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Enligt sändlista 

 

 

Granskning av förslag till ny översiktsplan för 

Finspång 

Miljö- och samhällsberedningen i Finspångs kommun har arbetat fram ett 

granskningsförslag till ny översiktsplan för Finspång. Enligt beslut i Miljö- 

och samhällsberedningen den 26 maj 2020 sänds förslaget nu ut på gransk-

ning. Både mottagare enligt sändlista samt allmänhet har möjlighet att 

lämna synpunkter på granskningshandlingen.  

 

 

Granskning pågår mellan 8 juni 2020 till 14 september 2020. 

 

 

Bakgrund 

2017 fick Miljö- och samhällsberedningen i uppdrag att bereda en ny över-

siktsplan för Finspång. Uppdraget kommer från kommunfullmäktige och 

grundar sig i den aktualitetsprövning som förvaltningen genomförde 2015 

och som kommunfullmäktige fattade beslut om i januari 2016. I maj 2017 

beslutade Kommunfullmäktige att ställa sig bakom Näringslivsrådets till-

växtumaning för Finspång, där det övergripande målet är att Finspång ska 

ha 30´000 invånare år 2035.  

 

Tillväxtmålet innebär drygt 8´000 fler invånare samt drygt 4´000 nya bostä-

der i Finspång. Därtill uppstår ett behov av utökad offentlig service och ett 

växande näringsliv. Det ställer höga krav på samhällsplaneringen, både ge-

nom en ny översiktsplan som tar avstamp i tillväxtmålet men även i efterföl-

jande detaljplanearbete. Finspångs kommun ska skapa förutsättningar för att 

möjliggöra tillväxten genom en ny översiktsplan. 

 

 

Samråd 2019 

Förslaget till ny översiktsplan fanns ute på samråd under perioden 21 januari 

2019 - 17 april 2019. Totalt har det inkommit 79 yttranden under samrådet  

 

Samtliga yttranden som inkom under samrådet har sammanställts i en  

samrådssammanställning. I den besvaras alla inkomna yttranden av Fin-
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spångs kommun. Hela sammanställningen finns att hitta via 

www.finspang.se/op2020   

 

Granskning av förslag till ny översiktsplan 

Förslaget till ny översiktsplan för Finspång är digitalt. Översiktsplanen nås 

på www.finspang.se/op2020  Följ länken så hittas information om gransk-

ningen, missiv, sändlista, miljökonsekvensbeskrivning samt samrådssam-

manställningen tillsammans med länk till översiktsplanen. 

 

Under granskningstiden kommer tjänstemän och förtroendevalda finnas till-

gängliga för att svara på frågor om den digitala plattformen samt för att be-

rätta om hur man går tillväga för att lämna synpunkter på översiktsplanen.   

 

Det genomförs dels som drop-in tillfällen där du som intresserad kan 

komma när det passar dig, ingen föranmälan krävs.  

 

22/6 drop-in i Sessionssalen, Kommunhuset Finspång kl. 10,00-11,30.  

25/8 drop-in i Sessionssalen, Kommunhuset Finspång kl. 16,00-17,30.  

  

 Du är även välkommen att ställa dina frågor om översiktsplanen via ett 

videomöte den 25/6 (09-09,30) eller 26/8 (17-17,30). Mer information samt 

länk till videokonferens finns på www.finspang.se/op2020   

 

 

Att lämna synpunkter på förslaget till översiktsplan 

Yttrande på granskningshandlingen ska lämnas via översiktsplanens flik 

”Synpunkter” alternativt via mejl kommun@finspang.se märk mejl med 

”Granskning översiktsplan KS.2020.0555” senast den 14 september 2020. 

 

Frågor kring granskningshandlingen samt den digitala plattformen besvaras 

av projektledare Lina Alm, via mejl lina.alm@finspang.se eller via telefon 

0122-850 03.  

 

 

 

Finspångs Kommun 

Mats Annerfeld   

Ordförande   

Miljö- och samhällsberedningen   
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