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Syftet Jllcd en Jlliljöbedölllning är att integrera 111 iljöaspektcr i planen så 

att hållbar utveckling främjas. Detta arbete pagår kontinuerligt genom att 

miljöaspekter diskuteras under hela planarbetet. Inom ramen för miljö

bedömningen ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) alltid uppriH·· 

tas för en översiktsplan. MKB:n bör enligt plan- och bygglagen innehåll,l 

följande beskrivningar: 

• En sammanfattning av planens inneh,l.ll des.'> huvudsakliga sy(tc och 

förhåUflJlde till andra relevanta planer och program. 

• Sammanfattande l1)etodbeskrivning och eventuella kunskapsluckor. 

• En icke-teknisk sammanfattning. 

• Miljöförh[]l!andena och miljöns sannolika utveckling om planen inte 

genomförs (nollaiternativ ). 

• Relevanta bclintliga miljöproblem som har snmband med 

naturområden som avses i 7 kap miljöbalken (förordnanden) e!ler 

annat ol1n,lde av betydelse för miljön. 

• Miljöförhållandena i dc områden som kan antas komma att påverkas 

betydligt. 

• Rimliga alternativ med hänsyn li!l planens syfte. 

• Den betydande miljöpåverkan som kan antas uppkomma med 

avseende på biologisk mångfald, befolkning, människors hälsa, 

djurliv, växtliv, mark, vatten, luft, klil11att�lktorcr, hmdskap, 

bebyggelsc, forn- och kulturJ;\l11ningar och annat kulturarv samt det 

inbördes förhållandet mellan dessa miljöaspekter. 

• Hur relevanta miljökvi.llitetsmiH och andra miljöhänsyn beaktas. 

• Ätgii.rder rör att förebygga, hindra eller motverka betydande negativ 

miljöpåverkan. 

• Uppföljning och övervakning av elen betydande miljöpåverkan som 

planen medför. 

Planens innehåll 
Översiktsplanen synar i första hand till alt konkretisera kommunens vision 

2020 angående alla i denna ingående samhällssektorer. Den omfattar en 

beskrivning och redovisning av dc hänsyn som måste tas till natur- och 

kulturvärden, landskap, vattenCörekomster lll.)1). vid utbyggnad av bostäder, 

industri, anläggningar för turism, infrastruktur (t. ex. vägar och Ge-vägar) 

111.111. Planen innehåller också en bedömning och redovisning av de rest rik-
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lioner för bcbyggclsculvcckling som finns och förväntas från framförallt 

försvarets verksamhet mcn även från v�igtrarli<cn. Slutligen har förslagen i 

planen $,unmanfattats i en genomförandestrategi för planperioden. Innehål

let framgår mer i detalj av röreg,lcnde kapite! och upprepas därför inte mer 

detaljerat i detta avsnitt. 

Sammanfattande metod beskrivning 
Beskrivning av miljökonsekvenserna i en översiktsplan som har karakUiren 

av ett handlingsprogram blir med nödviindighcl översiktlig. Några förslag 

är mcr konkreta och då kan konsekvenserna bedömas något mer detaljerat 

iin rör en uttalad viljeinriktning. l dc flesta fall mastc därför översiktsplanens 

förslag konsekvensbeskrivas i nästa plancrings- eller projekteringsskede dil 

förslaget konkretiseras, ibland i s,unb,md med tillsUlndsprövning. I detta 

skede kan det också bli aktuellt att öka kunskapen genom till exempcl natur

och kult urutredningar som underlag för detaljplaner och projekt. 

Under avsnittet LIS-områden har konsekvenserna för strandskyddet 

beskrivits i anslutning till v,lrjc område. Den samlade bcdömningcJ1 ll1cd 

l'Irekten av samtliga LIS-områden avslutar kapitlet. 

Icke teknisk sammanfattning 
Konsekvenserna av planens förslag bedöms inte ha den karaktären att 

betydande miljöp,lverkan uppstiir. Många av planens förslag bedöms istället 

innebära förbiittringar av miljösitui.ltionen. Betydande miljöp{wcrkan !1nlls 

idag genom försvarets verksamhet som alstrar buller och and ra typer av 

störningar. Om tillstånd W.nmas 1{:)r önskad framtida verks,Hnhet vid KarJs. 

borgs nygplats kommer dessa störningar alt öka i frekvens och beröra större 

geografiska områden. Försvarets verksamhet styrs dock till allra största 

delen av s�irskilda tillständ och översiktsplanen har inriktats på att utvcck!<, 

en princip [ör bebyggelseutveckling som innebär en restriktiv hållning inom 

de starkast störda zonerna. 

Nollaiternativ 
För all bedöma konsekvcnscrn,l ,)\I ett nollalternativ krävs en bedömning av 

vad som sker iiven om planen inte tas fram och gellomförs. Nollalternativet 

är således inte detsamma som nuläget utan ilr en bedömning ,)\I elt trollgt 

scenario vid planperiodens slut som i detta Llll intriUl"ar redan 2020. 

De mest påtagliga förii.ndringarna i Kadsborgs kommun iir sannolikt 

utvecklingen inom försvaret och turismen. 

Försvarets lluvarande planer innebär dels en kraftigt ökad verksamhet, 

dels en omstrukturering fn.ln värnplikt till anställda soldater. Konsekven

serna av denna utveckling iir dels ett ökat behov av "civila" bostäder utanför 

försvarets omrilden, bra barnomsorg, fritidsaktiviteter och annan service, 

dds ökade störningar från framförallt flyg. och skjutverksamhet. Flygverk

samheten med tillhörande skjutning fran flyg har forhoppningsvis miljö

prövats och gränser satts S0111 innebär att miljöpåverkan inte överskrider 

vad natur och miinniskor tål. Utbyggnad av bostäder J11. 1l1. kommer till 

allra största delen att ske in0J11 befintliga tätorter och redan ianspråktagna 

områden, varför miljökonsekvenserna bedöms bli små. Orörda områden 

I 
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sparas och befintlig infrastruktur utnyttjas. Försvaret har en stark position 

genom att dess riksintresse har förctriidc framför andra riksintressen och 

utvecklingen sker enligt försvarcls egna planer. 

Många olika aktörer, både regionala och lokala, �lr inblandade i turis!l1ul

vecklingen i Karlsborg varför det är svårt all förutse vad som sker fram till 

2020. Kommunens övergripande målsättlling är t::ll ökat antal besökare som 

ska uppnås genom satsningar av olika slag på framförallt Göta kanal, Karls

borgs fästning, Forsviks bruk och '}'ivcden. Grundförutsiittningen för denna 

turism har tydliga natur", kultur- och friluftslivsförtcckcn. Av bl. a. detta sbl 

bedöms alt utvecklingsåtgärder koml1)er aU ske utan betydande Ilcg,ltiva 

konsekvenser på dessa miljövärden. Betydande skador P,l natur- kultur och 

friluftslivsv�irdcn skulle snar,l\"C fil ncgat[\'cllckt pil turismen och besöksnii

ringen i K..lrlsborg. 

Befintliga miljöproblem 
IVliljöproblemen inom Karlsborgs kOlllmun kan sammanfattas under 

nedanståcnde punkter. 

• Buller fran flyg och skjLltverksamhcl s,lmt fran tra!lken utmed väg '\9 

genom IC"\rlsborgs tätort. Förhöjd nirl..·\.:.srisk utmed viig 49 gcnom 

K,lrlsborgs tätort. 

• Kontaminering il\' Viittern SOI11 vattenti,kt genom ,Il11ll1U nitionsrestcr 

och surt nedfall (rån traJlkpil markcn och i luften. Indirekt 

nilringsliickagc fr{l.)) angriinsande jordbrllk. 

• FöroreJl'.ll1de utsliipp (din m{\llga otillf"redsstiillanc!e enskilda 

avlopp och briiddningar frtin det ,111 l11i\11 n,1 av!oppsnii\et fr,\mförallt 

berocnde p" stort inläckagc ;n' dagva\lel1 i ledningarna vid kraftiga 

regn. 

Miljötörhållanden i de områden som kan 
komma att påverkas betydligt 

Generellt är miljöforhtdlanden(l goda i Karlsborg med undantag av ovan 

niimnda omrilden. Planrörslaget har bl.a. l1li!jökvalitetsllI:U och h,lllbar 

utvt.'ckling som Jedstjiirnor, vilket innebiir att planens förslag generellt sett 

inte ska genomföras på sådant siHt att dl' förviirnn miljösituationcn och 

mcdför betydande miljöpåverkan. Det iir snarare $;.\ alt ile ra förslag innebiir 

mindre mi!jöpilvcrkan. Som exempel kan följande n;il1111as. 

1. Sektiollcring, försköning ,\\' v;\g ,·19 genom Karlsborg som indirekt 

bedöms innebära mindre bullcr och <\vg,1s(öroreningar samt Iiigre 

olycksrisker. 

2. För markomr:ldcn, som eventuellt kan innehålla Jororeningar JOreslil.s 

undersökningar och lämpliga former ,-tv sanering, vilkel bedöms minska 

bclastningen av giltiga ämnen i området. 

3. I dcn kompletterande VA-planen föreslås en åtgärdsstrategi tOr hehl 

kommunen som på sikt väsentligt ska förbältr,1 den sanitära standarden i 

kommunen, il1te minst i fritidshusområdcn. 
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Parallellt med dc kommunala utvecklingsambitionerna sker inom försvaret 

en utveckling som regleras i särskilda tillstånd och som översiktsplanen har 

relativt små möjligheter aU styra. Denna utveckling, en väsentligt ökad !lyg

verksamhet och även ökad skjutverksamhet, �lr både positiv och negativ för 

kommunen. Arbetstillfiillena är den positiva sidall llledan buller och utsläpp 

är den negativa. Stora delar av de områden som påverkas är redan störda av 

framförallt buller från l-1yg- och skjutverksamhet genom pågående militär 

verksamhet. Generellt bedöms dock att bullret idag upphttas 50111 mindre 

störande av invånarna i Karlsborg än Vild myndigheternas rekommenda

tioner och riktlinjer ger uttryck för. Det har san!lolikt skett en tillvilnjning 

under tirens lopp s<lmtidigt som dessa störningar sker under begriinsade 

tidsperioder med långa tysta perioder däremellan. Vägtralikbul!er uppfattas 

som mer störande (h\ trafIken stiindigt är nilrv<lr<lllde under en stor del av 

dygnet. 

Rimliga alternativ 
Planen har identifierat ett antal nyckcJprojekt alt arbeta vidare med pi.\ en 

mer detaljerad nivå. Inom dessa projekt kommer alternativ att studeras. 

Rimligt) alternativ som väsentl!gt skulle förbiittra miljön med hänsyn tlll dc 

störningar som härrör från försvarets verksamhet och fr{l!1 trafIken genom 

Karlsborg saknas. Försvaret har alltid varit och iiI' rör närVi.l!"<llHie en mycket 

viktig del av Karlsborgs komlllull. Kommullell inriktar sig därför pii att 

Srl J{mgt mö.iligt skapa förutsättningar (ör att (örS\';ll"et sb 1111l1as kvar och 

kunna utvecklas inom kommunen. Detta sker l.ex. genom ett restriktivt 

förhtdlningssått till ny bebyggelse inom de starbst störda zonerna. Samti· 

digt f())"s en dialog med försvaret om ,lIt begr;"il1sa störningar]);!s utbredning 

hade g('ografiskt och j tid. 

Betydande miljöpåverkan 
Den betydande miljöpåverkan som k,m uppst;, h;irrör i första hi.ind från 

den kraftigt utökade militiha verksamheten som tillst<'\.nds'lllsökan beskri· 

ver. Flygverksamheten {örvi"illlas öka från drygt 2 000 till drygt 10 000 

flygrörelser och skjutverksamheten viintas öka i förh,llbndc ti!l lluliiget 

dock inom redan givna tillstZlnd. Störningarna fr;\n (rilms! den planel"i.lde 

flygverksamheten paverkar ett större geograllskt område iin rör niirvarallde 

och skjutningarna sker p,l. ett s,\dant sått att praktiskt taget all V�ltterstrand 

inom kommunen Hlr ni\gon form av oönskat buller. För n;i.rvarallde påg,lr 

en tillslandsprocess {ör Karlsborgs JlygpJats och utfallet av denll<l är diinned 

os�ikert. Översiktsplanen har beskrivet en situation som innebiir att tillständ 

ges fullt ut till försvarets önskcm:t!. Olll lillsti'indet begränsar vcrksalllhdcn 

blir miljösituationen biittre. 

Lokalt sku!le ell lltvecklings{ltg�ird t.ex. inom ett LIS-område kUllna 

medföra betydande miljöpåverkan åven om ambitionen iir att detta undviks. 

Det är dock omöjligt att förutsc dctta mer i detalj i översiktsplanen. MiljÖ

frågan måste därför behandlas i nästa skede som kan vara en detaljplan e!ler 

en projekteringsprocess. 
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Hur miljökvalitetsmål beaktas 

BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN 

Målet: Halten av växthusgaser i atl11osf.iren ska i enlighet med FN:s ramkon· 
vention for klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att 
människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås 
på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, 
livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling 
inte ilventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att 
det globala målet kan uppnås. 

Bedölllllillg: Planen innehiiller förslag 0111 förbiittrad kollektivtrafik, nya 
cykelvägar och nya fril idsaktiviteter. Denna l yp av åtgärder bedöms minska 
behovet av resande och bidra till klimatmålet. Förslag om ökad turism har 
i regel motsatt dTekt då det inneb;ir Iller resor orta med bil och flyg. Ökad 
försvarsverksamhet i form av fler flygrörelser, fler fordonsrörelser och ökad 
användning av ammunition motverkar klimalmålel. Eflekterna kan lindras 
genom Lex. ökad användning av miljövänliga bränslen, fordon med låg 
bränsleförbrukning, miljöammunition och insatsvapen. 

FRISK lUFT 

klå/el: I.uften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och 
kulturviirden inte skadas. 

Bcdörnnillg: Luften förorenas till slor del av trafik på marken och i luften 
men också av utsläpp ilV rökgaser från industriella processer och från både 
smi'! och storil förbränningsanläggningar för framförallt uppvärmning. 
Planen in nehåller förslag om förbättrad kollektivtrafik, nya cykelvägar och 
nya fritidsakt iviteter. Denna typ av åtgärder bedöms minska behovet av 
resande och iiven bidra till målet om frisk luft. Förslag 0111 ökad turism har 
i regel motsatt effekt då det inneb;,r mer resor ofta med bil och flyg. Ökad 
försvarsvcrksamhel i form av fler flyg- och fordoIlsrörelser motverkar också 
målet. EfTekterna kan lindras genom Lex. ökad användning av miljövänliga 
bränslen, fordon med låg bränsleförbrukning inol11 både civil och militär 
verksamhet. 

Utsläppen från i ndustri i Karlsborg är små och förväntas förbli små. 
Utsläppen från större förbränningsanläggningar är små och förväntas förbli 
små genom bra och kanske förbättrad rökgasrening. Många små olje- och 
vedpannor, braskaminer m.m. bidrar till icke oväsentliga utsläpp av svavcl
och kväveoxider. Atgärder som minskar energiåtgången i bostäder och 

andra lokaler samt övergång til! alltfler icke-fossila bränslen bedöITls minska 
föroreningseOekten av dessa anläggningar. 

BARA NATURLIG FÖRSURNING 

Målet: De försurande etTekterna av nedfall och markanvändning ska under
stiga griinsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska 
heller inte öka korrosionshaslighelen i tekniska material eller kulturföremål 
och byggnader. 

Bedömning: Försurning har varit och är ett problem främst i sjöar och 

vattendrag i Karlsborgs norra delar. Många sjöar har kalkats och kalkas 
fortfarande för att motverka försurningen. Förhållandena har generellt blivit 
mycket bättre och idag uppfattas detta inte som ett problem. Planen innehål-
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ler åtgärder som både ökar och minskar surt nedhIll på grund av utsbpp i 

luften. Summan av åtgiirder bedöms innebära att förändringen på grund av 

planen i förhållande till btldc iluläget och nollalternativet blir liten. 

GIFTFRI MILJÖ 

Målet: IvIiljön ska vara fri fnln :llllnen och metaller som skapats i eller utvun

nits av samhiillet och som kan hota milnniskors häls<l e!ler den biologiska 

mångfalden. 

Bedöml1ing: Miljögifter Jlnlls på mänga ställen. Länsstyrelsens EI�IB-stöd 

redovisar omnldcll diil" I\l iljögi Ckr förekommer eller eventuellt kan före

komma, Kunskapen �ir i mång,l fall otillriicklig och undersökningar bör 
därför göras för atl avskriva eller ,\tgiirda platsen. Inom försvarets områden 

och i Väucrn llnns ocksii res1cr frill1 til! exempel blyad ammunition eller 

andra ilmncn som rör Viitterns dcl lctt till att vissa I-iskarter innehåller stl 

höga haltcr av bland allllat PCB att de bör ätas med mMta. 
l planen föresE'ls att kOmnllll1Cll ut reder de områden som kan innehålla 

miljögifter och \'id beho\' :Hgiirdar dessa. Försvaret arbetar kontinuerligt 

med att sanera rö]'()]'enade ;lldre områden och undvika ny kontaminering. 

Samantaget bedöms att dessa at gärder liingsiktigt minskar miljögillerna och 

si\lunda bidrar till en alltmer giftfri mil.iö. 

SÄKER STRÅLMILJÖ 

Målel: !VI;inniskors hitIsa och den biologiska mi1ngf:lldell ska skyddas mot 

skadliga eflckler av strlllning i den yttre miljön. 
BedölIIllillg: Karlsborgs komlllun har inte ntlgra stdllningsproblem och 

planen innehåller inle n;\gr" förslag som bedöms bidra med skadliga dickter 

av stdlning. 

INGEN ÖVERGÖDNING 

Må/el: Halterna av gödande ;il11nen i mark och vatten ska inte ha någon 

negativ inverkan på miinniskors hiiis;!, biologisk mångfald eller möjlighet till 

allsidig <\nv;indning av mark och vatten. 

BedölI1lJing: Övergödning beror oftast P;l näringsUckage från dilliga 

avlopp snlllt gödsling inom jord- och skogsbruket mcn också nedra!! av 
kviivehaltiga iimnen. Den ])arallcllt utarbetade VA-planen innehåller förslag 

till väscntlign rörbiittringar av <lvloppssitu<ltionen i hela kommuncn vilket 
bedöms minsk<\ övergödningstendenser beroendc pil avlopp. Problem 

mcd övergödning sannolikt beroende av jordbruket har noterats i Brevik, 

diir i.lkennarken griins,\r mer eller m indre direkt till vattnet. Bland annat 

t('nclcrar dc öppna v<.Hten)'torna vid Alllperna att växa igen. Planen inl1ehiil

ler eH generellt åtgiirdsförslag som innebiir att vcgeti.ltionszoner som fångar 

upp näringsläckage fr;t)) iikcrmarkcn bör skapas utn1cd alla valtenmiljöer. 
!\tgärdcn bedöms bidra till minskad övergödning. 

LEVANDE SJÖAR OCH VATTENDRAG 

klå/et: Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras VMi,\

tionsrika livsmiljöer ska bevaras. 

Bedömlling: Planens inverkan på sjöar och vattendrag framgår av bedöm

ningar ovan under målen Bara nalllrlig försurning, GifLfri miljö, och Ingen 

övergödning. 
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GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET 

Målet: Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattcnförsörjning 

samt bidra till ('n god livsmiljö (ör växter och djur i sjöar och vattendrag. 

Bedömning: lnol11 kommunen !lnns sex grundvattcnföreko!llstcr med 

mHjökvalitetsnormcr. Av dessa h;11" fem god status medan en, som iiI' gemen

sam med Tibro kommun, har fått klassningen måttlig status på grund av risk 

för arsenik i vattnet. Bedömningen grundas på ett äldre vattenprov. Före

komsten av arsenik kan härröra [rån tidigare impregnering av virke inom 

tillrinningsomr,kkt. Planen innehåller generellt försl,'\g om atl vi.lttcnkvali

teten undersöks grundligare för bättre bedömning och att sancringsiHgiirdcr 

vidtas om si1.dana behövs och iiI' möjliga. Planen bedöms cii"irmcd bidra till 

målet. 

LEVANDE SKOGAR 

Målet: Skogars och skogsmarkens vilale för biologisk produktion ska skyd

das samtidigt som dell biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövilr·

den och sociala vilrden vilrnas. 

Bedömning: PlaJk'll innehåller inte några förslag som vare sig missgynnar 

eller gynnar målet. 

ETT RIKT ODLINGSLANDSKAP 

Målet: Odlingslandsk<.lpcts och jordbruksmarkens vilrdc (ör l)iOlogisk 

produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas S<.Hl1tidigt som den biolo

giska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stihks. 

Bedömning: Planen innehåller inte några förslag som vare sig missgynnar 

eller gynnar mille!. 

GOD BEBYGGD MILJÖ 

A1ålct: Stilder, tii.torLer och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och 

hiilsosam livsmiljö sam! medverka till en god regional och glob;ll miljö. 

Natur- och kulturv;lrden ska tas till vnra och utvecklas. Byggnader och 

anlilggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat säll och s,\ all 

en långsiktigt god hush,l.llning med mark, vatten och ;1l1dra resurser frilllljas. 

BedönJl1irlg: Planen framhäver viktell a\' att göra befintlig,) tiHorter mer 

intress,)nta genom tillskott av olika slag i miljön och att nya byggnader utfor

mas med god anpassning till bellntlig bebyggelse och med hög arkitektonisk 

kvalitet. Vidare röresh'ls rekommendationer med hilnsyn till bullerstör

ningar som innebär att ny bebyggelse inte tillkommer i uts,Hta liigen. Väg 

-19 (örcsh'ts bli sektionerad genom KarJsborgs \iilort, vilket bedöms minska 

risken {ör olyckor och sänka tral-jkbullernivåerna. Förb;lttrade avJoppslös

ningar i fritidshusområden och på bndsbygden höjer den sanitiira standar

den och minskar ol;igenhcter biide p,\ land och i angrilllsandc vattenrni!jöeL 

Planen {öres];\]" till största delen förtätning av befintliga miljöer, vilket inne

bär god hush,'illning med mark och anlilggningar. 

ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV 

hM/et: Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart 
sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och 

ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska 

kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd. med tillräcklig genetisk 

variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med 
rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd. 

OP 2020 I KARlSaORGS KOMMUN I ANTAGANDEHANDlING 2014·08·20 



Bedömning: Planens förslag som till stor del går ut på att använda redan 
ianspråktagna områden bedöms innebära att negativ påverkan på växter och 
djur blir liten. Ökad frilurtslivsturism i känsliga naturområden kan medföra 
ökat slitage och störningar på både växter och djur. Genom att märka leder 
och vandringsslråk samlas besökare till stråk och områden vilket är ett sätl 
att minska risken för negativa konsekvenser. 

Lämpliga åtgärder för att motverka 
betydande negativ miljöpåverkan 

Se beskrivning under respektive miljökvalitetsmål. Planen utgår från att 
dess förslag inte innebär betydande miljöpåverkan. 

Uppföljning och kontroll av den betydande 
miljöpåverkan som planen medför 

Planens förslag bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Om så ändå 
skulle bli fallet föreslås att ett särskilt kontrollprogram upprättas för den 
verksamhet eller det område som påverkas. 
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Sociala aspekter bör uppmärksammas i översiktsplancn om fönltsättning
arna föriindras vad gäller bebyggelsestrukturen (bostiider och arbetsplatser), 
serviccstrukturel1, tra!lken eller friluftslivet. Atgiirdcr som värnar god hiiIsa 

ilr stark förknippade med en god fysisk miljö. Nedan beskrivs sOclaht konsc" 
kvcnscr med utgångspunkt i barnpcrspektivct och folkhiilsomå1cn. 

Barnperspektivet 
Barnens 1';\(1 i samhiil!et behandlas bLI. i FN:s barnkollvcnlion som inne
håller ett stort antal ,lrtiklar, vilb behandJ,lr barns rättigheter i samhiillel. 
Dc artik!<.u som bedöms vara tillämpliga i översiktsplanen behandlar social 
trygghet, räl! till utbildning, lek, vila och fritid. I Karlshorg Ilnns en siirskild 
handlingsplan "Barnens rätlighckr iKarlsborg, 2009-2014 med syt"tc ,\It 

b<lrnperspektivet ska genomsyra al! planering. 
Dc konkreta illgärdcrna som riktar sig till barn blir onast mcr lyd liga 

i njstkollllll<1nde och mer detaljerade planerings- och genomröralldc� 
skeden. Översiktsplanen in Ilehållcr dock ll1<l.J, st ratcgier och (örsbg som 
gynn<.lr b,lrncn i salllhiillet. Bland dessa kan niimnas rörbiittrad kollektiv
trafik, säkrare trafikmiljöer bl. a. vid Carl Johansskol<ln, säkcrstiillandc och 
Ciirstiirkning av omn\dcn rör friluftsliv, större utbud av aktiviteter, förbiitt
rad c utbildningsmöjligheter m. m. 

Folkhälsoperspektivet 
FolkhiiIsa handlar om allt från strukturell<! faktorer som yttre mil.iö och 
demokratisbl rii.ttighcter j samhiillct till individells egna vaj och V<H'lOr. 

roJkhii]soarbetet i Karlsborg utgår frun den kommunala folkhiHsoplanen rör 
år 20\4-2020 och från Västra Cötalandsregiollcns policy som sammanfattas 
i följande sex folkhiiJsoutlllaningar: 

• Jiimlika och jämstiillda livsvillkor 

• Trygga och goda uppväxt villkor 
• Livslångt lärande 

• Ökat arbetsdeltagande 
• Aldrande med livskvalitet 
• Goda levnadsvanor 

ÖP 2020! KARLSBORGS KOMMUN IANTAGANDEHANDlING 2014·0B·20 



JÄMLIKA OCH JÄMSTÄLLDA LIVSVILLKOR 

Jämlika och jämst�illda livsvillkor bedöms vara relativt väl tillgodosedda i 

kommunen. Under planarbetet har det inte framkommit något som tyder pr, 

att detta är något slörre problem, även Olll fördelningen är ojämlik mellan 

könen och mellan olika sodoekonomiska grupper. En viss rivalitet kan även 

skönjas mellan olika delar;w kommunen där de 111indrc orterna i konm1UIlcns 

yttcromddcn och landsbygden anses bli eftersatta bLa. bClräJTande kommunal 

service. 

Kommunens ambition är alt skapa bra grundförutsiittningar för alla grupper 

i samhiillcl iivcn 0111 begränsade resurser i en liten kommun måste koncentre

ras för att rilcka till. I regel spiller sädan koncentrering av sig på ytterområdena 

och ger ctt bi"ittre hclhetsrcsultat än smås,lIsningar på väldigt m{lnga platser. 

Ti!!giinglighet i olika sammanhang har ly!!s fram som positiva (()l" j:lll1stä!!d" 

heten. Bra skolor och ett br,l utbud av kulturaktiviteter i1l" andra ollll"i.'lden som 

är föremtll för stiindiga förbättringar och bidrar till ll18let. Förb�ittrad kol!ek

tivtraJik och bättre cykelvägar är också åtgiirder som främjar jämställdhetsar

betet. 

TRYGGA OCH GODA UPPVÄXTVILLKOR 

Kommunens ambition att behålla och skap,l nya arbetstill!�illel1 kOllllller till 

uttryck i planen. Om detta lyck,ls bidrar det till den ekonomiska tryggheten 

for mång;'l människor och mil1Skar behovet av arbetspendling. Närheten 

mc!],Hl bostad och arbetsplats innebiir att arbetsresorna blir korta och kan 

företas till låg kostnad. Korl,l arbetsresor ökar iiven fritiden, vilket bedöms 

främja god hälsa b,'lde fysiskt och psykiskt. OversiktsplaneIl innehåller 

konkreta förslag om säkrare trafik, b:ittrc belysning utmed både befintliga 

och nya CC-viigar, vilket bidrar till ökad trygghetskiinsla niir man rör sig i 

samhiillena. Förs!<lg om ett ökat utbud av fritidsaktiviteter bedöms bidra till att 

inte minst ungdomar har meningsfull s)'ssdsiHtning, vilket i sin tur bidr,lI" till 

minskad brottsligheL. Hälsan linder uppviixtcll har stor betydelse h\ngt fram i 

livet. 

LIVSLÅNGT LÄRANDE 

Översiktsplanen föreslår inte några omfattande ,\tgiirdcr SOI11 förändrar 

skolans omfattning eller innehåll i Karlsborg. Okat utbyte mellan kompetenser 

inom försv"ret och det civila samhiiIlet har diskuterats under plall"rbetet men 

fallit bort P,l grund av alt försvaret enligI uppgift inte får bedriva eller delta i 

sådan verksamhet. Planen har däremot förstärkning ,w förenings- och kultur

livet som en av dc viktigaste grundstenarna för utvecklingen av Karlsborg. 

Deltagande i rörenings- och kultu r1ivet innebär goda möjligheter rör livslångt 

Hlrande på en liten ort. Föreslagen utveckling aven utbildningshub är ett ann,lt 

medel för livslilngt liirande genom inspircnmde studiellliljöer med teknisk 

utrustning som möjliggör utbildn ingar p,\ distans. 

ÖKAT ARBETSDELTAGANDE 

Översiktsplanen föreslår som alla översiktsplaner, åtgiirder som förhoppnings

vis kan öka antalet arbetstillfällen i kommunen. I Karlsborg är försvaret och 

den försvarsnära verksamheten mycket dominerande med mer än halva anta

let arbetstillfällen. Det är därför viktigt att kommunen jobbar för komplette

rande verksamheter inom t. ex. servicenäringen, besöksnärillgen och handeln 

så att arbetssökande av olika slag kan få arbete på hemorten. Planens förslag 

l 

(J?, 
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syftar till att skapa ett mer attraktivt Karlsborg, vilket förhoppningsvis kan 

bidra till inflyttning och nya arbetstilll1illen som kompletterar den militära 

verksamheten. 

ÅLDRANDE MED LIVSKVALITET 

ivlålet riktar sig b,\de till den iildre delen av befolkningen mcd ett aktivt liv 

och eget boende men ocksä till dem som beflnncr sig i den sista delen av 

livet när vårdbehov inträder och samhällets resurser mils\(' utnyttj'-ls. 

Översiktsplanen innehåller inte nägra konkreta förslag som l'nbclr! riktar 

sig till den äldre delen ,l\! befolkningen mer i1n att områden för bostäder, 

diiribland illdrebosbdcr, pekas ut salllt alt kommunen verkar (ör att skJpa 

cll ll1tll1gfald av olib boendekvaliteter. Generella förbii.ttringsiitgiirdcr som 

säkrare traflk, mer aktiviteter, tryggare gilng.- och cykcl";lgar och liknade 

gagnar även denna grupp i samhiHlct. 

l Karlsborgs kommull Jr all äldrevi\rd koncentrerad till Hagan;i.set i norra 

delen av tätorten. Översiktsplanen beskriver mö.ilighcten att utöka och 

utvcclda denna verksamhet 

GODA LEVNADSVANOR 

Coda möjligheter till hilu!tsliv niira hemmet och elI rikt utbud av fritidsak" 

tiviteler lägger grunden rör goda levnadsvanor. �'Iöjlight'terlla till friluftsliv 

iiI' synnerligen goda i Karlsborg. Som exempel kan nii.mnas ,HI 'Illa invilnarna 

i Karlsborgs tätort kan nå en badplats eller \'allen inom ca 250 111. Ulbudet 

av (ritidsaktiviteter iir dock begriinsat i en liten komJllun och innebiir en viss 

risk rör att människor blir inaktiva, vilket inte främjar hiils;\ll. 
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ÖversiktspLll1ens förslag ska förhoppningsvis iiven Icchl till en h;.\lIbar 

ekonom isk ut veckling i kommunen. Syftet är att försöka göra korn mU!1el1 

mer attraktiv rör både boende och arbetc och diirl1lcd viinda en negativ 

trend med minskande befolkning och krympande ekonol111. "It takes ll10ney 

to get lllO!lCY
" är ett talesiitt som iiven giiller hill'. Kommunen kommer att få 

b,\de utredni ngs- och genom(örandekostnader (ör dc föreslagna nyckel pro

jcktcn, förbiittringar av VA-situationen m. m. 

Det �ir ch rior av stor vikt att översiktsplanen samordnas med den kommu

nala budgeten så att medel årligen avsätts för genomförande av planen e(ter 

en prioriteringslista. Det bör även flnnas vissa medel (ör att kunna (;\nga 

intressant,j projekt i flykten, vilka inte kun!);,)t tOrutses i planeringen. 

h'Jrhoppningsvis leder plangenomföram!ct till att utflyttningen byts mot 

inllyuning av bade människor och företag sallll att kommunen Lh fler 

turister och dngbesökare, vilket indirekt !eder till ökade sk<.llteintiiktt'l" och 

intilkter (ör olika branscher inte minst handel och andr,l sCl"vicen;'ringar. 

Prioritering;,u tOr att nä en god folkh:i!sa gencrerar i sin tur tillväxt och 

utveckling. 

;Vlcd begränsade resurser i ell liten kommun iiI' det av stor vikt atl möjlig

hctel"!la till bidrag från FU, staten, olika institutioner m.n. utnytt.ias s,\ att 

den egna insatsen kan minskas. Flyttning eller förbättring av rCSCCCll trum, 

förbättring av vägar och utbyggnad av nya GC-viigar samt utveckling ,lY 

bcsöksniiringen är projekt som i regel kan utföras med hjidp av bidrag friin 

olika h,\11. �kr detaljerade ekonomisk,l konsekvenser kommer ,jl! t,IS (ram i 

niista skede niir nyckelprojekt och genomfönlndestrategi studeras. 



Utgångspunkten för den nya översiktsplanen för 
Karlsborgs kommun är dokumentet Vision 2020. 
Här pekas fyra prioriterade insatsområden ut; 
Leva och bo, kommunikationer, upplevelser och 
Karlsborgs centrum. 

Översiktsplanens syfte är dels att redovisa hur 
hänsyn tas till riksintressen, förordningar och övriga 
planeringsförutsättningar, dels att vara ett av ftera 
verktyg för kommunen att nå sin vision. 

Karlsborgs 
kommun 

Karlsborgs kommun 
54682 Karlsborg 
Besöksadress: Storgatan 16 
0505-17000 
ko rIsborg .ko m m u n@korlsborg.se 
W'lNJ.korlsborg.se 
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