ÖVERSIKTSPLAN – I ENKLA ORD
Sammanfattning
Alla Sveriges kommuner ska ha en plan för hur man ska använda marken och vattnet och hur man ska bygga och ta hand om
miljön. Den planen heter översiktsplan.
Översiktsplanen är en plan för hur Region Gotland ska utvecklas fram till år 2040 så att alla vi som verkar, bor och besöker
Gotland ska få en ännu bättre livsmiljö.
För att människor, djur och natur ska må bra utgår vår plan från
lösningar som långsiktigt är bra för såväl miljö som samhälle
och ekonomi.
En annan viktig förutsättning för att kunna bo och arbeta på
Gotland är en fortsatt utveckling av förbindelserna med omvärlden.

Näringsliv
Region Gotland vill att det ska finnas fler företag.
Därför ska Region Gotland göra det enkelt att starta, driva och
utveckla företag.
På Gotland finns framför allt goda förutsättningar för företag
inom turism, livsmedel och miljövänlig energi.
Det är viktigt att de gotländska företagen kan verka på en större
marknad än bara Gotland. Därför behövs goda förbindelser till,
från och på ön.

Livsmiljö
Alla ska ha en möjlighet att känna sig som en del av samhället
oavsett behov.
Därför ska Region Gotland bygga flera nya bostäder. Bostäderna
ska se olika ut och passa olika människor.Nya bostäder ska främst
byggas där det redan finns bostäder idag så att det blir en blandad
bebyggelse och trygga boendemiljöer.
Nya bostäder ska klara framtida förändringar i klimatet.

Kommunikationer
För att man ska kunna bo och arbeta på hela ön är det viktigt att
framkomligheten och säkerheten på öns vägar ökar.
Dessutom behövs täta, snabba och miljövänliga transporter med
färja och flyg till och från ön, för boende, företag och besökare.
Genom att utveckla fler digitala tjänster underlättas också möjligheterna för att bo över hela ön.

Rent vatten
Tillgången till grund- och ytvatten ska skyddas och förstärkas.
Mer vatten ska behållas på ön och inte ledas ut i havet.
Genom planering av byggande kan vi hitta nya lösningar på hur
man bättre nyttjar avlopps- och dagvatten.

Natur och kultur
Gotland har kulturvärden och kulturmiljöer som saknar motstycke
i Sverige. De bidrar till att vår ö är attraktiv att bo på och besöka.
Därför ska vi bevara, använda och utveckla dem på ett varsamt
sätt.
Vi ska också bruka skog, mark och vatten så att djur och växter
inte skadas.

Energi
Gotland ska bli först i Sverige med ett samhälle helt baserat på
förnybar energi.
Vi ska hitta nya områden som är lämpliga för produktion av biogas, sol- och vindkraft.
Vi ska bli bättre på att hushålla med och att återanvända vatten
och energi.
Våra byggnader ska bli bättre isolerade.

