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aktualitetsprövning
en skyldighet, enligt plan- och bygglagen, för kommunfullmäktige att minst en gång under mandattiden ta ställning till översiktsplanens aktualitet
allé
enligt miljöbalken definieras allé som lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består av
minst fem träd, längs en väg eller det som tidigare
utgjort väg eller i ett i övrigt öppet landskap
allmän väg
väg där staten eller kommunen är väghållare
allmänna intressen
är av olika karaktär, dit hör exempelvis ändamålsenlig struktur av bebyggelse, grönområden, kommunikationer, goda miljöförhållanden, långsiktigt
god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror, samt att förvalta natur- och kulturvärdena
och att främja en socialt god livsmiljö
arkitektur
byggnadskonst (estetisk organisation av praktisk
verklighet)
aspekt
synvinkel
avrinningsområde
är det landområde, inklusive sjöar, som avvattnas
via samma vattendrag
bebyggelsestruktur
det mönster efter vilken bebyggelsen är organiserad
biobränsle
förnybara bränslen som är producerade av levande organismer (biomassa)
biogas
gasformigt biobränsle som bildas vid nedbrytning
av organiskt material

biologi
vetenskapen om livet och dess processer
biologisk mångfald
variationsrikedom bland levande organismer av
alla ursprung
biotop
en typ av omgivning med naturliga gränser där vissa växt- eller djursamhällen hör hemma
biotopskydd
generellt lagreglerat skydd mot all form av exploatering av särskilt skyddsvärda biotoper
bredband
ett enkelt sätt att sammanfatta olika tekniker för att
koppla upp datorer och många andra apparater till
internet, oklarhet råder om minsta överföringshastighet för att få kallas bredband
bygglov
tillstånd att bygga nytt, bygga om, bygga till eller
ändra användning av en byggnad eller en anläggning, regleras i plan- och bygglagen
byggnadsminne
det starkaste kulturhistoriska skyddet bebyggelse i
Sverige kan få, det kan även omfatta parker, trädgårdar och andra anläggningar, regleras i kulturminneslagen
civilrättsligt avtal
avtal tecknat direkt mellan enskilda personer, dit
räknas även juridisk person
dagvatten
tillfälligt förekommande avrinnande vatten på markytan eller på en konstruktion, exempelvis regnvatten och smältvatten, dagvatten leds ofta direkt ut i
vattendrag
deponi
en plats där avfall dumpas
design
formgivning

detaljplan
begrepp inom den fysiska planeringen som avser
en plan för utformning av bebyggelse med mera inom ett geografiskt mindre område, regleras i planoch bygglagen
dokument
skriftlig källa
duplikatsystem
avloppsledningssystem med separata ledningar
för spill- respektive dagvatten
ekologi
vetenskapen om de levande varelsernas relationer
till sin omvärld
ekosystem
en avgränsad del av naturen som vi människor valt
att betrakta som ett system, det vill säga en helhet
elektromagnetiska fält
ett samlingsnamn för de elektriska och magnetiska
fält som bildas kring bland annat. elledningar
eliminera
utesluta
enskilt avlopp
avloppsanläggning som inte är ansluten till kommunens ledningsnät
entreprenör
företagsam person, ofta i betydelse företagsgrundare
estetik
vetenskapen om det sköna
expansion
utvidgning
exploatera
utnyttja, innebär att en resurs används
extern handelsetablering
handelsverksamhet som lokaliseras till ett externt
läge, det vill säga utanför själva tätorten eller i tätortens utkant
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farligt gods
ämnen som kan innebära risk för hälsa, säkerhet,
egendom eller miljön när den transporteras eller
används
fasta bränslen
bränslen som inte är flytande eller gasformiga, exempelvis ved och kol
fasta fornlämningar
lämningar efter människors verksamhet under
forna tider, som tillkommit genom äldre tiders bruk
och som är varaktigt övergivna, exempelvis gravfält, kyrkogårdar, boplatser och skeppsvrak
folkhälsoarbete
allt systematiskt målinriktat arbete som görs för att
nå en god och jämlikt fördelad hälsa
folkrörelser
används ofta för att kollektivt referera till de tre
rörelser som spelade en särskilt viktig roll för
Sveriges demokratisering under 1800- och tidigt
1900-tal, väckelserörelsen, nykterhetsrörelsen och
arbetarrörelsen
fornfynd
föremål som saknar ägare när de hittas och som
påträffas vid fast fornlämning eller påträffats under
andra omständigheter och kan antas vara minst ett
hundra år gamla
fornminnen
sammanfattande namn för fasta fornlämningar och
fornfynd
fornminnesregister
Riksantikvarieämbetets register som innehåller
Sveriges hittills inventerade fornlämningar, drygt
1,5 miljoner från stenåldern fram in i 1900-talet
fossila bränslen
olika energikällor i form av kolväten, exempelvis
naturgas, petroleum och kol
fysisk planering
planering som reglerar hur mark- och vatten ska
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användas och hur bebyggelsemiljön ska utvecklas
och bevaras
förnyelsebar energi
är energikällor som hela tiden förnyar sig, exempelvis vind-, vatten och bioenergi
försurning
innebär att sura ämnen tillförs mark och vatten i
högre takt än de bortförs eller neutraliseras
gata
väg i stads- eller tätortsmiljö vanligtvis med kommunen som huvudman
genetisk variation
mängden genetisk variation inom en art, genetisk
variation är en förutsättning för en arts utveckling
geovetenskap
sammanfattande benämning på de vetenskaper
som huvudsakligen studerar jordklotet, dess historia, fysiska förhållanden samt de processer som är
verksamma i och på dess yta
glacialmarina relikter
kallas de arter som blev instängda i de sjöar som
efter att inlandsisen drog sig tillbaka tappade kontakten med havet på grund av landhöjningen
global
världsomspännande
grundvatten
det vatten som utgör den underjordiska delen av
vattnets kretslopp i naturen
gränsvärden
är de värden som lagts fast i en miljöprövning och
som aldrig får överskridas
herrgård
ursprungligen beteckning på en stor gård som beboddes av en ”herre” det vill säga adelsman, under
industrialismen började även ofrälse bruksägare
och brukspatroner att kallas herrar
hydrologi
läran om vattenförhållandena på jorden

hållbar utveckling
en utveckling som tillgodoser dagens behov utan
att äventyra kommande generationers möjligheter
att tillgodose sina behov
industrialism
den process där den ekonomiska tyngdpunkten
övergår från hantverk och jordbruk till industri, startade i Storbritannien i mitten av 1700-talet
informationssamhälle
ett begrepp som syftar på att informationen har ersatt kapitalet som maktbas i samhället
infrastruktur
anläggningar som anses nödvändiga för att samhället ska fungera, framförallt avses system för
transport av varor och personer, energi och information
infrastrukturpropositionen
den trafikpolitiska proposition som regeringen lagt
fram inför riksdagen där ett av de viktigaste målen
är att kraftigt begränsa trafikens miljöpåverkan
innovativ
införande av nyheter
inpendling
de som regelbundet reser in, i exempelvis en kommun, för att arbeta eller studera
inventering
observationsundersökning där data samlas in
jämlikhet
alla människors lika värde oavsett etnicitet, tro, utseende, sexuell läggning, status, åsikt, handikapp
eller kön
jämställdhet
politiskt begrepp som definieras som jämlikhet
mellan könen
kartering
kartläggning, exempelvis framställning av en karta
genom uppmätning eller annan datainsamling
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kollektivtrafik
organiserade, regelbundet tillgängliga transporter
som erbjuds allmänheten, exempelvis lokaltrafik
och länstrafik med buss eller tåg
kommersiell service
exempelvis butiker, restauranger, biografer och liknande
kommunikationer
transporter
kompetens
ett samlingsnamn för förmågan att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter
komplementbyggnad
en byggnad som är komplement (tillägg) till en annan, exempelvis friliggande uthus, garage och liknande
kontinuitet
utan avbrott
konvertering
att byta, övergå till något annat
kraftledning
elektrisk ledning för elöverföringar
KRAV – godkänd
ett svenskt organ som utvecklar regler för ekologisk odling, förändring och tjänster
kretslopp
innebär att ämnen, varor, tjänster eller andra saker
cirkulerar
kulturarv
ett folks eller en nations gemensamma kulturella
historia
kulturlandskap
ett landskap som mer eller mindre starkt omvandlats av människors aktivitet
kulturmiljö
ett geografiskt område som hyser kulturhistoriska
lämningar

källsortering
sortering av avfall direkt vid källan, exempelvis i
hushållen
lakvatten
lakvatten är vatten, ofta från nederbörd, som passerar genom en deponi, av till exempel hushållsavfall. Lakvattnet är ofta förorenat, exempelvis av
tungmetaller eller salter
landskapsbild
landskapets utseende
landskapsestetik
landskapets skönhet
landskapselement
landskapselement utgörs av småbiotoper som exempelvis småvatten, stenmurar, fornlämningar, odlingsrösen och alléer
laga kraft
tillkommer ett beslut när klagan inte längre kan föras
livsmiljö
den miljö där en viss växt- eller djurart lever (habitat)
LOD
lokalt omhändertagande av dagvatten
lokal
geografiskt område där en viss växt- eller djurart
lever
manbyggnad
huvudbyggnad
meanderlopp
en slingrande älvfåra i ett flackt landskap, skapad
av erosion i ytterkurvorna och avlagring i innerkurvorna
miljöbalken
en lagstiftning som syftar till att främja en hållbar
utveckling, SFS 1998:808

miljöbokslut
en sammanställning av hur väl uppställda miljömål
uppfylls
miljöfarlig verksamhet
all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt innebär utsläpp
till mark, luft eller vatten eller innebär annan risk för
olägenheter för människors hälsa eller miljö
miljökonsekvensbedömning
bedömning av trolig påverkan på miljön
miljökonsekvensbeskrivning
det dokument som redovisar en miljöbedömning
miljökvalitetsmål
16 mål som antagits av riksdagen med syfte att nå
en miljömässigt hållbar utveckling på lång sikt
miljökvalitetsnorm
av regeringen eller myndighet meddelade föreskrifter om kvaliteten på utomhusluft, vatten eller
miljön i övrigt
miljömål
miljökvalitetsmål på regional och lokal nivå, det vill
säga på länsstyrelse- och kommunnivå
miljöpolicy
grundprincip för hur miljöfrågor ska hanteras i en
organisation
municipalsamhälle
tidigare benämning på tätbebyggda områden på
landsbyggden som inte utgjorde egna kommuner
naturminne
ett särpräglat naturföremål får av länsstyrelsen eller kommunen, med stöd av miljöbalken, förklaras
som naturminne om det behöver skyddas eller vårdas
naturreservat
ett värdefullt mark- eller vattenområde som skyddas med stöd av miljöbalken, länsstyrelsen eller
kommunen kan förklara ett område som naturreservat
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naturvärdesobjekt
ett skogsområde eller motsvarande med påtagliga
naturvärden utan att objektet når upp till kvaliteten
nyckelbiotop
naturvårdsavtal
ett civilrättsligt avtal mellan länsstyrelsen eller
kommunen och markägaren i syfte att bevara och
utveckla ett områdes naturvärden
naturvårdsområde
länsstyrelsen eller kommunen kunde innan miljöbalken trädde i kraft avsätta naturvårdsområden
med stöd av naturvårdslagen, skyddsformen är
svagare än för naturreservat och fick inte hindra
pågående markanvändning
nollvisionen
av riksdagen beslutat mål att få ner antalet döda
och svårt skadade i Sverige på grund av trafikolyckor till noll
nyckelbiotop
en fysisk miljö med mycket stor betydelse för flora
och fauna, innehåller ofta känsliga djur- och växtarter, det finns eller kan förväntas finnas rödlistade
arter
näringsliv
sammanfattande namn på de olika värdeskapande
verksamheter som finns inom ett geografiskt område
näringspåverkan
i ytvattenförekomster används kvalitetsfaktorn näringspåverkan i statusbedömningen, i sjöar och
vattendrag används totalkoncentrationen av fosfor
i vattnet som mått på belastningen av näringsämnen
odlingsröse
stenröse som lagts upp när man har röjt mark
offentlig verksamhet
verksamhet som har staten, landstinget eller kommunen som huvudman
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områdesbestämmelser
för begränsade områden som inte omfattas av detaljplan kan områdesbestämmelser användas för
att säkerställa ett syfte i översiktsplanen, regleras i
plan- och bygglagen
ozonskikt
det skikt av ozon som finns i övre delen av atmosfären och som hindrar ultraviolett strålning från att
nå jordytan
parameter
storhet som är konstant under en viss process men
som sedan kan ges ett annat värde
passivhus
en byggnad där man minskat värmeförlusten så
mycket att inga radiatorer eller någon golvvärme
behövs
pendelparkering
strategiskt lokaliserad bilparkering för de som
pendlar med kollektivtrafik eller som samåker
pH-värde
ett mått på surhet, vanligtvis i vatten
plan- och bygglagen
en lagstiftning som reglerar planläggningen av
mark, vatten och byggande, SFS 1987:10
planberedskap
att ha redan klara detaljplaner framme så att en
omedelbar byggstart kan ske
policy
ett på principer grundat handlingssätt
primär
i första hand
primärvård
den vård som bedrivs genom vårdcentralerna och
som inte kräver sjukhusets medicinska och tekniska resurser
prioritering
med förtursrätt

proposition
ett förslag om beslut som regeringen respektive
statsrådet lägger fram inför riksdagen
radon
är en ädelgas som bildas vid sönderfall av radium
– 226, radon kan orsaka radioaktiv nedsmittning då
gasen lätt sprids och ger upphov till fasta radioaktiva sönderfallsprodukter, så kallade radondöttrar
ramdirektiv för vatten
se vattendirektivet
randdelta
bildas när en isälv mynnar i havet, eller någon annan öppen vattenyta, under högsta kustlinjen där
isranden gjort ett längre uppehåll
ras
rörelse av material i fritt fall, inom geologin fritt fall
utför ett stup eller en slänt av berg, sten, grus eller
sand
recipient
mottagare, i miljösammanhang hav, sjö, vattendrag
eller atmosfären som mottagare av restprodukter
restaurering
återställning till ett tidigare skick
restriktiv
återhållsam
riksintresse
beteckning enligt miljöbalken för geografiskt område, plats eller miljö som är av stor nationell betydelse
riktvärden
de värden som alltid bör eftersträvas och som kan
ses som långsiktiga mål
robusta system
system som klarar förändringar och yttre påfrestningar
rödlistade arter
ArtDatabankens lista över hotade och missgynnade växter, svampar och djur
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samhällsplanering
utarbetande och fastställande av riktlinjer för lokalisering och utveckling av bebyggelse, service,
kommunikationer och miljö med målet att skapa ett
hållbart samhälle
samhällsservice
service med offentlig huvudman, exempelvis skolor och sjukhus
samråd
namn på den process då exempelvis ett planförslag är ute på remiss bland berörda
sanering
vanligtvis ta bort föroreningar i marken
schaktning
undanskaffande av jord eller liknande genom grävning eller sprängning
segregation
det rumsliga åtskiljandet av befolkningsgrupper
sekundär
i andra hand
servicelägenheter
självständigt boende, stödjande service i viss omfattning finns att tillgå
servicenäring
den del av näringslivet som tillhandahåller tjänster
av olika slag, till skillnad från tillverkande företag
skogsbruksplan
ett verktyg i planeringen av skogsskötseln, skogsbruksplanen ger en samlad kunskap om produktions- och naturvärdena
skolskog
ett avgränsat skogsområde som får användas av
skolan för undervisningen där överenskommelse
träffats med markägaren
skred
släntrörelse där rörelsen sker utefter ett eller flera
glidplan inne i sluttningen

skyddsavstånd
det avstånd till en störningskälla som bör tillämpas
för att nå en acceptabel grad av störningsfrihet
skyddsobjekt
benämning på anläggning eller område som avlysts av totalförsvarstekniska skäl
skötselplan
ett dokument i vilken definieras hur ett visst markområde eller motsvarande ska skötas
småbiotoper
ett mindre mark- eller vattenområde som utgör eller kan utgöra livsmiljö för värdefulla växt- och djurarter, exempelvis dammar, diken, åkerholmar och
odlingsrösen
socken
den minsta territoriella kyrkliga enheten
spillvatten
vatten från diskhoar, toaletter, duschar och olika
processer i industrin, spillvatten renas i reningsverk
spridningskorridor
sammankopplande landskapselement mellan biotoper som möjliggör spridning för växter och djur
stabilitet
egenskap hos ett system att inte förändras vid störning eller annan påverkan
stadigvarande
beständig
strandskydd
en förbudslagstiftning med syfte att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara
livsvillkoren på land och i vatten för djur och växter,
skyddet gäller land- och vattenområden 100 meter från strandlinjen, kan utökas upp till 300 meter,
regleras i miljöbalken
strandskyddsdispens
länsstyrelsen eller kommunen kan bevilja dispens
från strandskyddet om särskilda skäl föreligger

strategi
välplanerat tillvägagångssätt
strövområde
naturområde med rekreationsmöjligheter
sällanköpsvaror
detaljhandel som inte är dagligvaruhandel, vanligtvis beklädnad, hemartiklar och fritidsvaror
tillgänglighet
ett begrepp som används för att beskriva hur väl
en verksamhet eller lokal fungerar för människor
med funktionsnedsättningar
topografi
terrängförhållanden
totalförsvaret
namnet på alla de organisationer och myndigheter
som skapats för att kunna klara Sveriges territoriella försvar, både militära och civila
trafikdifferentiering
när man skiljer trafik inom samma trafikslag åt, exempelvis lokalgata, huvudgata, genomfart och så
vidare
trafiknät
sammanhängande vägstruktur
trafiknätsanalys
ett lokalt planeringsdokument som beskriver hur
de olika trafiknäten kan utformas för att bättre klara
sina respektive uppgifter
trafikseparering
när man skiljer olika trafikslag åt exempelvis bilgata, bussgata, gång- och cykelväg osv.
transportsystem
kedjan av de funktioner som krävs för att transportera människor, varor eller information
upplåtelseform
omständigheterna under vilka man nyttjar en bostad, i Sverige finns fyra olika upplåtelseformer,
hyresrätt, kooperativ hyresrätt, bostadsrätt och
äganderätt
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utpendling
de som regelbundet reser ut, ur exempelvis en
kommun, för att arbeta eller studera
utställning
namn på den process då exempelvis en detaljplan
anslås för allmän beskådan
utvecklingsområde
område där kommunen planerar för framtida utveckling av bebyggelse och allmänna intressen
vattendelare
gränsen mellan två avrinningsområden
vattendirektivet
fastslår en ram för den europeiska gemenskapens
vattenpolitiska samarbete, det handlar främst om
att förbättra miljöarbetet genom en gemensam lagstiftning för vatten, det gäller både sjöar och andra
typer av vattendrag, kustvatten och grundvatten,
dock inte hav
vattendrag
sötvatten som drivs genom landskapet från högre
belägna till lägre belägna trakter och som vanligtvis mynnar ut i havet eller i en insjö, exempelvis en
bäck, å eller älv
vattenskyddsområde
Ett mark- eller vattenområde med skyddsbestämmelser för en grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt
våtmark
sankmark, under en stor del av året vattenmättad
mark, oftast med grundvattenytan nära eller över
markytan, även mycket grunda sjöar med vegetation räknas som våtmarker
vägområde
utgörs, förutom av själva vägbanen, av diken,
slänter, säkerhetszoner, bullerskydd, viltstängsel,
tryckbankar, belysning, vägmärken m.m.
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växthuseffekten
kallas fenomenet att långvågig strålning hindras
från att lämna atmosfären på grund av så kallade
växthusgaser vilket bidrar till att hålla jordens temperatur på en beboelig nivå, växthuseffekten omtalas även i samband med den globala uppvärmningen som pågår nu och som man befarar har ett
samband med människans förbränning av fossila
bränslen och därmed en onaturlig ökning av mängden koldioxid i atmosfären
växthusgaser
den viktigaste växthusgasen är vattenånga vars
källor är naturliga, andra växthusgaser bland annat. koldioxid, metan och lustgas ökar troligen på
grund av människan och bidrar till klimatförändringen
ytvattentäkt
en sjö eller annat vattendrag som används för att ta
vatten ur för den lokala dricksvattenförsörjningen
zoologi
läran om djurriket
åkerholme
holmar av natur- och kulturmark med en areal av
högst 0,5 hektar som omges av åkermark eller kultiverad betesmark
äldreboende
ett boende för äldre som inte klarar av att bo på
egen hand, det finns olika former av äldreboenden
ängs- och hagmark
mark som hävdas genom slåtter och/eller bete
övergödning
en långtgående utveckling mot mer näringsrika förhållanden orsakat av människan
översiktsplan
kommuntäckande plan som anger hur mark- och
vattenområden ska användas samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras, regleras i
plan- och bygglagen
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Diarienr: KS 10/41

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige
Datum:
Plats:

KF § 72

2010-06-23 Klockan: 19:00
KilArena

Ärende

Diarienr:

Översiktsplan för Kils kommun

KS 09/290

Föredragande

Förslaget till ny översiktsplan för Kils kommun har varit utställt under perioden 15 februari 23 april 2010.
Medborgare, myndigheter och andra aktörer har haft möjlighet att lämna synpunkter via epost, telefon eller brev. Sammanlagt 13 skriftliga yttranden har inkommit.
Efter utställning ska förslaget godkännas av kommunstyrelsen, innan kommunfullmäktige
prövar om planen kan antas.
Kommunstyrelsen beslutade den 8 juni 2010 att godkänna förslaget till översiktsplan och
översänder det till kommunfullmäktige för antagande.
Beslutsunderlag
Antagandehandlingar i form av CD-skiva 2010-05-04
Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-08, § 117

Beslut:
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till översiktsplan för Kils kommun.
Utdrag: Miljö- och byggnadsnämnden
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