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I översiktsplanen redovisas mark- och vattenanvändning för hela kommunens yta. 
I merparten av kommunen utgörs denna av jord- och skogsbruksmark
 med friliggande bebyggelse och byar. Den redovisade markanvändningen i dessa områden 
hindrar inte lokalisering av ny bebyggelse.

I plankartan redovisas i de mindre orterna nuvarande bostadsområden inkl. mindre parker 
och grönområden som markanvändning ”Bostäder, befintlig”. Dessa bostadsområden och kvarter 
föreslås i huvudsak behållas i nuvarande utformning. Förändringar, mindre förtätningar och 
kompletterande bebyggelse kan aktualiseras såväl inom kvartersmark som mindre park� 
och grönområden som inte redovisats särskilt på plankartan. 
Verksamheter som inte är störande för bostäder och boende kan etableras i bostadskvarteren, 
t.ex. i form av kontor eller cykelverkstäder.

På motsvarande sätt redovisas befintliga verksamhetsområden som
”Företagsområde, Befintligt”. Även här kan förändringar, mindre förtätningar aktualiseras.

Lägen för nya gator är ungefärligt angivna och kan justeras i kommande detaljplaner 
utan att strida mot översiktsplanen.

Gränser för utvecklingsområden är ungefärligt angivna och kan justeras i kommande 
detaljplaner utan att strida mot översiktsplanen.


