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I Plan- och Bygglagens (PBL) första kapitel
anges att ”alla kommuner ska ha en aktuell över-
siktsplan som omfattar hela kommunen. Över-
siktsplanen ska ge vägledning för beslut om an-
vändning av mark- och vattenområden samt om
hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras”.
Planen ska redovisa lämplig markanvändning
och vilka allmänna intressen som finns. Den ska
också visa kommunens politiska vilja. Översikts-
planens innehåll och dess konsekvenser ska kunna
utläsas utan svårighet.

Planen är vägledande men inte bindande för
efterföljande beslut. Den är också en överenskom-
melse mellan staten och kommunen om hur riks-
intressen ska tas tillvara.

Översiktsplaneringens uppgift 

Att medverka till en ändamålsenlig struktur av
bebyggelse, grönområden, kommunikations-
leder och andra anläggningar.   

Att främja goda miljöförhållanden och en lång-
siktigt god hushållning med mark- och vatten-
områden, energi och råvaror. 

Att främja en från social synpunkt god livsmiljö. 

Plan- och bygglagstiftningen 
och Miljöbalken
Det är i första hand Plan- och bygglagstiftningen (PBL)
och Miljöbalken (MB) som reglerar innehållet i en över-
siktsplan. PBL reglerar användningen av mark och
vatten, medan MB reglerar användningen av miljön
och prövning av olika verksamheter. 

PBL syftar till att främja en långsiktigt bra
samhällsutveckling genom avvägning mellan
olika intressen.

PBL använder begreppen allmänna och
enskilda intressen. Allmänna intressen är de
intressen som i princip angår alla i kommu-
nen eller regionen. Enskilda intressen är till
exempel den privata markägarens intresse att
exploatera sin mark på ett visst sätt.

Kommunens översiktsplan ska endast
behandla och sammanväga allmänna intres-
sen.  Det är först i arbetet med detaljplaner
eller områdesbestämmelser som de enskilda
intressena kommer in och där markägare och
direkt berörda hyresgäster är sakägare med
rättigheter.

Genom PBL har kommunerna fått det  primära ansva-
ret för utformningen av bebyggelsemiljön på lokal nivå.
Det är kommunen som i samråd med stat, näringsliv
och medborgare svarar för att olika intressen beaktas i
den fysiska planeringen. Det är kommunen som i förs-
ta hand avgör om utvecklingen medför ”betydande
påverkan” på miljön, hälsan eller hushållningen med
mark, vatten och andra resurser.

Miljöbalkens bestämmelser syftar till att främja en
hållbar utveckling som innebär att nuvarande och
kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och
god miljö. Miljöbalken ska tillämpas så att:  

Människors hälsa och miljön skyddas mot skador
och olägenheter.  

Värdefulla kultur- och naturmiljöer skyddas och
vårdas.   

Den biologiska mångfalden bevaras.   

Mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så
att en från ekologisk, social, kulturell och sam-
hällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushåll-
ning tryggas.   

Återanvändning och återvinning liksom annan hus-
hållning med material, råvaror och energi främjas så
att ett kretslopp uppnås. 
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Vad är en översiktsplan? 

PBL




