BERGS KOMMUN

Utställning av Översiktsplan för Ljungdalen/Storsjö, Bergs kommun
Bergs kommun har genomfört en översyn av den fördjupade översiktsplanen för
rubricerat området som ett led i att hålla den kommuntäckande översiktsplanen aktuell.
Planen har anpassats till digital GIS-teknik, vilket innebär att all text och alla kartor
finns tillgängliga i digital form och att geografisk information kan kombineras med
olika kartor.
I kommunens program för översyn av översiktsplan för Bergs kommun anges att
turistområdena har hög prioritet för att svara upp mot de insatsområden som särskilt
anges i det regionala tillväxtprogrammet och i de kommunala målen. Turismen är idag
den mest expansiva näringsgrenen i Bergs kommun och Jämtlands län varför det är
viktigt att säkerställa lämpliga markområden för fortsatt utbyggnad.
Planen har utarbetats tillsammans med en lokal arbetsgrupp med representanter från
området. Arbetsgruppen har varit överens om att försöka utveckla området med
möjligheter till nya turistiska bäddar samtidigt som det är viktigt att bibehålla områdets
småskaliga och naturnära karaktär. Planförslaget medger en utbyggnad av
storleksordningen 5 – 6 000 bäddar och där avloppsfrågan är den största utmaningen för
att möjliggöra fortsatt utbyggnad
Planförslaget har varit ute på samråd under våren 2010. De yttranden som inkommit
under samrådstiden har sammanfattats och kommenterats i en särskild
samrådsredogörelse som bifogas planhandlingarna. Yttrandena föranleder vissa
ändringar och kompletteringar av planförslaget vilka framgår av samrådsredogörelsen.
Planförslaget hålls utställd under tiden 17 dec – 1 mars 2011 på följande platser;
Plats
Kommunkontoret i Svenstavik

Öppettider
Mån – tors
Fre

08.00-12.00, 13.00-16.00
08.00-12.00, 13.00-15.00

ICA Ljungdalen

Mån - sön

09.00-18.00

Handlarn i Storsjö

Mån – fre
Lör

09.00-11.30, 13.00-18.00
09.00-13.00

Synpunkter på förslaget skall vara kommunen tillhanda senast 1 mars 2011.
Svaren sänds till Bergs kommun, Kansliavdelningen, Box 73, 840 40 Svenstavik.
Upplysningar om planförslaget lämnas av stadsarkitekt Ulf Alexandersson, 063-18 19
41.
Planens olika kartor redovisas i A4. Större och tydligare karta har sänts till
länsstyrelsen samt finns på de platser där planen hålls utställd.
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