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YTTRANDE ÖVER GRANSKNINGSHANDLING KOMMUNPLAN 2012, ÖVERSIKTSPLAN HEBY 

KOMMUN 

Heby kommun har översänt granskningshandling för Kommunplan 2012, 
översiktsplan för H e by kommun till Sala kommun för yttrande. Även 
granskningshandlingar av miljökonsekvensbeskrivning och kartbilaga samt 
tematiskt tillägg för L!S område för Kommunplan 2012 har översänts. 

l stora drag har Sala kommun inga större synpunkter. De frågor vi hade i 
samrådsskedet kvarstår dock. Se nedan. 

LIS-områden 

Både Sala och H e by kommunerangränsar mot Dalälven i norr. För detta område 
finns ett påbörjat samarbete med intresseföreningen N eDa där stort intresse finns 
för att utveckla hela nedre Dalälvsområdet för ökad turism. Området är även utsett 
till Biosfärsområde. Sala kommun saknar det regionala perspektivet kring detta 
områdes utveckling både vad gäller L!S-frågan och biosfärsområdet i stort. 

Tydliggör det regionala perspektivet 

Översiktsplanen talar om att det i framtiden ska vara större kontakter i perspektivet 
Mälardalen-Östra Mellansverige. Vidare beskrivs dock endast kopplingen med 
Uppsalaregionen. Sala kommun saknar ett tydligare regionalt perspektiv i H e by 
översiktsplan. Vi saknar diskussionen om kopplingen mellan Heby och Sala 
kommun; vilka samband som finns och vad bör vi samverka om? Sala kommun 
förstår att Heby vill ha mycket fokus i ÖP:s regionala perspektiv på samspelet mellan 
H e by och Uppsala, men vi tycker att Sala och Heby har många frågor gemensamt 
som vi gärna ser beskrivs mer i ÖP. 

Sala kommun önskar gärna i framtiden föra en utvecklad dialog kring gemensamma 
frågor. Exempel på dessa frågor är handel, kommunikationsstråk 
materialhushållning (grus och berg), och framförallt utveckling av de 
landskapsvärden som återfinns på båda sidor av kommungränsen, till exempel 
Färnebofjärdens nationalpark, riksintresse friluftsmiljö etc. 
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Utställning av Kommunplan 2012, översiktsplan för 
Heby kommun 

Arbete med en ny kommunomfattande översiktsplan för H e by kommun pågår. Från 
11 februari till 14 april ställs planförslaget ut 

Förslaget till översiktsplan genomgick offentligt samråd under våren 2012. Utifrån 
synpunkter i samrådet har planförslaget arbetats om och ställs nu ut för granskning 
innan det kan antas av kommunfullmäktige. 

Under utställningstiden finns förslaget till översiktsplan tillgängligt på kommunens 
hemsida www.heby.sejkommunplan, på medborgarkontoren i Heby och Östervåla 
samt på kommunens bibliotek Den som önskar få planhandlingarna sända till sig med 
post är välkommen att beställa dem från mark- och planeringsenheten. 

Yttrande över planförslaget ställs skriftligen till Kommunstyrelsen, Heby kommun, 
744 88 Heby eller via e-post till information@heby.se. Yttrande ska ha inkommit 
senast den 14 apriL 
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1. INLEDNING 

Varje kommun ska enligt Plan- och bygglagen ha 
en aktuell översiktsplan som omfattar hela kom
munens yta. Översiktsplanen är inte ett juridiskt 
bindande dokument, men ger viktig vägledning i 
beslut som rör användningen av mark- och vatten
områden samt hur den byggda miljön ska utvecklas 
och bevaras. I översiktsplanen ska kommunen väga 
olika allmänna och enskilda intressen mot varandra 
och ange hur de av staten angivna riksintressena 
ska tillgodoses samt hur gällande miljökvalitets
normer ska iakttas. Planen ska också behandla 
frågor av mellankommunalt intresse. 

Heby kommun har valt att i översiktsplanen även 
integrera kommunens vision och strategiska 
inriktningar för viktiga utvecklingsområden, för 
att utifrån dessa arbeta fram hållbara riktlinjer 
för markanvändningen. Vi väljer att benämna den 
utvidgade översiktplanen "kommunplan". 

4 ÖVERSIKTSPLAN FÖR HEBY KOMMUN 

Planeringsprocessen 

läsanvisning 
Kommunplanen består av två delar. Del l, utveck
lingsplan, är ett brett dokument som täcker många 
delar av kommunens verksamhet. Här visas kom
munens vision för framtiden och viktiga mål och 
inriktningar i enlighet med visionen. I kommunpla
nens del 2, översiktsplan, beskrivs hur strategier 
och riktlinjer för bevarad eller förändrad mark- och 
vattenanvändning och avvägningar av olika intres
sen förhåller sig till den utveckling som kommu
nens vision förutsätter. 

Planprocessen 
Kommunplanen är ett levande dokument och dess 
aktualitet prövas varje mandatperiod. Planens tids
perspektiv sträcker sig dock längre. I planen arbe
tas med en planeringshorisont på 15-20 år. 

--

Innan kommunplanen är färdig har allmänheten 
flera tillfällen att tycka till och på så sätt påverka 
planens inriktning. 

Planarbetet inleddes under våren 2011 med ett så 
kallat programsamråd, där kommunen vände sig till 
alla medborgare för att få in värdefulla synpunkter 
och hitta inriktningen på det fortsatta arbetet. Efter 
programsamrådet har ett förslag till kommunplan 
upprättats och remitterats till en bred krets intres
serade. Den version av planen som nu ställs ut för 
granskning är reviderad utifrån de synpunkter 
som inkommit under den första remissrundan. När 
utställningen avslutats kommer planförslaget att 
ses över en ytterligare gång innan det kan antas av 
kommunfullmäktige. 

Har du frågor eller vill lämna synpunkter på plan
förslaget vänder du dig till kommunens mark- och 
planeringsenhet. 


