslutats.
21 Vill att området på Bleka kvarstår som utpekat vindkraftsområde.
Förslag:
Ingen ändring. Då området inte är utpekat som RI bör det bedömas på samma
sätt som övriga områden i den nya planen. Bolagets tillståndsansökan kommer
att hanteras utifrån den gällande översiktsplanen då ansökan lämnas in.
Vattenkraft
Samrådsmöte i Hammerdal
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Vid samrådsmötet i Hammerdal tar en enskild upp den vattendom som finns för
Hammerdalssjön.
Förslag:
Ingen ändring. Frågan är inte möjlig att påverka i den kommunala
översiktsplaneringen.
Gruvdrift
7, 9, 13, 14
7 Tycker att Bergsstatens skikt ”Beviljade bearbetningskoncessioner” ska läggas in i
planen.
Förslag:
Bergsstatens skikt över beviljade bearbetningskoncessioner läggs in i planen.
9 Anser att all gruvdrift i kommunen bör stoppas.
Förslag:
Ingen ändring. Kommunen anser att den avvägning mellan gruvdrift och
bevarandeintressen som finns i planen är tillräcklig.
13 Vill att kommunen ställer fyra kriterier för att tillåta gruvetablering i Stekenjokk.
1. Avtal med kommunen om skyldighet att återställa och restaurera miljön efter
verksamhetens slut.
2. Deponi av förskottssumma till kommunen för återställningsåtgärder om företaget
går i konkurs.
3. Endast brytning av mineraler som behövs för omställning av energisystem för fossila
bränslen och förnybara energikällor.
4. Endast verksamhet under vinterhalvåret.
Förslag:
Ingen ändring. Länsstyrelserna i Jämtland och Västerbotten har redan ställt sig
positiva till en bearbetningskoncession. Ärendet ligger nu hos Bergsstaten för
avgörande. Kommunen kommer att kunna yttra sig i tillståndsprocessen, då den
blir aktuell. Punkt 1 och 2 är inte kommunala frågor, utan frågor för staten.
Punkt 3 är svårtolkad, vilka metaller behöver vi för energiomställningen? I
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Stekenjokk kommer det i huvudsak att brytas koppar, som behövs i ledningar
med mera. Punkt 4 är redan villkorad i ansökan om bearbetningskoncession.
14 Är positiv till ställningstagandet att uranbrytning inte ska ske i kommunen, men vill
även att det skrivs in att brytning i områden med alunskiffer ska nekas.
Förslag:
Ingen ändring. Kommunen anser att ställningstagandet mot brytning av uran är
tillräckligt. Vilka övriga metaller som kan vara brytvärda i en framtid, till
exempel för att klara klimatomställningen, känner vi inte till idag, varvid vi inte
ska låsa oss i ett ställningstagande.
Berg- och grustäkter
7
7 Anser att översiktsplanen kan vara ett lämpligt tillfälle att se över
materialförsörjningsfrågor som bland annat berör hållbara transporter, miljömål och
mellankommunalt samarbete.
Förslag:
Under avsnittet ”Regionala och mellankommunala frågor” förs
materialförsörjning in som en mellankommunal fråga. I remissvaret från SGU
(7h) ser man materialförsörjning som en regional fråga och att länsstyrelsen,
tillsammans med kommunerna, bör upprätta en regional
materialförsörjningsplan för regionen. Hållbara transporter avhandlas bland
annat under avsnitten ”Kommunikationer” och ”Person- och godstransporter”,
samt i den inledande visionsdelen. Miljömålen diskuteras i planens strategiska
miljöbedömning.
7 Tycker att Lantmäteriets skikt ”Beviljade täkttillstånd” ska läggas in i planen.
Förslag:
Lantmäteriets skikt över beviljade täkttillstånd läggs in i planen efter viss
revidering, då skiktet nu innehåller täkter där tillståndet redan gått ut.
Torvtäkter
7, 13, 16
7 Tycker att Lantmäteriets skikt ”Beviljade torvkoncessioner” ska läggas in i planen.
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Förslag:
Lantmäteriets skikt över beviljade torvkoncessioner läggs in i planen.
13 Vill att kommunen tar ett tydligt ställningstagande mot torvbrytning och dikning av
våtmarker i kommunen.
Förslag:
Ändring av det första ställningstagandet under ”Torvtäkter” till ”Torvbrytning av
odlingstorv, på redan dikad torvmark skulle kunna vara möjlig förutsatt att
biologisk mångfald på landskapsnivå sätts i fokus vid val av brytningsobjekt och
efterbehandling”. Motivering; Kommunen har ett mycket stort antal myrar och
det bör finnas utrymme för brytning av odlingstorv på redan dikad myr. Vidare;
Två ställningstaganden lyfter redan fram behovet av att myrarna
skyddas/lämnas orörda, varvid kommunen anser att inga ytterligare ändringar
är aktuella.
16 Anser att det är viktigt att återskapa våtmarker, för att kunna binda koldioxid från
atmosfären.
Förslag:
Ingen ändring. Detta finns redan framskrivet i planen.
Riksintressen
7, 9, 11
7 Påtalar att GIS skiktet för riksintresse rennäring inte är fullständigt.
Förslag:
Ett uppdaterat GIS-skikt för riksintresse rennäring redovisas i planen.
7 Skriver att kommunen bör få med att även exploateringar utanför
riksintresseområdena indirekt kan komma att påverka de värden som riksintressena
skyddar.
Förslag:
Ett nytt ställningstagande ”Hänsyn ska även tas till exploateringar, utanför
riksintresseområdena, som indirekt kan påverka de värden som riksintressena
skyddar” skrivs in i planen under rubriken ”Riksintressen”.
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7 Tycker att det kan vara olämpligt att peka ut LIS-områden inom utpekade
riksintressen för flyttleder, vars funktion kan komma att begränsas av tillkommande
bebyggelse. 7 tycker också att kommunen behöver utveckla resonemanget kring ny
LIS-utpekanden och påverkan på riksintressen för rennäringen.
Förslag:
Ingen ändring. Under avsnittet ”Rennäring” finns bland annat ställningstagandet
”Samtliga ärenden som berör samebyarna ska skickas för samråd”, detta medför
att berörd sameby har möjlighet att avgöra om en eventuell exploatering
kommer att påverka det berörda riksintresset negativt (i detta fall vid
dispensgivning enligt strandskyddslagstiftningen). Kommunen tror att en öppen
dialog skapar bättre förutsättningar för att lösa ett eventuellt problem, än att
skriva fast sig i en plan.
9 Anser att skrivningarna om naturvärdena är viktiga.
Förslag:
Föranleder ingen ändring i planen.
11 Har noterat att vissa områden för RI rennäring saknas i planen.
Förslag:
Alla RI för rennäring ska naturligtvis redovisas i kartan.
Naturvård
7, 12, 14, 16
7 Anser att det inte framgår av kommunens ställningstagande för naturvård mot vad
skyddet av Natura 2000-områden och områden av riksintresse för naturvård ska ges
prioritet och på vilket sätt det ska göras.
Förslag:
Ställningstagandet skrivs om så att det framgår mot vad skyddet ska ges
prioritet och hur detta ska göras.
7 Föreslår att ett ställningstagande om att samråda med länsstyrelsen vid åtgärder
inom ett Natura 2000-område skrivs in.
Förslag:
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Ett nytt ställningstagande skrivs in under ”Naturvård”. ”Åtgärder inom ett
Natura 2000-område ska samrådas med länsstyrelsen. Även åtgärder utanför
området, som kan påverka Natura 2000-området indirekt ska samrådas med
länsstyrelsen.”
12 Påtalar vikten av sammanbindning av skyddade miljöer för att säkerställa framtida
biologisk mångfald.
Förslag:
Ingen ändring. Finns redan med i planen. Under naturvård har kommunen gjort
ett ställningstagande som rör grön infrastruktur.
12 Beskriver specifika naturområden som bör skyddas från avverkningar och
sammanbindas med andra skyddsvärda områden.
Förslag:
Ingen ändring. Kommunen kan inte påverka specifika avverkningar. Det är
länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen som upprättar naturreservat eller andra skydd.
Påpekandet är för detaljerat för att vara en fråga i översiktsplanen.
14 Vill att exploateringar, som till exempel skogsbruk, vindkraftsparker, gruvdrift och
vattenkraft stoppas.
Förslag:
Ingen ändring. Kommunen anser att bevarandeintressena är väl avvägda mot
exploateringsmöjligheterna.
16 Vill att det görs en ekologisk landskapsanalys som grund för en grön
infrastrukturplan för kommunen.
Förslag:
Ingen ändring. I nuläget är inte upprättande av en grön infrastrukturplan utifrån
en ekologisk landskapsanalys aktuell i kommunen. I planen finns
ställningstagande för grön infrastruktur, samt speciell hänsyn upptaget bland
annat i avsnittet om riksintressen. För närvarande anser kommunen detta vara
tillräckligt.
Kulturmiljö
7, 8, 9, 20
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7 Är positiv till att kommunen avser att ta fram ett kulturmiljöprogram.
Förslag:
Föranleder ingen ändring i planen.
7 Vill att översiktsplanen utformas för att ge tillräcklig vägledning i bedömningen mot
riksintressena för enskilda bygglov.
Förslag:
Ett nytt ställningstagande under ”Kulturmiljövård” skrivs in i planen. ”Vid
eventuella exploateringar, enskilda bygg- eller rivningslov, bör
områdesbestämmelser upprättas och samråd med länsstyrelsen ske, för att
tillgodose riksintressena inom området”.
8 Anser att det är positivt att kommunen avser upprätta ett kulturmiljöprogram.
Förslag:
Föranleder ingen ändring i planen.
8 Anser att kommunen vid upprättande och ändring av planer, samt vid prövning av
bygg- och rivningslov ska ta särskild hänsyn till kulturmiljövårdens intressen och att
kommunen rådgör med kulturvårdande myndigheter, kulturföreningar och
hembygdsföreningar i dessa frågor.
Förslag:
Under avsnittet Kulturmiljö finns det redan ett ställningstagande ”Vid
upprättande och ändring i planer och prövning av bygglov bör särskild hänsyn
tas till kulturmiljövårdens intressen.” I skrivningen skrivs även rivningslov in. I
övrigt följer naturligtvis kommunen gällande lagstiftning.
9 Vill att Backe lasarettsområde tas upp under RI kulturmiljövård, Bebyggelsemiljöer i
planen.
Förslag:
Ingen ändring. Planen beskriver de fastställda RI för kulturmiljövård, där
lasarettsområdet i Backe inte ingår. Kommunen hänvisar vidare till
ställningstagandet för upprättande av ett kulturmiljöprogram, där
lasarettsområdet eventuellt kan vara aktuellt att ta med.
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20 Tycker att det är bra att planen har som målsättning att skydda fler
bebyggelsemiljöer med områdesbestämmelser och att kommunen avser upprätta ett
kulturmiljöprogram.
Förslag:
Föranleder ingen ändring i planen.
20 Tycker att det bör förtydligas i planen att ändring av ett byggnadsminne kräver
länsstyrelsens tillstånd.
Förslag:
Skrivs in i planen att ändring av ett byggnadsminne kräver länsstyrelsens
tillstånd.
Friluftsliv
7, 13
7 Är frågande till vad ställningstagandena under friluftsliv gäller för.
Riksintresseområden eller någon annan typ av områden?
Förslag:
Förtydliga i planen vilka områden ställningstagandena avses gälla för.
7 Noterar att kommunen fortsatt vill att området söder om Backe pekas ut som
riksintresse för friluftsliv. 7 tar med kommunens ställningstagande inför kommande
revidering av riksintresseområden för friluftsliv.
Förslag:
Föranleder ingen ändring i planen.
13 Vill att kommunen gör ett tydligt ställningstagande, att tillkommande bebyggelse
och verksamheter inte får utgöra hinder för att utnyttja friluftsområden i kommunen.
Förslag:
Ingen ändring. Kommunen anser att de ställningstaganden som finns i planen
och rör bostadsnära natur och friluftsliv är väl avvägda mot eventuella
kommande exploateringar.
Bostadsnära natur
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13, 16, 17
13 vill att kommunen pekar ut lämpliga tätortsnära naturområden i planen.
Förslag:
Ingen ändring. I avsnittet ”Bostadsnära natur” finns tre ställningstaganden som
ska säkerställa att det finns bostadsnära natur i eller i närhet till kommunens
tätorter. Samtliga tätorter i kommunen är omgivna av/har närhet till flera
naturområden och exploateringarna är inte i den omfattningen att detta ser ut
att avsevärt förändras.
16 Vill att Rotnäset och Landön pekas ut som tätortsnära rekreationsområden som är
viktiga att bevara från exploatering.
Förslag:
Ingen ändring. I avsnittet ”Bostadsnära natur” finns tre ställningstaganden som
ska säkerställa att det finns bostadsnära natur i eller i närhet till kommunens
tätorter. Samtliga tätorter i kommunen är omgivna av/har närhet till flera
naturområden och exploateringarna är inte i den omfattningen att detta ser ut
att avsevärt förändras.
17 Vill att Landön undantas, i sin helhet, från planläggning av ny bebyggelse, eller att
marken avsätts som tomtmark. Vidare föreslår 17 att de byggnader som finns på
Landön får övertas av föreningarna för föreningsverksamhet, kurser, sommarcafé med
mera.
Förslag:
Ingen ändring. I avsnittet ”Bostadsnära natur” finns tre ställningstaganden som
ska säkerställa att det finns bostadsnära natur i eller i närhet till kommunens
tätorter. Samtliga tätorter i kommunen är omgivna av/har närhet till flera
naturområden och exploateringarna är inte i den omfattningen att detta ser ut
att avsevärt förändras. Vad gäller övertagandet av byggnader är det inte en
översiktsplansfråga.
LIS-områden / Strandskydd
1, 3, 7, 11, 20
1 Anser att det utpekade LIS-området vid Bonäset bör sträcka sig ända upp till
Svaningen, längs Vattudalens västra sida.
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Förslag:
Ingen ändring. Länsstyrelsen, Sametinget och berörd sameby framför synpunkter
på de LIS-områden som berör RI rennäring (flyttled). Kommunen ser dock att en
kortare sträcka, där samråd sker med berörd sameby före byggnation bör kunna
fungera, men området utökas inte ytterligare.
3 Önskar att deras fastigheter, Stora Blåsjön 2:28 och 2:29 pekas ut som LIS-område i
planen.
Förslag:
Ingen ändring. Vid arbetet med nu gällande översiktsplan (2014) pekades
områden lämpliga för LIS och olämpliga för LIS ut under medborgardialogerna.
De nämnda fastigheterna omfattas av ”olämpligt LIS-område” från de
medborgardialogerna. 3 menar att området trots detta fyller de kriterier som är
uppsatta för utpekande av LIS-område och inte omfattas av de kriterier som
satts upp för olämpligt område för LIS. Den norra delen av området tangerar RI
kulturmiljövård, med stödansökt jordbruksmark. Södra delen av området
tangerar ett Natura 2000-område. Kommunen menar, att det kan vara olämpligt
att peka ut ett mindre område (cirka 1,6 kilometer), mellan dessa, för
bebyggelse. Vidare ser kommunen att det finns flera geografiskt utpekade LISområden vid Stora Blåsjön och vid närliggande sjöar, varvid möjligheter att
bygga i dessa områden, i enlighet med LIS, redan är säkerställt. Kommunen
väljer därvid att inte peka ut ytterligare LIS-områden vid Stora Blåsjön.
7 Anser att översiktsplanen ger ett gott underlag för stöd i enskilda prövningar, samt
välkomnar att kommunen skriver fram behovet av fri passage och strandskyddets
betydelse för natur- och friluftsliv.
Förslag:
Föranleder ingen ändring i planen.
7 Föreslår att de beskrivningar som finns av LIS-områden i MKB flyttas till själva
plandokumentet.
Förslag:
Ingen ändring. Kommunen ser en layoutmässig fördel i att beskrivningarna ligger
i konsekvensbeskrivningen istället för i själva plandokumentet. MKB är en tydlig
del av planen och bör därför också läsas tillsammans med den.
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7 Påtalar att det utpekade LIS-området ”Bonäset” delvis berör riksintresse rennäring
(flyttled) och vill att kommunen utvecklar resonemanget kring utpekandet och
påverkan på möjligheterna att bedriva rennäring. Utpekandet bör också kompletteras
med riktlinjer för kommande prövningar inom området.
Förslag:
Ingen ändring. Ställningstagandena under avsnittet rennäring beskriver tydligt
handhavande vid eventuella exploateringar som kan beröra rennäringens
intressen. Det aktuella LIS-området utgörs till stor del av redan bebyggd mark
(byn Bonäset). Tillkommande bebyggelse kommer att prövas utifrån
strandskyddslagstiftningen och samråd kommer, enligt skrivet
ställningstagande, att hållas med berörd sameby.
7 Påtalar att LIS-området ”Rossön” berör ett grundvattenmagasin med goda eller
utmärkta uttagsmöjligheter.
Förslag:
Det aktuella området tas bort som LIS-område, då det berör ett
grundvattenmagasin.
11 Påpekar att vissa LIS-områden kan vara speciellt känsliga för exploatering.
Områdena Svaningen, Lidsjöberg samt västra änden av Flåsjön nämns som sådana
områden.
Förslag:
Ingen ändring. Ställningstagandena under avsnittet rennäring beskriver tydligt
handhavande vid eventuella exploateringar som kan beröra rennäringens
intressen.
20 Påpekar att delar av utpekade LIS-områden berörs av kända fornlämningar och att
dessa områden inte bör pekas ut som LIS-områden.
Förslag:
Ingen ändring. Kommunen är medveten om att vissa LIS-områden berörs av
fornlämningar, och även av andra skyddsvärda miljöer/arter. Att peka ut LISområden och utesluta dessa miljöer i kartbilden skulle skapa en fragmentering,
som skulle bli svår att hantera. Dessutom tillkommer ständigt nya skyddsvärda
platser. Vid prövning av strandskyddsdispens, med LIS som särskilt skäl, görs
alltid en översyn av fornlämningar, naturvärden, värden för allmänheten,
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skyddsvärda arter på platsen och så vidare, på samma vis som vid handläggning
av andra strandskyddsärenden. Vid påverkan på området beviljas inte dispens,
alternativt att en bedömning av hur man kan undvika påverkan görs tillsammans
med länsstyrelsen.
Miljökvalitetsnormer
7
7 Delar inte kommunens uppfattning, att det inte går att använda
miljökvalitetsnormerna för vatten som underlag i arbetet med översiktsplan,
detaljplaner eller beslut enligt plan- och bygglagen och miljöbalken. 7 vill därför att
kommunen kompletterar detta avsnitt och visar sin syn på hur samtliga
vattenförekomsters ekologiska och kemiska miljökvalitetsnormer ska följas.
Förslag:
Avsnittet skrivs om för att tydliggöra kommunens syn på hur
vattenförekomsternas ekologiska och kemiska miljökvalitetsnormer ska följas.
7 Påtalar att hantering av förorenad mark är en viktig fråga vad gäller
miljökvalitetsnormerna för vatten. 7 vill att det genomförs undersökningar av olika
miljögifter i aktuella vattenförekomster vid upprättande av detaljplaner och/eller
större exploateringar.
Förslag:
Nytt ställningstagande under ”Vattendirektivet och miljökvalitetsnormer för
vatten”. ”Vid upprättande av detaljplan, eller vid större exploatering, ska
områdets eventuella vattenförekomster provtas för relevanta miljögifter, i
enlighet med kommunens handläggarrutiner, för att kunna bedöma
planens/exploateringens påverkan att uppnå miljökvalitetsnormerna”.
Försvarsmaktens intresse
7
7 Påtalar att delar av utpekade områden för storskalig vindkraft omfattas av
riksintresse för totalförsvarets militära del. De aktuella områdena omfattas av
sekretess.
Förslag:
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Ingen ändring. Då områdena är under sekretess kan inte kommunen redovisa
dem i planen. Försvarsmakten har möjlighet att motsätta sig eller ha synpunkter
på utformningen av projekten i de utpekade områdena vid tillståndsprövningen.
7 Skriver att kommunen till en mindre del omfattas av påverkansområde för
väderradar, vilket bör redovisas i kartan.
Förslag:
Påverkansområde för väderradar läggs in som skikt i kartan.
Konsekvensbeskrivning
7, 13
7 Anser att planens strategiska miljöbedömning presenteras på ett mycket tydligt och
välstrukturerat sätt, 7 välkomnar särskilt att motstående intressen identifieras och
beskrivs för varje avsnitt, samt den tydliga kopplingen till Agenda 2030. 7 bedömer
vidare att miljöbedömningens tre fokusområden, storskalig vindkraft, nya
industrietableringar och LIS-utpekanden är en rimlig utgångspunkt för
miljöbedömningen. 7 är vidare positiv till att det tydligt framgår vilka områden som
valts bort och varför.
Förslag:
Föranleder ingen ändring i planen.
7 Anser att miljöbedömningen bör fördjupas, vad avser de faktiska konsekvenserna
och effekterna för miljön som kommer av kommunens utpekanden, samt med förslag
på riktlinjer och eventuella försiktighetsåtgärder som kan mildra och minska
miljöpåverkan för respektive utpekanden.
Förslag:
Områdena för storskalig vindkraft är i dagsläget samtliga tillståndsgivna och
flertalet även redan byggda. Effekter av dess påverkan och försiktighetsåtgärder
finns beskrivna i respektive tillstånd. Kommunen ser det svårt att utröna
industriområdenas påverkan, då vi ännu inte känner till vilka eventuella
verksamheter som är aktuella för de olika områdena. I planen förs det in
riktlinjer för försiktighetsåtgärder vid etableringar i industriområdena. Vad gäller
de nya utpekade LIS-områdena är det endast fyra områden som är aktuella –
Bonäset, Görvikssjön, Kyrktåsjö och Ottsjön – för nya utpekande i planen.
Området i Rossön tas bort efter länsstyrelsens synpunkter om att området berör
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en grundvattentäkt. Vid eventuell dispensgivning i något av områdena följer
kommunen naturligtvis de handläggningsrutiner som finns avseende
strandskyddsdispens, varvid vi ser riktlinjer och försiktighetsåtgärder, upprättade
i översiktsplanen, som överflödiga.
7 Påtalar att flera av de utpekade industriområdena berörs av strandskydd och
riksintresseutpekanden vilket bör framgå av den strategiska miljöbedömningen.
Förslag:
I den strategiska miljöbedömningen förs det in, för respektive utpekat
industriområde, att de berörs av; Gäddede riksintresse för rörligt friluftsliv,
Strömsund/Ulriksfors strandskydd i form av ett dike 50 meter norr om området,
Strömsund norra strandskydd i form av ett dike, Hoting strandskydd i form av ett
dike, Rossön strandskydd i form av sjö, Hammerdal syd strandskydd i form av ett
dike och Hammerdal norr strandskydd i form av en mindre tjärn 40 meter väster
om området.
7 Föreslår vidare att miljöbedömningen kompletteras med förslag på fortsatta
utredningar och eventuella försiktighetsåtgärder som behöver företas med anledning
av de motstående intressen och skyddsbestämmelser som beskrivs.
Förslag:
Kommunen för in förslag på utredningar och eventuella försiktighetsåtgärder
som behöver företas, med anledning av de motstående intressen och
skyddsbestämmelser som beskrivs i miljöbedömningen. Nytt ställningstagande
under avsnittet ”Sammanhållen bebyggelse”. ” Den strategiska
miljöbedömningens föreslagna utredningar och försiktighetsåtgärder för
industriområden ska beaktas”.
7 Ser vidare en fördel i att flytta beskrivningen av de föreslagna industriområdena från
den strategiska miljöbedömningen till själva planen.
Förslag:
Ingen ändring. Kommunen ser en layoutmässig fördel i att beskrivningarna ligger
i konsekvensbeskrivningen i stället för i själva plandokumentet. MKB är en tydlig
del av planen och bör därför också läsas tillsammans med den.
7 Tycker att det beskrivna nollalternativet bör kompletteras med en beskrivning av
miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling, i de utpekade industriområdena,
om planen inte genomförs.
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Förslag:
Ingen ändring. Kommunen kan inte se värdet i att försöka beskriva en ”sannolik
utveckling” av ett område som inte påverkas av någon aktivitet. Med planens
tidshorisont, cirka 20 år, är troligtvis förändringarna av miljöförhållandena i de
nämnda områdena ringa.
7 Saknar en specifik bedömning av den påverkan som kommunens utpekanden av
storskalig vindkraft kan antas medföra för miljön, samt förslag på försiktighetsåtgärder
som kan presenteras som ställningstaganden i planen.
Förslag:
Ingen ändring. Områdena för storskalig vindkraft är i dagsläget samtliga
tillståndsgivna och flertalet även redan byggda. Effekter av dess påverkan och
försiktighetsåtgärder finns beskrivna i respektive tillstånd.
7 Anser att det saknas en redogörelse över motiven att vissa områden, för storskalig
vindkraft, inte längre pekas ut, samt vilka effekterna blir genom ett tydligt beskrivet
nollalternativ.
Förslag:
Ingen ändring. Kommunen ser de beskrivningar som finns under avsnittet
”Vindkraft” samt i den strategiska miljöbedömningen som tillräckliga och anser
inte att det behövs någon ytterligare beskrivning.
7 Förstår inte kommunens referens till ”ändring i lagstiftningen”.
Förslag:
Kommunen förtydligar skrivningen om ”ändring i lagstiftningen”.
7 Anser att det är positivt att miljöbedömningen tydligt redogör för gällande
miljökvalitetsnormer och andra skyddsbestämmelser som berör de utpekade LISområdena.
Förslag:
Föranleder ingen ändring i planen.
7 Saknar förslag på riktlinjer eller andra försiktighetsprinciper som kan behöva utredas
närmare i kommande dispens-, detaljplan-, eller bygglovsprövningar inom områdena.
Förslag:
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Ingen ändring. Dispensgivning enligt strandskyddslagstiftningen, upprättande av
detaljplan samt bygglovsprövning är samtliga lagstyrda och det finns
handläggningsrutiner för dessa. Kommunen ser inget värde i att föra in dessa
rutiner i miljöbedömningen av vår översiktsplan. Vi ser även att rutiner och
lagstiftning regelbundet ändras, varvid en inskrivning i planen skulle kunna bli
förvirrande.
13 Kräver att kommunen redovisar hur kommunen arbetar för att uppnå miljömålet
”Levande skogar” i den strategiska miljöbedömningen.
Förslag:
Ingen ändring. Översiktsplanens strategiska miljöbedömning beskriver
översiktligt hur planen förhåller sig till de olika miljömålen. Kommunen anser att
denna beskrivning uppfyller det syfte en översiktsplan ska ha, vad avser
beskrivning av miljömål, och delar därmed inte 13 krav.
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