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ÖVERSIKTSPLAN 2030 Töreboda kommun 
Utställningshandling juni 2022 
 
Kommunstyrelsens Utvecklingsutskott beslutade den 1 juni 2022 att förslag till översiktsplan för 
Töreboda kommun skall bli föremål för utställning. Förslag till översiktsplan har under 2021 varit 
föremål för granskning men bedömningen har därefter gjorts att behovet av mark för bostäder och 
verksamheter har ökat och därför har ett nytt förslag till tagits fram. 
 
Översiktsplanen ger 

• inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön.  
• vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas 
• inriktning hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.  

Planen täcker hela kommunens yta. 
 
Utställningen för Töreboda kommuns översiktsplan pågår 15 juni – 31 augusti 2022 
 
Översiktsplanen är digital och samtliga handlingar finns tillgängliga på kommunens hemsida. 
https://toreboda.se/Toreboda-kommun/Bygga--bo/Stadsplanering/Oversiktsplan  
 
Under utställningstiden planeras översiktsplanen även finnas utställd på följande platser: 

• Kommunhusets entré Drottninggatan 4 Töreboda    Vardagar 08.00 – 16.00 
• Biblioteket  Kungsgatan 24, Töreboda  
• Biblioteket  Älgarås Servicehus Björkstigen 4,  Älgarås 
• Biblioteket  Krabbängsgården Mariestadsvägen 14, Moholm 

Eventuella synpunkter kan lämnas skriftligen fram till och med 31 augusti 2022 via följande 
alternativ: 
 
E-post:  utstallningoversiktsplan@toreboda.se 
Brev: Töreboda kommun, Kommunstyrelsen, Box 83, 545 22 Töreboda.  
 
Skriftliga synpunkter på översiktsplanen utgör allmän handling. Synpunkterna kommer att 
behandlas och därefter beslutar kommunen om justeringar i planförslaget utifrån inkomna 
synpunkter, innan kommunfullmäktige väntas anta den nya översiktsplanen. 
 
 Välkommen med synpunkter. 
 
Töreboda 2022 06 10 
 
TÖREBODA KOMMUN 
Kommunledningskontoret 
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Sändlista Översiktsplan 2030 
 
Gullspångs kommun  kommun@gullspang.se 
Mariestads kommun info@mariestad.se 
Karlsborgs kommun kommun@karlsborg.se 
Skövde kommun  kommunstyrelsen@skovde.se 
Tibro kommun  kommun@tibro.se  
Laxå kommun  kommun@laxa.se 
 
Länsstyrelsen Västra Götaland vastragotaland@lansstyrelsen.se 
Trafikverket   trafikverket@trafikverket.se 
Lantmäteriet   registrator@lm.se 
Energimyndigheten   registrator@energimyndigheten.se 
Försvarsmakten  exp-hkv@mil.se 
Riksantikvarieämbetet  riksant@raa.se 
Transportstyrelsen kontakt@transportstyrelsen.se 
MSB    registrator@msb.se 
SGI  sgi@swedgeo.se 
Boverket   registraturen@boverket.se 
 
Västra Götalandsregionen  post@vgregion.se  
Räddningstjänsten  raddningstjansten@rtos.se 
AÖS  aosinfo@skovde.se  
 
 
AB Göta kanalbolag  info@gotakanal.se  
Skara stift  skara.stift@svenskakyrkan.se 
Skogsstyrelsen  skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se 
Sveaskog   info@sveaskog.se 
Svenska kraftnät  registrator@svk.se 
Fortum   RES.FD.fysisk.planering@fortum.com  
Telia Skanova     skanova-remisser-goteborg@teliasonera.com 
Vattenfall   planer_syd@vattenfall.com 
Vänerenergi   info@vanerenergi.se 
 
Hyresgästföreningen skaraborg@hyresgastforeningen.se  
Mariestadstidningen  redaktion@mariestadstidningen.se 
Törebodakanalen red@torebodakanalen.se 
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