Översiktsplan för Vänersborgs kommun
Detta förslag till översiktsplan har successivt arbetats fram i en öppen process i den styrgrupp
och arbetsgrupp som bildats för ändamålet. Särskilda frågor och avsnitt har behandlats i mindre grupper och därefter arbetats in. Projektledaren har i samarbete med projektsekreteraren
lett och hållit samman arbetet.
Översiktsplanediskussionerna inleddes våren 2004 med ett seminarium där politiker och representanter för olika förvaltningar diskuterade framtidsfrågor för
kommunen. Styrgrupp och arbetsgrupp bildades och formerna för arbetet diskuterades.
Motiveringen till en revidering istället för en aktualitetsförklaring av gällande översiktsplan
var att lagstiftningen hade förstärkt översiktsplanens roll, att miljöfrågorna behövde lyftas
fram, att en mer visionär plan önskades samt att läsbarheten behövde förbättras förutom att
visst innehåll hade blivit inaktuellt.
Utarbetandet av översiktsplanen kan delas in i tre olika skeden; program, samråd och utställning. Programskedet, som var det första skedet, är inte formellt reglerat i lagstiftning, utan
stor frihet råder både vad gäller innehållet i programmet och vilka remissinstanser som tillfrågas. Samråds- och utställningsskedena är däremot formellt reglerade och samråd sker då med
berörda myndigheter, kommunala nämnder och organisationer samt med allmänheten.
Inkomna synpunkter redovisas dels i samrådsredogörelse efter samrådsskedet dels i ett utlåtande efter utställningen. Därefter läggs översiktsplanen fram för antagande av kommunfullmäktige.
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