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Enligt sändlista

Utställningsförslag till revidering av Översiktsplan för Malmö
Utställningsförslag till revidering av Översiktsplan för Malmö finns nu tillgängligt på
www.malmo.se/op/utstallning för kännedom och yttrande.
De grundläggande förutsättningar som var utgångspunkt för gällande översiktsplan har
inte ändrats och planens prioriterade inriktningar föreslås därför gälla fortsatt utan förändring. Att läka samman staden – socialt och fysiskt – och i huvudsak växa inåt för att
värna resurshushållningsperspektivet har hög aktualitet. I vissa avseenden har dock förutsättningar ändrats vilket motiverar att delar av planen revideras.
Utställning
När ett förslag till översiktsplan upprättas, eller när gällande översiktsplan ändras, ska
förslaget ställas ut under minst två månader innan det antas av kommunfullmäktige. Den
som vill lämna synpunkter under utställningstiden ska göra detta skriftligen till kommunen. Efter utställningen ska kommunen sammanställa inkomna synpunkter i ett särskilt
utlåtande och redogöra vilka eventuella ändringar i planen som synpunkterna lett till.
Utställningshandlingar

hämtas här som pdf

www.malmo.se/op/karta/utstallning

hämtas här som pdf

hämtas här som pdf

I utställningshandlingarna ingår flera delar. Översiktsplanen består av planstrategi och ett
digitalt webverktyg med kartor och planeringsriktlinjer. Därtill ingår som beslutsunderlag
en samrådsredogörelse samt en hållbarhetsbedömning med miljökonsekvensbeskrivning.
Kartverktyget finns på www.malmo.se/op/karta/utstallning.

Synpunkter på planen bör i första hand fokusera på de ändringar av planen som föreslås
jämför med gällande plan. Dessa ändringar finns sammanfattade här. Gällande översiktsplan kan ses här.
Process och tidsplan
Malmös gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 22 maj 2014. Enligt
plan- och bygglagen ska kommunfullmäktige minst en gång under varje mandatperiod
pröva om översiktsplanen är aktuell. Kommunstyrelsen har beslutat att en översyn av
översiktsplanen ska ske under innevarande mandatperiod. Samråd pågick under våren
2017. Utställningshandlingarna godkändes för utställning av kommunstyrelsen den 16
augusti 2017. Utställningstiden pågår från 1 september till 1 november. Målet är att
kommunfullmäktige ska anta en reviderad översiktsplan under första halvåret 2018.

Christer Larsson
Stadsbyggnadsdirektör

Synpunkter på utställningsförslaget skickas senast 1 november 2017
med e-post till stadsbyggnadskontoret@malmo.se
Synpunkter kan också lämnas genom ett webformulär på
www.malmo.se/op/utstallning
Ange som ärende: ”Yttrande utställning ÖP. Dnr SBN-2016-131”
Då tidsplanen är snäv kommer uppskov ej att medges.
Den interna hanteringen av yttranden underlättas om yttranden sänds
som word-fil med e-post.
Utställningshandlingarna skickas endast ut med denna e-post.
För beställning av pappersexemplar samt upplysningar om översiktsplanen
kontakta:
Kristoffer Widestam, tel.: 040 34 23 21
epost: kristoffer.widestam@malmo.se
eller
Tyke Tykesson, tel.: 040 34 23 78
epost: tyke.tykesson@malmo.se
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