Meddelande om antagande av översiktsplan för Melleruds
kommun, nu-2030
Kommunfullmäktige i Melleruds kommun beslutade den 21 april 2021 (§ 25) att anta ny
översiktsplan för kommunen.
Beslutet har efter justerat protokoll anslagits på kommunens anslagstavla den
23 april 2021.

Här hittar du antagandehandlingarna
Antagandehandlingar och protokollsutdrag finns tillgängliga på kommunens hemsida:
https://www.mellerud.se/oversiktsplan
Protokollsutdraget finns även tillgängligt på kommunens anslagstavla:
Kommunhuset, medborgarkontoret

Överklagande
Beslutet om att anta en översiktsplan kan överklagas endast om översiktsplanen inte har
tagits fram på ett lagenligt sätt eller om beslutet har fattats av någon annan instans inom
kommunen än kommunfullmäktige. En eventuell överklagan av översiktsplanen ska vara
förvaltningsrätten tillhanda senast den 14 maj 2021.
Adress till förvaltningsrätten:
Förvaltningsrätten i Göteborg
Box 53197
400 15 GÖTEBORG
E-post: forvaltningsrattenigoteborg@dom.se

Med vänlig hälsning

Jonas Söderqvist

Freddie Carlson

Kart/GIS-Ingenjör

Bygglovshandläggare

Besöksadress: Storgatan 13, 464 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Org.nr: 212 000–1488 | www.mellerud.se
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Onsdagen den 21 april2021, klockan 18.00 - 19.55,
i Skållerudsrummet samt via Microsoft Teamsx

Tid och plats

Beslutande

Enligt näruarolista

Ledamöter

Tjä nstgörande

ersättare

Enligt näruarolista

övriga närvarande

Ingrid Engqvist, sekreterare
Anna Granlund, enhetschef Kommunikation och säkerhet
Freddie Carlson, bygglovhandläggare
Jonas Söderqvist, GIS- och kartingenjör

Tjänstepersoner

Eveft Magnusson, ordförande kommunens revisorer
Johan Lorentzon, ledamot kommunens revisorer

Övriga

s24
52s
52s

s 26, 30

s27,30

Ubes att justera
Ersättare

Pål Magnussen (V) och Ludwig Mossberg (M)
Kent Bohlin (S) och Roland Berglund (SD)

Justeringens plats och tid

Melleruds kommunkontor den 23 april 2021, klockan 08.00

Justerare

Justerade paragrafer

Underskrifter

24

Sekreterare

Ordförande

34, 36-50

Christina Andersson

s3s

Justerande

Pål Magnussen

Ludwig

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat, Justeringen har tillkännagivits genom
Organ

KommunfullmäKige

Sammanträdesdatum

202r-04-2L

Datum då anslaget sätts upp

20zL-04-23

Datum då anslaget tas ned

202t-05-17

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Ingrid Engqvist
Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 20171303

Antagande av översiktsplan för Melleruds kommun, nu-2030
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmä ktige beslutar att

1. godkänna utställningsutlåtandet,

2. anta förslag till

ny översiktsplan för Melleruds kommun, nu-2030, med tillhörande

kaftunderlag.

3.

när översiktsplanen vunnit laga kraft, upphäva följande planer:

röR Oalskog (upprättad 1993-08-23)
fÖe föpmannebro (antagen 1993-06-15)
FÖP wellerud (antagen 1998-11-09)
FÖP Sunnanå (upprättad 1994-03-08)

översiktsplan för Melleruds kommun (antagen 2010-06-16)

Sammanfattning av ärendet
Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela
kommunen. Oversiktsplanen är inte juridiskt bindande men ska ge vägledning för beslut om hur
mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas
och bevaras. Den ska spegla den politiska majoritetens uppfattning och beslutas av
kommunfullmäktige, Mellerud kommuns nuvarande översiktsplan är från 2010.

Arbetet med Melleruds kommuns nya översiktsplan har pågått sedan hösten 2017 då en
medborgardialog genomfördes. Samrådsförslaget togs fram med stöd av denna och var ute på
samråd över årsskiftet 2018/2019. Därefter bearbetades planförslaget och under våren 2020
var det utställt på nytt.
Ytterligare bearbetning har skett också efter utställningen, vilket framgår av
utställningsutlåtandet. Därutöver har den tillhörande genomförandeplanen setts över av
arbetsgruppen och reviderats avseende antalet aktiviteter, aktivitetsbeskrivningar och
aktiviteternas angelägenhet,
Förslag till antagandehandlingar togs fram under hösten 2020. Ärendet blev återremitterat
kommu nfullmäktige med följande ändringsuppd rag :

1. Att Ängenäsgatan inte ska vara gräns för tätortens utveckling
2. Att inte göra en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Vänerkusten
3. Att det föfidligas att den digitala handlingen är Antagandehandling för undvikande av
missförstånd
Ett styrgruppsmöte hölls den 26 januari 2Q2L där politiker och tjänstemän diskuterade
ändringsuppdragen. Styrgruppen utsedde en representant och vidare dialog har förts med
denne angående förslag på utformning/beskrivningar.
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Förslaget är redigerat vad avser beskrivningen av tätortens uWeckling;
För

att värna om det tätoftsnära jordbrukslandskapet och försäkra att de naturliga kopplingarna

mellan bebyggetse och landsbygd bibehålb, ska jordbrukmarken i störcta möjliga mån beuaras.
Eftersom Melleruds tätoft begränsas av jordbruksmark i söder, väster och nor ska tätorten
främst växa österut mot Sjöskogen och Vänern.
Dessutom ska den fördjupade översiktsplanen iVänerkusten kvarstå och de digitala
handlingarna är uppmärkt med antagandehandlingar.

Beslutsunderlag

. Översiktsplan för Melleruds kommun, nu-2030 - www.oversiktsplan,mellerud.se
. UWärdering av medborgardialogen (KF 5 6/2018)
. Samrådsredogörelse (KS 5 134/2019)
o Länsstyrelsens granskningsyttrande (2020-06-16)
o Utställningsutlåtande
o Arbetsutskottets beslut 202t-04-06,5 117,
r Kommunstyrelsens beslut 2027-04-07, 9 67.
Förslag

till beslut

på sammanträdet

Morgan E Andersson (C), Anette Levin (L), Karin Nodin (C) och Eva Pärsson (M): Bifalltill
kommunstyrelsens förslag enligt följande:

Kommunfullmäktige besluta r att

1. godkänna utställningsutlåtandet,

2. anta förslag till ny översiktsplan för Melleruds kommun, nu-2030, med tillhörande
kartunderlag,

3. när översiKsplanen vunnit laga kraft,

upphäva följande planer:

röe Dalskog (upprättad 1993-08-23)
fÖe Köpmannebro (antagen 1993-06-15)
FÖP Mellerud (antagen 1998-11-09)

FöP Sunnanå (upprättad 1994-03-08)

översiktsplan för Melleruds kommun (antagen 2010-06-16)

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
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