
4.5 Utveckla S:t Anna 2015-2020

Arbetsgrupp: Boende 
Aktuell fråga/förslag/vision: Vidareutveckla översiktsplan för S:t Anna i samband med 

kommande aktualitetsförklaring alternativt genom en 
fördjupad översiktsplan för S:t Anna landsbygd och skärgård.

Frågan föreslås att genomföras på följande sätt:
Översiktsplanens syfte är bland annat att främja en god livsmiljö året runt, ur socialt, ekologiskt, 
ekonomiskt och kulturellt perspektiv. Vi vill att översiktsplanen över S:t Anna landsbygd och 
skärgård tydligt visar ett kommunalt handlingsprogram gällande användning av mark, vatten och 
bebyggelseutveckling som ska stödja möjligheterna att bygga för att bo året runt samt driva näring i 
området. Särskilt gäller detta ett behov av stöd även för utveckling på ensliga, enskilda platser samt 
i anslutning till havet, eftersom det är just havet som är områdets huvudsakliga attraktion både för 
boende och besökare.

Befintlig översiktsplan bör justeras och anpassas med ”en levande landsbygd” i fokus i motsats till 
den historik som finns kring att i huvudsak se S:t Anna som en sommar-ort. Översiktsplanen ska 
förenkla vid beslut kring förhandsbesked och bygglov som rör permanentboende och näringsliv.

Vi vill att översiktsplanen förutom att peka ut områden med en mer detaljerad plan också stödjer 
insatser på mer ensliga platser. Vi vill också att planen stödjer alla utveckling av näringsliv, även i 
närheten av havet vid redan i anspråkstagna platser. Planen bör också svara på framtida möjligheter 
kring breddning av väg 210 efter Lagnöbron, cykel- och gångvägar samt utveckling av Tyrislöt samt 
S:t Anna Kyrkby genom detaljplaner.

Tidsplan
• Programskede inkl programsamråd, utredning av förutsättningar, max 10 månader
• Formulering av slutligt samrådsförslag för S:t Anna, max 4 månader 
• Tid för samråd och utställning, ca 2 månader
• Antagande av justeringar alternativt fördjupning, möjligt ca 1,5 år efter projektstart

Kostnader/Ekonomi:
• Arbetstid tjänstemän, ingen uppgift

Förslaget anses bidra till bygdens och skolans utveckling:      □ Något  □ Mycket  □ Avgörande
Förslaget anses kunna genomföras med insatsen:      □ Liten  □ Medel  □ Krävande

För kommunförvaltningen
Förslaget behandlas datum, tid och forum: 
□ Förslaget kommer inte att genomföras, av anledning:

□ Förslaget kan genomföras, med nedanstående kommentarer och ansvarig tjänsteman: 


