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Yttrande över Kils kommuns samrådshandling 
Ny  Översiktsplan daterad 2017-10-30 
 
Vi har läst det omfattande, intressanta och välformulerade förslaget till ny ÖP med tillhörande 
MKB. Vi välkomnar , som det står i  MKB, att kommunen planerar så att naturmiljö, 
kulturmiljö, allmänna kommunikationer, rekreation och friluftsliv gynnas och framför 
allt att det övergripande målet för kommunen är att leva upp till de värden som utmärker 
ett hållbart samhälle. 
Vi hoppas att denna vilja slår igenom i handling och att ambitionen sätts lika högt i 
nästa steg när alla goda tankar skall verkställas. 
 
Därför är det viktigt att miljömålen är mätbara och att mätningen sker fortlöpande i 
kommunens regi . Vi ser gärna att miljömålen delas upp i tidsmässigt kortare delmål, att 
dessa redovisas samt att en återkommande avstämning sker. Någon form av kommunal 
miljömässig årsredovisning avstämd mot konkreta mätbara mål. En fortlöpande 
återkoppling med möjlighet till ständig förändring för att nå övergripande miljömål. 
 
Tidigare ÖP har utgivningsår 2010. De målavstämningar mot mätbara miljömål som 
skett under de sju år som passerat och de lärdomar som dragits i den kommunala 
verksamheten av dessa mätresultat hade varit intressanta att läsa om i förslaget till ny 
plan. 
 
Vattenvård står högt på vår prioriteringslista. Vi anser att det övergripande miljömålet, 
och rätten till  friskt vatten i alla led, föranleder en tydligare redogörelse i 
översiktsplaneringen för t.ex. hur vattenförsörjningen till tätorterna garderas. 
Reservvattentäkter? Hur påverkas vatten i realiteten av ökad närliggande byggnation, 
större arealer med närliggande hårdgjorda ytor, snabbare avrinning, ökande flöden, 
ökande trafik med mera. 
 
Vi vill att Örnäsområdet undantas från bostadsbebyggelse och i stället görs till 
naturreservat. 
  
I styrgrupp och arbetsgrupp för planen redovisas 14 deltagare. Totala antalet som deltagit 
i arbetet med att skriva ÖP och MKB är troligen större. Arbetet med detta har skett på 
arbetstid under två år. Vi som yttrar oss tillhör en ideell förening där vi skall sätta oss in i 
underlaget och skriva på vår fritid. Två månader, inkluderande en julhelg och en 
nyårshelg, ger oss inte den möjligheten. 
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