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Aktualitetsprövning av Tjörns ÖP 2013 

 
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Tjörns 
kommun daterad 2016-01-29 beretts tillfälle att yttra sig över 
aktualitetsprövning av Tjörns ÖP 2013.  

Översiktsplanen finns på kommunens webbsida www.tjorn.se.  

Förslag till yttrande daterat 2016-02-29 har upprättats. 

 
Förslag till beslut 

Att för egen del godkänna förslag till yttrande, daterat 2016-02-29 
Att rekommendera förbundsstyrelsen att besluta godkänna förslag till 
yttrande, daterat 2016-02-29 
Att omedelbart justera denna protokollsparagraf.  

 

Göteborg 2016-02-29            

 
Maria Sigroth    
   /Cecilia Kvist 
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Aktualitetsprövning av Tjörns ÖP 2013 

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Tjörns 
kommun daterad 2016-01-29 beretts tillfälle att yttra sig över 
aktualitetsprövning av Tjörns ÖP 2013.  

Bakgrund och syfte 

Tjörns kommun ska aktualitetspröva sin översiktsplan, ÖP 2013, och 
önskar synpunkter från fler remissinstanser, både kommuner och 
regionala aktörer. 

Kommunen önskar veta om de regionala och mellankommunala frågorna 
som behandlas i översiktsplanen är aktuella för oss remissinstanser, om 
vi anser att de behandlas på ett lämpligt sätt, och om det finns något i 
hanteringen som vi saknar.  

Tjörns kommun har bett remissinstanserna att i första delen av 
översiktsplanen se över avsnitten som behandlar utgångspunkter, mål 
och strategier samt mellankommunala frågor. I den andra delen av 
översiktsplanen att se över yrkesfisket, kommunikationer samt VA-
planering. 

GR yttrade sig över Tjörns översiktsplan i samrådsskedet 2011. 
Översiktplanen antogs därefter av kommunen 2013 och vann laga kraft 
2014.  

Sammanfattning   

I nu gällande översiktsplan har kommunen tagit fasta på fyra mål och 
strategier för den framtida utvecklingen:  

• Tjörns roll i regionen 
• Bebyggelsestruktur och utveckling 
• Det goda livet 
• Det robusta samhället 

Översiktsplanen utgår bland annat från Strukturbild för 
Göteborgsregionen och Västra Götalandsregionens Det goda livet. 



Göteborgsregionens kommunalförbund 

Tidshorisonten är satt till år 2025, och med utblick mot år 2050 i de fall 
där kommunen vill visa på mer långsiktiga utvecklingsmöjligheter. 

Kommentarer 

GR anser att de fyra strategier som kommunen tagit fasta på för 
kommunens utveckling fortfarande är aktuella.  

GR har uppdaterat mål- och strategidokumentet Uthållig tillväxt till 
Hållbar tillväxt, antagen i förbundsfullmäktige 2013. Uppdateringen 
innebär att ”Kärnan skall stärkas med ytterligare 45 000 boende och 
60 000 arbetsplantser till 2030. Det sammanhängande stadsområdet, 
huvudstråken och kustzonens större tätorter skall till samma tidpunkt 
stärkas med 135 000 boende och 50 000 arbetsplatser.”. Det uttalade 
målet att kustzonens större tätorter skall stärkas har tillkommit vilket 
kan komma att ställa nya krav på utvecklingen i kustzonen. Inom GR 
pågår ett arbete med mellankommunal kustplanering där Tjörn är en 
del.  

För att möta den ökande befolkningstillväxten har frågan om förändrade 
planeringstal lyfts i GR:s förbundsstyrelse. Innebörden är att den 
gällande målsättningen för Göteborgsregionens befolkningstillväxt på 
1% per år måste höjas till 1,5% per år. Det innebär att varje kommun 
bör förhålla sig till en ökning om 0,5% utöver sin nuvarande målsättning 
om befolkningstillväxt. Kommunen bör ha detta i beaktande framöver 
och utreda vilka konsekvenser det kan få för kommunen i ett 
hållbarhetsperspektiv.  

När det gäller resor och kommunikationer tar översiktsplanen höjd för 
att utveckla en effektivare och flexiblare kollektivtrafik genom att arbeta 
med K2020 Lokalt. Inom GR pågår sedan 2014 ett fördjupat samarbete 
om regional samverkan för att öka andelen cykelresor i ett 
mellankommunalt perspektiv. Ett regionalt stomcykelnät skulle t ex 
kunna öka Tjörns möjligheter att utveckla cykelturismen.   

VA-planering är en fråga som kräver mellankommunal samverkan. En 
övergripande vision i Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen (från 
2014) är en trygg och långsiktig hållbar vattenförsörjning. Dricksvatten 
är en ojämnt fördelad resurs och för att minska sårbarheten i systemet 
måste vi arbeta gemensamt. Avlopp är en annan viktig regional fråga. 
Under våren 2016 planerar GR att ta fram en förstudie och därefter 
beräknas ett planarbete påbörjas under hösten.  

GR har i Hållbar tillväxt ställt sig bakom Klimatstrategi för Västra 
Götaland. Ambitionen är att tydligare lyfta klimatfrågan i ett regionalt 
perspektiv och identifiera delregionala aspekter, vilket kommer att 
involvera GR:s medlemskommuner.   


