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SAMRÅDSREMISS
Kommunstyrelsen beslutade den 8 januari 2014 om samråd för rubricerat tillägg till
kommunens översiktsplan.
Töreboda kommun inbjuder till samråd under våren om den Reviderade
Vindbruksplanen 2014, tematiskt tillägg till översiktsplanen. Den gällande
Vindbruksplanen är antagen i Töreboda, Mariestads och Gullspångs
kommunfullmäktige med syftet att hänvisa större vindkraftetableringar till områden
inom kommunernas gränser. Revideringen av Vindbruksplanen tillför ny information
och beaktar hänsynstaganden. Dessutom kommer planen fortsättningsvis att delas
upp i kommunvisa reviderade vindbruksplaner. Töreboda kommun kommer att ha en
egen Vindbruksplan.
Planprocessen för att upprätta fördjupningar och tillägg till översiktsplaner regleras i
plan och bygglagens 4:e kapitel. Förfarandets olika steg redovisas nedan:
•

Samråd - Ett första utkast till plan skickas ut på remiss, så kallat samråd,
med syfte att hålla dialog med Länsstyrelsen, myndigheter, föreningar,
allmänhet med flera. Syftet med samrådet är att förbättra
beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

•

Samrådsredogörelse - Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter i
en samrådsredogörelse. Handlingarna revideras då det bedöms vara
relevant.

•

Utställning - Planförslaget (ev. reviderat sedan samrådet) skickas ut igen
för ytterligare dialog med Länsstyrelsen, myndigheter, föreningar
allmänhet med flera. Planen ska finans tillgänglig för granskning under
minst två månader.

•

Utställningsutlåtande - Efter utställningen sammanställs inkomna
synpunkter i ett utlåtande. Handlingarna revideras då det bedöms vara
relevant. Om förslaget ändras väsentligt sker ny granskning.

•

Antagande - Översiktsplanen antas av Kommunfullmäktige.

Alla handlingar finns på www.toreboda.se (under Bygga & bo / Stadsplanering /
Översiktsplan/ Vindbruksplan) och är utställda på Kommunhuset, Drottninggatan 4,
Töreboda (vardagar 8.00 - 16.30).
Frågor gällande samrådshandlingar riktas till Anders Hultén-Olofsson som kan nås på
tel. 0501-75 60 46 eller e-mail anders.hulthen-olofsson@mariestad.se. Synpunkter
på förslaget ska vara skriftliga och skickas till kommunen@toreboda.se alternativt
via brev till: Kommunstyrelsen, Box 83, 545 22 Töreboda.
Synpunkter ska skriftligt ha inkommit senast den 30 maj 2014.

