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Inbjudan till en andra utställning – översiktsplan för
Rättviks kommun 2030
Ärendebeskrivning
Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Rättviks kommun.
En översiktsplan ska visa den långsiktiga inriktningen för utvecklingen i
kommunen och särskilt den fysiska miljön. Översiktsplanen för Rättviks
kommun ger vägledning för beslut om hur mark, vatten och den byggda miljön
ska användas, utvecklas och bevaras fram till år 2030. I planen ingår också en
LIS-plan som visar områden inom kommunen där särskild möjlighet ska ges för
att utveckla områden och bygga vid vattnet.
Ett förslag till ny översiktsplan för Rättviks kommun har under perioden
19 februari till 23 april 2018 varit ute på samråd och på utställning 12 juli till 15
september 2018, där alla berörda har haft möjlighet att inkomma med
synpunkter på förslaget. Utställningen resulterade i 26 synpunkter vilka nu har
sammanställts i ett särskilt gransknings utlåtande.
När planhandlingen omarbetats efter utställningen har kommunen genomfört
några mer omfattande ändringar i framför allt de delar som rör LIS
(landsbygdsutveckling i strandnära läge). Enligt plan- och bygglagen ska
planförslaget ställas ut på nytt om väsentliga ändringar införs efter utställningen.
Rättviks kommun ställer därför nu ut förslaget till översiktsplan ännu en gång
innan den antas.
Utställningen pågår under perioden 17 december 2018 till 28 februari 2019.
Under utställningstiden finns förslaget tillgängligt på kommunens hemsida:
www.rattvik.se/oversiktsplan
Förslaget finns även tillgängligt på kulturhuset i Rättvik, på biblioteksfilialerna i
Boda och Furudal samt i kommunhusets reception.
Den som har synpunkter på förslaget kan under utställningstiden framföra dessa
skriftligen via e-post eller per post till:
mark.plan@rattvik.se
eller
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