
 

 
 
 
 
 
Pressmeddelande gällande fördjupad översiktsplan för Rimforsa  
Tisdag 26 mars 2019 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att tillstyrka den fördjupade 
översiktsplanen för Rimforsa. Översiktsplanen går nu vidare till Kommunstyrelsen och 
sedan till Kommunfullmäktige för antagande. Därmed är ett gediget planeringsarbete i mål. 

 
Planen omfattar Rimforsa tätort med omnejd och redovisar hur den befintliga strukturen i 
samhället kan förstärkas och hur obebyggda markområden i anslutning till orten kan 
utvecklas. 
 
Mikael Österling, ordförande Samhällsbyggnadsnämnden: ”Den framtidsbild för Rimforsa 
som fördjupade översiktsplanen målar upp är en varierad bebyggelse med både 
flerbostadshus, småhus och gruppboende. Planen utgör ett kraftfullt verktyg för att 
Rimforsa ska kunna utvecklas med fler bostäder och arbetsplatser.” 
 
Med sitt gynnsamma geografiska läge har Rimforsa stor potential att agera tillväxtmotor för 
Kinda kommun. Planen skapar förutsättningar för tillväxt i och omkring Rimforsa men 
kommer att gynna hela Kinda kommuns näringsliv och befolkning. 
 
Bita Almasian, Samhällsbyggnadschef: ”Det pågår redan nu detaljplanearbete för både nya 
bostadsområden och en ny och större skola i Rimforsa. Intresserade byggherrar har hört av 
sig och är intresserade av att vara med och bidra till att genomföra visionerna i Rimforsa. Vi 
kommer att jobba utifrån en strategisk genomförandeplan för att utveckling och utbyggnad 
av Rimforsa ska kunna ske strukturerat och kontrollerat.”  
 
Förutom områden av intresse för förtätning i samhället, redovisas större 
utvecklingsområden för ny bebyggelse för både bostäder och verksamheter. Med en 
varierad bebyggelse inom de nyplanerade områdena och förtätning i de befintliga 
områdena bedöms Rimforsa kunna förberedas för en ökad befolkning så att den uppnår 
3 000 invånare inom en cirka 10 års period.  
 
Mikael Österling, ordförande Samhällsbyggnadsnämnden: ”Arbetet med den fördjupade 
översiktsplanen har väckt stort intresse bland Rimforsaborna. Engagemanget har varit stort 
och kommunen har bland annat under de två formella samråds- och granskningstillfällena 
fått ett stort antal synpunkter från kommunmedborgarna. Vi tackar alla engagerade 
kommunmedborgare för värdefulla synpunkter och input under arbetet och ser nu fram 
emot att förverkliga planen.” 
 
Den fördjupade översiktsplanen planeras att behandlas på Kommunfullmäktiges 
sammanträde i maj 2019. 
 
Frågor om fördjupade översiktsplanen för Rimforsa besvaras av 
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Mikael Österling, mikael.osterling@kinda.se.  


