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Handläggning av samrådet
Förslag till ny översiktsplan för Töreboda kommun har varit utskickad för samråd i enlighet
med 3 kap, 9 §, plan- och bygglagen (2010:900). Samrådshandlingen är daterad 2019-10-02.
Samrådstiden har varat från och med 2019-10-14 till och med 2019-12-16.
Handlingarna har skickats ut för synpunkter till statliga och kommunala organ samt till
intresseorganisationer med flera. Sändlistan redovisas nedan.
Samrådshandlingarna har under samrådstiden varit utställda på kommunhuset och biblioteket i
Töreboda, biblioteket i Moholm samt i servicehuset Älgarås. Handlingarna har också funnits
tillgängliga på kommunens hemsida.
Under samrådstiden har hållits 3 allmänna möten för kommuninvånare i Töreboda, Moholm
och Älgarås samt med högstadieelever på Centralskolan i Töreboda.
I den följande texten redovisas en sammanfattning av inkomna synpunkter åtföljda av
kommentarer och förslag på bearbetning av samrådsförslaget inför kommande
granskningsutställning.

Sändlista samrådshandling
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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Inkomna yttranden med kommentarer
Statliga myndigheter och regionala organ
2019-12-16 Länsstyrelsen
Inledning
Töreboda kommun har ställt ut ÖP 2030 på samråd.
Länsstyrelsen ska enligt 3 kap. 10§ plan- och bygglagen (PBL) vid samråd om översiktsplan
särskilt:
•

ta till vara och samordna statens intressen,

•

ge råd i fråga om sådana allmänna intressen enligt 2 kap. PBL som hänsyn bör tas till
vid beslut om mark- och vattenanvändningen,

•

verka för att riksintressen tillgodoses – 3 och 4 kap. miljöbalken (MB), att
miljökvalitetsnormer (MKN) enligt 5 kap. MB följs och att redovisningen av områden
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen är förenlig med 7 kap. MB,

•

verka för att mellankommunala frågor samordnas på lämpligt sätt samt

•

verka för att bebyggelse och byggnadsverk inte blir olämpliga med hänsyn till
människors hälsa eller säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion.

I rollen att ta tillvara och samordna statens intressen har Länsstyrelsen inhämtat synpunkter på
förslaget till översiktsplan från berörda myndigheter. Yttranden över planförslaget har
inkommit från Försvarsmakten (FM), Statens geotekniska institut (SGI), Skogsstyrelsen (SS),
Svenska kraftnät (SVK), Post- och telestyrelsen (PTS), och Trafikverket (TRV).
Av utrymmesskäl återges inte alla uppgifter i de statliga myndigheternas yttranden här, men
utgör på flera ställen information till kommunen som avses bidra till att göra planen tydligare.
Därför bifogas samtliga inkomna statliga yttranden.
Samlad bedömning
Planens form och utgångspunkter
Länsstyrelsen välkomnar att kommunen tagit fram ett förslag till ny översiktsplan.
Planförslaget är lätt att följa i såväl text som illustrationer och Länsstyrelsen anser att det är en
bra grund för att utveckla de delar som ännu inte är kompletta. Länsstyrelsen ser kommunens
grundanslag, att utveckla befintliga samhällen och de kvaliteter för boende, verksamheter och
transporter som man identifierar där, som ett bra sätt att planera för en hållbar
samhällsutveckling.
Planeringsunderlag
Länsstyrelsens syn på vad som behöver göras inför granskningen av planen i nästa skede kan i
hög grad sammanfattas i den brist som finns på aktuella egna kommunala planeringsunderlag.
Följande områden berörs av detta:
- Skyfallshantering och översvämning
- Kulturmiljö
- Grön infrastruktur
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- VA-försörjning (dagvatten)
- Bostadsförsörjning
Översiktsplanen är den planeringsnivå där huvudfrågan är om en föreslagen användning är
lämpligt lokaliserad. I efterföljande planering blir frågan om utformning allt viktigare. I
översiktsplanen önskar man kunna utläsa om lokaliseringen är lämplig och om det finns
särskilda aspekter på det byggdas utformning som i senare skede behöver tillgodoses, för att
lokaliseringen fortsatt ska vara lämplig.
Översiktsplanens olika delar
En stor del av utvecklingen planeras inom Töreboda tätort. Centrumkärnan (1) avgränsas med
en cirkel i kartan och här avser kommunen ta fram en förstudie för att fastslå hur utvecklingen
ska ske. En sådan förstudie fyller inte en funktion som översiktsplan i formell mening, även
om den kan vara ett utmärkt instrument för kommunens egen planering.
Oavsett om en sådan förstudie tillkommer eller inte, ser Länsstyrelsen två alternativa vägar att
fortsätta arbetet för en vägledande översiktsplan:
•

Att fördjupa beskrivningen av Töreboda tätort inom denna kommuntäckande
översiktsplan, med detta yttrande som grund.

•

Att mer översiktligt redovisa avsikter nu och komplettera med en fördjupad
översiktsplan (FÖP) över hela Töreboda tätort (område 1-11).

Kommunen har även inlett ett arbete med Mariestad och Karlsborg kring en FÖP för Göta
kanal. Detta nämns inte i förslaget. Även denna plan ska antas som en del av kommunens
översiktsplan. För att varje del av översiktsplanen ska kunna fylla sin funktion behöver
kommunen inledningsvis utreda och redovisa hur man vill att delarna ska samverka. Detta
gäller särskilt för Töreboda tätort och Göta kanal, som potentiellt kan hanteras i tre olika
planer/beslutad policy.
Länsstyrelsen vill även peka på värdet av att samla alla rekommendationer, kartor och andra
ställningstaganden som gäller för ett specifikt utvecklingsområde på en plats i handlingarna,
även om de utöver detta hanteras tematiskt på annat ställe. Detta för att öka
användarvänligheten av planen.
Riksintresse
Länsstyrelsen bedömer att det inför granskningsfasen återstår att göra analyser av
riksintressenas värdebeskrivningar och att beskriva vilka faktiska, lokala konsekvenser för
riksintressenas värden en ändrad markanvändning enligt förslaget skulle medföra. Det är
endast med ett sådant underlag Länsstyrelsen kan bedöma om riksintressena tillgodoses,
såsom plan- och bygglagen föreskriver ska ske. Den viktiga grundprincipen här är att staten
gör en bedömning av kommunens utredning och ställningstaganden.
Kommunen har i samrådshandlingen valt att skjuta på denna utredning till kommande
detaljplanering. Länsstyrelsen uppmanar Töreboda kommun att ändra detta angreppssätt
enligt ovan, så att översiktsplanen inte bara blir kommunens avsiktsförklaring, utan även en
överenskommelse med staten. Detta kommer samtidigt att stärka planens vägledningskraft vid
detaljplanering och bygglov.
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För att hitta en lämplig avvägning mellan vilka frågor som bör besvaras i översiktsplan
respektive detaljplan kan kommunen kontakta Länsstyrelsen för ett uppföljningsmöte. För de
områden där kommunen inte föreslår någon ändrad markanvändning bedömer Länsstyrelsen
liksom kommunen att riksintressena är tillgodosedda.
I handlingarna används olika termer för riksintresse. Dessa bör konsekvent benämnas
riksintresse i kartor och text. Som en konsekvens bör rubriken för avsnittet ”Riksintressen”
ändras, alternativt bör text om strandskydd med mera brytas ut under en egen rubrik.
Allmänt om förslaget
I miljökonsekvensbeskrivningen framkommer flera viktiga uppgifter som Länsstyrelsen inte
kan se tas tillvara helt i planbeskrivningen. Det finns möjlighet att använda dessa under
bearbetningen inför granskningsskedet.
Översiktsplanen är utöver kommunens beslutade viljeinriktning ett uppslagsverk för den som
söker utveckling genom ändrad markanvändning. Vissa uppgifter i till Länsstyrelsen inkomna
statliga yttranden bör tas upp i planbeskrivningen för att underlätta för den som söker mark
för ett visst behov. Länsstyrelsen kommenterar därför vissa inkomna uppgifter i
samrådsyttrandet och bifogar samtliga yttranden.
Sammanfattning av Länsstyrelsens ingripandegrunder enligt PBL 11 kap 10 §
•

Länsstyrelsen bedömer att påverkan på berörda riksintressen för friluftsliv och
kulturmiljö, samt bestämmelser enligt MB 4 kap. 2 § ännu inte redovisats så detaljerat
att en påtaglig skada kan uteslutas.

•

Länsstyrelsen bedömer att det som föreslås medverkar till att MKN enligt 5 kap. MB
kan följas.

•

Länsstyrelsen synpunkter på LIS-plan 2014 gäller. Nya områden är ännu otillräckligt
beskrivna.

•

Länsstyrelsen bedömer att frågor som berör mark- och vattenområden och som angår
angränsande kommuner samordnas på ett lämpligt sätt.

•

Utifrån nu kända förutsättningar kan Länsstyrelsen inte utesluta att det som föreslås i
planen medför sådan negativ påverkan på människors hälsa och säkerhet eller risken
för olyckor, översvämning och erosion att det i ett senare planeringsskede kan ge
Länsstyrelsen anledning att ingripa enligt 11 kap. PBL. Det som återstår att utveckla är
konsekvenser av skyfall och översvämning samt transporter med farligt gods.

Länsstyrelsens synpunkter är i det följande delade i två sektioner:
•

Synpunkter gällande ingripandegrunderna

•

Synpunkter avsedda som råd till kommunen

För den första punkten gäller att om synpunkten kvarstår när kommunen antar planen,
kommer Länsstyrelsens granskningsyttrande att vara vägledande och kan ligga till grund för att
Länsstyrelsen upphäver en följande detaljplan. Synpunkterna i detta samrådsyttrande kommer
att utgöra grunden för Länsstyrelsens granskningsyttrande, nya frågor introduceras endast av
ändrade regelverk eller av att kommunen inför nya förslag eller liknande.
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Länsstyrelsens synpunkter gällande ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL
1. Riksintressen
Av kommunens egen redovisning framgår vilka utvecklingsområden som helt eller delvis
berörs av olika riksintressen. Länsstyrelsen bedömer inte att det är nödvändigt att här redovisa
synpunkter på områdena var för sig. De generella synpunkterna och råden nedan gäller för de
utpekade områden som berörs.
Totalförsvaret (3 kap. 9 § miljöbalken)
Länsstyrelsen bedömer att förslaget tillgodoser riksintresse för totalförsvaret. Försvarsmakten
lämnar i sitt yttrande förslag på redaktionella förbättringar som Länsstyrelsen anser är
användbara. För vindkraften gäller att enskilda verks placering och höjd inte kan utredas i
översiktsplanen. Därmed kommer lämpligheten att kunna avgöras vid samråd med
Försvarsmakten först i det enskilda ärendet och de översiktliga synpunkter som lämnades
2016 gäller.
Som Försvarsmakten skriver behöver detta framgå som en anvisning för fortsatt planering i
ÖP. FM lämnar ytterligare råd för att göra planen tydligare.
Naturvård (3 kap. 6 § MB)
Länsstyrelsen bedömer att förslaget tillgodoser riksintresse för naturvård.
Kulturmiljövård (3 kap. 6 § MB)
Länsstyrelsen bedömer att risken för påtaglig skada inte kan bedömas utifrån samrådsförslaget.
Kulturmiljön är, som kommunen beskriver, central för planeringen. Hela Göta kanal är i sig
ett värdefullt spår av mänsklig verksamhet och bildar tillsammans med omgivande miljöer ett
närmast unikt natur- och kulturlandskap. Detta är också motivet till att området omfattas av
särskilda hushållningsbestämmelser enligt miljöbalkens fjärde kapitel. Denna helhetsbild
behöver vara utgångspunkten när kommunen gör sin analys av de enskilda riksintressena.
Av översiktsplanen behöver framgå att områdets höga värden ställer särskilda utrednings- och
anpassningskrav vid efterföljande detaljplanering. Analysen av vilken anpassning som behöver
göras har sin plats i översiktsplanen, hur den ska göras avgörs i detaljplanen. I MKB finns
ansatser till att besvara frågan om vilken anpassning som krävs, dessa behöver utvecklas till
ställningstaganden i planförslaget.
Kommunen skriver att: ”Upplevelsekvaliteter utmed hela kanalen ska bevaras och stärkas…”.
Upplevelsekvaliteter av ursprunglighet kopplat till kanalens tillkomstperiod kan sannolikt
komma i konflikt med upplevelsekvaliteten av tillgång till turistisk service. Det är ett exempel
på varför denna analys behöver göras i en större skala än i den enskilda detaljplanen i ett
senare skede. Översiktsplaneringen innebär i detta fall en prioritering av vilka aspekter som är
viktigast att bevaka i olika avsnitt av kanalmiljön.
Exemplet ovan visar dessutom på behovet av samordning mellan riksintresse för kulturmiljö
och riksintresse för friluftsliv, där även hushållningsbestämmelserna i miljöbalkens fjärde
kapitel berörs.
Som stöd för Länsstyrelsens bedömning och som stöd för kommunens detaljplanearbete bör
redovisningen innehålla exempel på åtgärder som kommunen bedömer kan medföra påtaglig
skada på riksintresset. Översiktsplanen kan med utgångspunkt i dessa, ge anvisningar för vilka
aspekter som ska bevakas vid detaljplaneläggning och bygglov.
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Friluftsliv (3 kap. 6 § MB)
Länsstyrelsen bedömer att risken för påtaglig skada inte kan bedömas utifrån samrådsförslaget.
Kommunen beskriver den starka betydelse Göta kanal har för såväl kommuninnevånarnas
identitet som för besökare. För att avgöra hur ianspråktagande av mark inom riksintresset kan
ge positiva och negativa konsekvenser, för såväl besökare utan ekonomisk betydelse för orten,
som turister och bofasta, behöver områdets värden analyseras och beskrivas.
Man kan förvänta sig att konsekvenserna av ny bebyggelse med varierande funktion får olika
konsekvenser för olika grupper. Det är kommunens egen analys, avvägning mellan olika
intressen och förslag till ställningstagande som Länsstyrelsen ska bedöma. Centralt i denna
bedömning är om de föreslagna planåtgärderna kan antas vara tillräckliga för att tillgodose
riksintresset.
En nationell cykelturismled längs hela Göta kanal planeras parallellt med ÖP-arbetet. Frågan
om allmän tillgänglighet längs kanalen bör vara central i det arbetet. Det är ett exempel på en
fråga där kommunen behöver besluta i vilken plan man hanterar denna mellankommunala
principfråga. Vilken princip ska gälla för antagna delar av ÖP fram tills frågan om
tillgänglighet med cykel beslutas? Frågan kan vara central i bedömningen av påverkan på
riksintresse friluftsliv.
Kommunikationer (3 kap. 8 § MB)
Länsstyrelsen bedömer att förslaget tillgodoser riksintresse för kommunikationer.
Yrkesfiske (3 kap. 5 § MB)
Länsstyrelsen bedömer att förslaget tillgodoser riksintresse för yrkesfiske.
2. Miljökvalitetsnormer
Buller
Det bör framgå av avsnitt Miljökvalitetsnormer att då Töreboda har färre än 100 000 invånare
omfattas kommunen inte av krav på att kartlägga buller och upprätta åtgärdsprogram enligt
förordningen (2004:675) om omgivningsbuller (MKN buller). Även i kommuner under 100
000 invånare ska dock strävan vara att begränsa buller. Detta styrs bland annat av de allmänna
hänsynsreglerna i miljöbalken och reglerna om egenkontroll, tillsyn och prövning.
Vatten
Länsstyrelsen bedömer att det som föreslås medverkar till att MKN enligt 5 kap. MB kan
följas. Ställningstaganden i översiktsplanen förväntas inte omöjliggöra nödvändiga
planåtgärder i senare skeden.
Den påverkan som en ny bebyggelse enligt planen skulle kunna medföra är dock inte
beskriven, exempelvis med plats för dagvattenhantering. Här lämnas frågor med betydelse till
kommande VA-plan och dagvattenstrategi.
Den analys av vilka områden som kan behövas för omhändertagande av vatten med betydelse
för översiktsplanens förslag kan dock troligen delvis göras inför granskningsskedet.
Planens uppgifter om status i kommunens sjöar stämmer inte helt, dessa bör ses över inför
granskningen.
Luft
Länsstyrelsen bedömer att det som föreslås medverkar till att MKN enligt 5 kap. MB kan

Samrådsredogörelse februari 2021, sid 9

följas. Ställningstaganden i översiktsplanen förväntas inte omöjliggöra nödvändiga
planåtgärder i senare skeden.
3. Strandskydd och landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Kommunen väljer att arbeta in sin tidigare LIS-plan i översiktsplanen, något som
Länsstyrelsen anser är bra. LIS-planen avses upphävas, vilket i formell mening betyder att
denna översiktsplan utgör en ändring av LIS-planen. En ändring av översiktsplan innebär inte
automatiskt att tidigare plan upphävs, ändringen kan även utgöra en
komplettering/fördjupning av redan gjorda ställningstaganden, här ger PBL inga entydiga
anvisningar.
Det blir därför komplicerat när kommunen i planen hänvisar till LIS-planens kartor och motiv
för utpekande, samtidigt som den ska ”upphävas”.
Inför granskningsskedet behöver kommunen införliva all den konsekvensbeskrivning,
motivering och kartredovisning med mera som man vill att Länsstyrelsen ska ta ställning till i
granskningsyttrandet. Planen med granskningsyttrande blir sedan det samlade material som
användaren av den nya översiktsplanen behöver. Vid ett sådant förfarande kommer
Länsstyrelsens granskningsyttrande över översiktsplanen att ersätta granskningsyttrandet över
LIS-planen.
Inför detta samrådsyttrande väljer Länsstyrelsen att lämna synpunkter på de LIS-områden som
är nya eller av Länsstyrelsen uppfattas som ändrade.
Generellt berörs de utpekade LIS-områdena av höga kulturhistoriska värden, ett
genomförande av planen behöver föregås av kulturmiljöutredning.
Hajstorp
Området förefaller oförändrat och Länsstyrelsens tidigare synpunkter gäller.
Töreboda tätort, utom Gastorp norra
Området förefaller oförändrat och Länsstyrelsens tidigare synpunkter gäller.
Gastorp Norra
Området är nytt, benämns ”utredningsområde” och tas inte upp i LIS-planen från 2014. För
att Länsstyrelsen ska kunna bedöma förslaget att fastställa Gastorp norra som LIS-område
behövs en utökad beskrivning av hur kommunen avser att hantera de höga värden som
bekräftas av riksintresse och strandskydd. Länsstyrelsen ser inte någon möjlighet att på ett
förenklat underlag bedöma Gastorp norra som utredningsområde.
En förutsättning för kommunens utpekande är att den 220kV-ledning som passerar genom
området flyttas. Översiktsplanen bör innehålla en beskrivning av var kommunen anser att en
lämplig sträckning skulle vara, samt vilka översiktliga konsekvenser detta skulle få, med hänsyn
till bland annat säkerhetsavstånd och nuvarande markanvändning runt det nya läget.
Kartan indikerar två fornlämningar, men tre registrerade fornlämningar finns i området.
Länsstyrelsens initiala bedömning är att LIS-planens (2014) redovisningsnivå, med sina
konsekvensbeskrivningar, är god. För Gastorp norra kan det dock krävas en ytterligare
fördjupad analys, för att klargöra om en lokalisering enligt förslaget är lämplig. Se riksintresse
för kulturmiljö bl. a.
Jonsboda
Området förefaller oförändrat och Länsstyrelsens tidigare synpunkter gäller.
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Vassbacken
Området förefaller oförändrat och Länsstyrelsens tidigare synpunkter gäller.
Tåtorp och Sörboda
Området förefaller oförändrat och Länsstyrelsens tidigare synpunkter gäller.
Halna Åsen
Länsstyrelsen uppfattar att LIS-utpekandet för Halna Åsen utgår i denna plan, då området är
detaljplanelagt.
Moholm
Området förefaller oförändrat och Länsstyrelsens tidigare synpunkter gäller. Inför
granskningsskedet bör kommunen utreda översiktligt vilka delar av LIS-området som inte är
lämpliga att bebygga, utgångspunkten är att översvämningsdrabbade områden inte bör pekas
ut som LIS-områden. Kartans upplösning och detaljeringsgrad bör samtidigt förbättras.
Sisjön
Området förefaller oförändrat och Länsstyrelsens tidigare synpunkter gäller.
Beateberg
Området förefaller oförändrat och Länsstyrelsens tidigare synpunkter gäller.
4. Mellankommunala frågor
Länsstyrelsen bedömer att den i planen föreslagna mark- och vattenanvändning som berör
andra kommuner samordnas på lämpligt sätt. Det kommunala samarbete som bedrivits i
Skaraborg ger nytta när en kommun tar fram sin egen översiktsplan. Det är påtagligt att
analyser av samband mellan Töreboda och grannkommunerna finns som färdiga
planeringsunderlag när planförslaget nu samråds.
5. Hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion
Utifrån nu kända förutsättningar kan Länsstyrelsen inte utesluta att det som föreslås i planen
medför sådan negativ påverkan på människors hälsa och säkerhet eller risken för olyckor,
översvämning och erosion att det i ett senare planeringsskede kan ge Länsstyrelsen anledning
att ingripa enligt 11 kap. PBL. Det gäller framförallt att viss grundläggande utredning avseende
skyfall och översvämning inte är utförd och redovisad ännu.
Farligt gods
Det framgår i översiktsplanen att Länsstyrelsen har en riskpolicy som säger att
riskhanteringsprocessen ska beaktas inom 150 meter från en transportled för farligt gods. Det
kan gärna framgå tydligare att kommunen kommer att tillämpa denna riskpolicy i kommande
detaljplanearbete.
Markeringen av farligt godsleder i kartan ”Miljö, hälsa och säkerhet” stämmer inte med de
som finns i Nationella vägdatabasen (NVDB) och Trafikverkets väginformationskartor.
Transporter med farligt gods anges på Västra stambanan och på väg 201 och 202, men det går
farligt gods även på andra vägar. På kartan i översiktsplanen redovisas att väg 202 från
Töreboda tätort till kommungränsen Karlsborgs kommun är farligt godsled. Enligt NVDB är
inte sträckan mellan Töreboda tätort och Halna på väg 202 rekommenderad led. Enligt
NVDB är väg 200 (från cirkulationsplatsen vid Hjälstad till kommungränsen Skövde
kommun), väg 200/202 (genom Vårgårda tätort), väg 201, väg 202 (från Mariestad till
Töreboda), väg 3027 (från Källebacken till Halna) och väg 3042 (från Vårgårda till
Källebacken) rekommenderade transportleder för farligt gods.
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I planen anges att kommunen ska uppmärksamma risk med farligt gods genom Töreboda
samhälle och föreslå åtgärder. Även om det finns störst anledning att titta på risker där, ska det
framgå att risker från farligt gods behöver uppmärksammas även på andra platser i kommunen
där det planeras byggnation i närheten av en väg/järnväg.
En del av de förslagna utvecklingsområdena ligger inom 150 meter från farligt godsled (väg
eller järnväg). I Töreboda tätort kan utvecklingsområdena 1, 5 och 10 påverkas av farligt gods
på järnvägen, utvecklingsområde 9 av farligt gods på väg 202 och område 6 av farligt gods på
väg 3042. Det finns risk för påverkan från farligt gods på järnvägen vid centrumutveckling i
centrala Moholm. Väg 201 passerar också genom orten men de planerade utbyggnadsområdena för bostäder ser ut att ligga utanför riskhanteringsavståndet 150 meter. Orten
Älgarås kan påverkas av farligt gods på järnvägen om utbyggnad sker i centrala delen.
Av MKB framgår att planförslaget föreskriver att ett område på 30 meter från stambanan ska
vara bebyggelsefritt, men Länsstyrelsen finner inte att detta tas upp i översiktsplanen. Det bör
även framgå att längre avstånd i vissa fall kan vara nödvändiga med hänsyn till farligt
godstransporter, det kan en utredning i ett senare planeringsskede visa.
Översvämning
Kommunen har för avsikt att ta fram en handlingsplan för klimatanpassning. Resultatet av en
sådan plan, förutsatt att den bygger på en beskrivning av kommunens lokala förutsättningar,
kommer att bli direkt användbart vid översiktsplanering.
Länsstyrelsen bedömer att grundläggande delar av detta arbete behöver göras redan nu och
redovisas i granskningshandlingen, se under rubrik Skyfall.
Skyfall
Planen innehåller en beskrivning av hur man för att kunna hantera ökade nederbördsmängder
behöver identifiera låglänta områden och innestängda områden som saknar tillräckliga
avrinningsmöjligheter. Det framgår i MKB att en av de viktigaste frågorna är att ge vägledning
till hur bland annat skyfallshantering kan hanteras så att dessa frågor inte enbart kommer upp i
samband med detaljplanering.
Länsstyrelsen bedömer att planens generella beskrivning inte når målet att översiktsplanen ska
visa var lokalisering är lämplig och vilka typer av anpassning som kan komma att behövas vid
detaljplanering. Detta underlag kan också svara på var riskområden finns vid
förhandsbesked/bygglov och vilka planåtgärder som kan göra en lokalisering lämplig även
nära/inom riskområde.
För att fylla den funktion behöver planen kompletteras med en skyfallskartering och en karta
som visar lågpunkter och förväntade platser där vatten kan orsaka skada. I
”Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall” finner kommunen
den vägledning som behövs för att komplettera planen inför granskningen.
Geoteknik
Kommunen beskriver i rekommendationerna på sidan 110, punkt 2, att vissa områden som
har identifierats som ras- eller skredbenägna inte ska bebyggas och att man istället behöver
vidta förebyggande åtgärder. Länsstyrelsen vill gärna framhålla redovisningen av dessa
ställningstaganden som ett gott exempel på tydlig vägledning, de bör även kunna redovisas i
karta. Med något utökade underlag bör kommunen kunna göra jämförbara ställningstaganden
i andra frågor där Länsstyrelsen nu bedömer att komplettering behövs.
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Kommunens LIS-områden längs Göta kanal är lokaliserade till platser med förmodat stabilare
markförhållanden. Det är lämpligt att i ÖP redovisa på vilken grund dessa förmodanden är
gjorda och i en karta visa var trafikrörelser och byggnader kan vara lämpliga så långt nu kan
antas. Om stabiliseringsåtgärder längs Göta kanal kan behövas kan ÖP innehålla principer för
hur dessa ska tillåtas påverka omgivningen i ett mellankommunalt perspektiv.
Miljöfarliga verksamheter
På sidan 106 i planen anges att det inte finns någon miljöstörande verksamhet i kommunen. Det
finns dock 23 stycken tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter i kommunen och det finns
även andra ej tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter.
På sid 35 MKB bör det framgå att det finns 23 stycken tillståndspliktiga miljöfarliga
verksamheter i kommunen inklusive en grustäkt söder om Töreboda tätort.
Det finns ingen Seveso-anläggning i kommunen.
Förorenade områden
Länsstyrelsen har andra uppgifter än de som redovisas i planen, där det anges att 48 områden
tas upp i den nationella efterbehandlingsdatabasen.
•

Det finns 104 registrerade objekt i databasen
o Klass1: Ett objekt
o Klass 2: Sju objekt
o Klass 3: Nio objekt
o Klass 4: Två objekt

Kommunens kommande plan för hantering av områden klass 1 och 2 blir ett bra
kunskapsunderlag.
Länsstyrelsens rådgivande synpunkter - övriga allmänna intressen
6. Nationella och regionala mål, planer och program
Det är i byggandet av nya anläggningar, bostäder och lokaler för verksamheter som
översiktsplanen har sin största betydelse. I dessa förändringar ligger även en stor del av de
möjligheter en kommun har att förändra livet för medborgarna i en hållbar riktning. Töreboda
kommun föreslår i översiktsplanen bostäder i attraktiva lägen för omkring 600 nya innevånare.
I Västra Götalandsregionens befolkningsprognos beräknas dock Törebodas befolkning
minska med 600 innevånare, till 8 800 totalt. Denna beräkning har stöd av generella studier,
som pekar på att endast större arbetsmarknadsregioner har växt och väntas växa sedan 1990talet. Dessa två framtidsscenarier kan utnyttjas för att göra alternativutredningar av planens
konsekvenser.
En annan viktig utgångspunkt i planens mål är att förbättra möjligheterna till resande med
kollektivtrafik och cykel. Också här finns en risk att ta hänsyn till, då kommunens målbild inte
överensstämmer med regionala målbilder på flera punkter. Målbild tåg 2035,
Västtågsutredningen och kollektivtrafikförsörjningsprogrammet är exempel på sådana
regionala målbilder och beslutade lösningar. Att kommunen planerar för utökade markanspråk
vid ett eventuellt framtida tågstopp i Moholm är långsiktigt och bra, men den självständiga
verkan för att nå målet i närtid kan antas vara otillräcklig.
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Länsstyrelsen uppmanar Töreboda kommun att använda översiktsplanen att också göra
riskanalyser över vilka mål som kräver samverkan för att uppfyllas. Når en ny
bostadsbebyggelse hållbarhetsmålen om trafiklösningarna inte blir av? Blir det ekonomiskt
motiverat med privata investeringar om offentlig infrastruktur inte genomförs först? Kan
kommunen ta en kostnad för nödvändiga ändringar i infrastrukturen om det krävs för att
genomföra översiktsplanen?
7. Bebyggelse och boende
Det ska i översiktsplanen framgå hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet
av bostäder, något som i sin tur ska redovisas i kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning.
Törebodas riktlinjer för bostadsförsörjning antogs av kommunfullmäktige i februari 2014.
Enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska riktlinjer för
bostadsförsörjning antas varje mandatperiod.
Länsstyrelsen delar kommunens bild av att riktlinjerna behöver uppdateras för att ge en mer
aktuell bild av vilka bostadsbehov som finns, exempelvis utifrån demografiska förändringar.
Länsstyrelsen vill också framhålla vikten och nyttan av att samordna översiktsplanen och
riktlinjerna för bostadsförsörjning för att kommuninvånarnas bostadsbehov ska kunna
tillgodoses. Länsstyrelsen anser därför att kommunen bör uppdatera sina riktlinjer för
bostadsförsörjning och arbeta in resultatet i översiktsplanen innan den går på granskning.
När Töreboda kommun tog fram de gällande riktlinjerna skedde inget dokumenterat samråd
med Länsstyrelsen. När nya riktlinjer tas fram, vill Länsstyrelsen bidra med rådgivning och
stöd inför och under arbetet, samt lämna ett yttrande vid ett samråd.
8. Kulturmiljövård
Förslaget beskriver kommunens två riksintresseområden för kulturmiljövården och redovisar
kommunala kulturmiljöer baserat på inaktuellt kulturmiljöunderlag från 1983. Beskrivningen
av riksintresseområden och allmänna intresset kulturmiljö är övergripande och saknar
beskrivningar av värden och karaktärer att bevara och utveckla, samt hur dessa förhåller sig till
föreslagen markanvändning.
En mer aktuell beskrivning av miljöerna, framförallt den vid Göta Kanal, skulle kunna
användas som ett direkt komplement till riksintressets värdebeskrivning. Med ett sådant
planeringsunderlag kunde förslagets konsekvenser värderas och anpassningsdirektiv tas fram
för att tillgodose såväl riksintresse som förändringsönskemål.
I planen bör kommunen beskriva hur man vill bevara och framhäva sin rika förekomst av
fornlämningar, inte bara som kulturhistoriska miljöer. Ett sätt är att redogöra för vilken typ av
fornlämningar som finns inom kommunen, och en strategi för deras bevarande.
Arkeologifrågan behöver även nämnas i samband med vägledning kring bygglovsprövning,
exempelvis under Allmänna intressen (s 57).
Sveneby
Riksintresset Sveneby beskrivs utan ställningstaganden. Det är därför inte möjligt att bedöma
av hur riksintresset avses att tillgodoses över tid. Här behöver kommunen utveckla sin
hantering. Vidare bör benämningen Sveneby fornlämningsmiljö justeras då miljön i sin helhet
är skyddad och ”fornminneslagen” inte längre är aktuell.
9. Naturmiljö och områdesskydd
Ett av de planeringsunderlag som kommunen ännu inte har är en grönstrukturplan.
Länsstyrelsen rekommenderar att ta stöd i den regionala handlingsplanen för grön
infrastruktur. Med denna som underlag kan kommunen beskriva värdetrakter och
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ekosystemtjänster, analysera brister och områden med potential för utveckling i och mellan
dessa områden, och göra ställningstaganden i planen om användning av mark och vatten.
Bevarande eller tillskapande och förstärkande av grönstrukturer i och mellan tätorter är viktiga
delar i detta arbete.
Det kan handla om bevarandet av småbiotoper i odlingslandskapet eller att planera för
strukturer i bebyggelsen som skapar möjligheter till spridning, exempelvis mellan större
skogsområden. Sådana strukturer kan vara till exempel alléer, stora och gamla träd, stenmurar,
rösen och våtmarker.
Översiktsplanen behöver kompletteras med information om artskyddsförordningen
(2007:845), då det i utpekade exploateringsområden föreligger risk för konflikt med arter som
omfattas av denna.
Kommunen har en ambition att tillgängliggöra sina naturområden. Åtgärder som kräver
ingrepp i själva miljöerna behöver göras med stöd av en naturinventering.
10. Areella näringar
Under rubriken ”Sjöar” sägs att sjön Unden lämpar sig för odling av röding. Det kan framgå
tydligare om det är den pågående skötseln av sjön eller en ändrad användning med
odlingsanläggning som avses. Länsstyrelsen bedömer att det senare är olämpligt.
Av MKB, sidan 16, framgår att ”Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse
eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen, och om
detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att
annan mark tas i anspråk.”
Då denna analys är avgörande för att jordbruksmark ska kunna tas i anspråk enligt förslaget,
följer att den behöver göras i översiktsplanen. Det är här den grundläggande
lokaliseringsfrågan ska besvaras, i en detaljplan ska inga alternativa lokaliseringar behöva
diskuteras. Det som återstår för att bedöma jordbruksmark/ny användning enligt förslaget och
MB 3 kap. 4 § är att:
•

Redovisa alternativa ytor och motivera det slutliga valet

•

Redovisa och motivera det väsentliga samhällsintresset.

Vägledning för detta arbete finns i Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse.
11. Energi, material och teknisk försörjning
Av översiktsplanen bör framgå att radiosignaler kan störas av vindkraftverk och att ett behov
av samråd finns i denna fråga. Se Post- och telestyrelsens yttrande, sidan 2.
Svenska kraftnät har ansökt om förlängd koncession för 220 kV-ledningen genom Töreboda
tätort och Länsstyrelsen har förordat befintlig sträckning. Anvisningar för att söka flytta
ledningen nås via SVKs yttrande. Länsstyrelsen uppmanar kommunen att undersöka dessa
möjligheter och värdera om en flytt alls är realistisk, innan man går vidare med Gastorp norra
(11).
Av översiktsplanen bör framgå hur kommunen ser på beredskapen för att kunna utöka
elnätets kapacitet. Av Svenska kraftnäts yttrande framgår ett antal punkter där redovisningen i
översiktsplanen kan bli bättre. En gemensam terminologi i den fysiska planeringen är en
förutsättning för att undvika missförstånd och Länsstyrelsen uppmanar kommunen att följa
SVKs råd.
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VA-plan
Beskrivning av dagvattenhantering saknas i gällande VA-plan, även om den är relativt ny
(2016) och avses gälla i tio år. Denna brist på planeringsunderlag bör i viss mån kunna läkas av
andra kartläggningar av vattnets väg i kommunen. Ett generellt råd är att planera kommunens
arbete, så att viktiga egna planeringsunderlag finns eller blir klara i tid för att användas när de
behövs i ÖP-arbetet.
Vindbruksplan
Kommunens vindbruksplan ska upphävas när översiktsplanen antas. Avsikten är att
vindbruksplanen ska ingå i ÖP. Detta är ett bra angreppssätt, som minimerar antalet planer
som ÖP består av.
När vindbruksplanen upphävs saknas även ett granskningsyttrande från Länsstyrelsen över de
konsekvensbeskrivningar och ställningstaganden som kommunen gjort i vindbruksfrågan. En
formell följd av detta, vid sidan av den praktiska, är att översiktsplanen behöver kompletteras
enligt nedan.
Den mycket kortfattade redovisningen av planens konsekvenser av den föreslagna vindkraften
inte är tillräcklig. Den bakgrundsredovisning som finns i dagens vindbruksplan kan som
kommunen säger vara en tillgång även framöver. Men konsekvenserna av den föreslagna
vindkraften behöver redovisas i översiktsplanen, tillsammans med motiven för respektive
områdes avgränsning, samt slutsatserna från MKB kring vilken hänsyn som behöver tas vid
efterkommande planering. Med denna redovisning som grund kan Länsstyrelsen genom sitt
granskningsyttrande medverka till en komplett översiktsplan enligt PBL.
Post- och telestyrelsen önskar samråd för att undvika tekniska störningar orsakade av
vindkraft, vilket bör framgå i ÖP, se vidare i PTS yttrande.
12. Miljökonsekvenser
I miljökonsekvensbeskrivningen finns ett antal allmänna uppgifter och slutsatser som är
specifika för den föreslagna planen. Dessa är inte tillvaratagna i alla avseenden. Länsstyrelsen
vill gärna framhålla några av dessa punkter för att uppmärksamma kommunen på outnyttjade
möjligheter:
•

30 m bebyggelsefritt område vid järnväg

•

Behov av avrinningskartering/låga punkter

•

Sid 33: ”Det finns risk att människor kan komma till skada då bostadsbebyggelse
föreslås inom områden med instabila markförhållanden, främst längs Göta kanal.”

•

Frågan om ändrad användning av jordbruksmark

•

”Förslag på åtgärder” sidan 22: Två punkter om strategi för konflikthantering
respektive prioriteringsordning av utbyggnad. De sammanfattar en stor del av det
återstående arbetet för att översiktsplanen ska kunna medverka till en hållbar
utveckling.

•

LIS-områden, sid 26: ”ÖP föreskriver inga tydliga riktlinjer för hur tillgängligheten ska
säkerställas.”

•

Gestaltningsprogram för bebyggelse inom riksintresse kulturmiljö

•

Skyddsbestämmelser via q-märkning inom riksintresse
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•

Grönstrukturstrategi – med sammanvägda bedömningar kring natur, kultur och
rekreation

MKB innehåller mer stöd än vad som ryms inom dessa punkter för arbetet med att utveckla
planförslaget. Inte minst för hanteringen av riksintressen.
Slutligen vill Länsstyrelsen peka på miljöbalkens bestämmelse i 6 kap. 16 § att avslutningsvis
göra en särskild sammanställning, den beskrivning där resultat från miljöbedömningsarbetet
sammanfattas med uppgifter om hur planförslaget förbättrats med hjälp av MKB.
13. Fortsatt arbete
Länsstyrelsen anser att kommunen har en bra grund för fortsatt arbete i det samrådda
planförslaget, inte minst genom planens MKB. Några grundläggande frågor återstår att arbeta
igenom för att översiktsplanen ska fylla sin avsedda funktion. Utöver det finns det möjlighet
att underlätta tillämpningen i LIS-områden, Töreboda tätort och längs Göta kanal, genom att
bygga bearbetningen på mer kompletta planeringsunderlag som exempelvis ett nytt
kulturmiljöprogram.
Kommunen är välkommen att kontakta Länsstyrelsen för ett uppföljningsmöte, där dessa
frågor kan utvecklas.
Beredning
Detta beslut har fattats av länsarkitekten och funktionschefen Andreas Lidholm efter
föredragning av arkitekten Gunnar Åkerlund. Samrådsyttrandet utgör statens samlade
uppfattning om planförslaget.
Kommunens kommentarer:
Bebyggelse och befolkning
Kommunen fördjupar beskrivningen av utveckling och förtätning i Töreboda tätort (område 1
i samrådshandlingen).
Översiktsplanen ställs ut parallellt med beslut om nya riktlinjer för bostadsförsörjning.
Översiktsplanens mål om befolkningsökning och bostadsbehov har förtydligas.
Riksintressen
Kommunen fördjupar analysen av riksintressenas värdebeskrivningar och vilka lokala
konsekvenser för riksintressenas värden en ändrad markanvändning enligt förslaget skulle
medföra. Detta gäller i synnerhet riksintressena för friluftsliv och kulturmiljö.
Beskrivning av riksintresset för totalförsvaret förtydligas liksom beskrivningen av bedömning
av placering av nya vindkraftsverk.
Beskrivningen av utvecklingen av upplevelsekvaliteter längs Göta kanal förtydligas i
förhållande till de båda riksintressena för kulturmiljövård respektive friluftsliv.
Beskrivningen av riksintresset Sveneby kompletteras med ställningstagande.
Naturmiljö och kulturmiljö
Beskrivning av kulturmiljövärden aktualiseras och kompletteras med vägledning vid
bygglovsprövning.
Beskrivning av naturvärden och grönstrukturer kompletteras enligt Länsstyrelsens förslag.
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MKN & dagvatten
Beskrivningen av miljökvalitetsnormer för buller och vatten justeras enligt Länsstyrelsens
yttrande. Översiktsplanen kompletteras med ny dagvattenstrategi samt förslag till hur MKN
för vatten ska uppfyllas.
MKB
Föreslagna åtgärder i Miljökonsekvensbeskrivningen används som underlag till bearbetning av
översiktsplanen inför granskningsskedet.
Strandskydd och LIS-områden
Beskrivningen av befintliga LIS-områden kompletteras med underlag från gällande LIS-plan.
Beskrivningen av nytt förslag till LIS-område på Gastorp Norra förtydligas och fördjupas.
Vindkraft
Beskrivning av vindkraftsområden kompletteras med underlag och konsekvenser från
vindkraftsplanen.
Hälsa och säkerhet
Beskrivningen av konsekvenser av skyfall förtydligas med hjälp av befintlig lågpunktskartering.
Parallellt med utställning av översiktsplanen tas en skyfallskartering fram.
Behov av åtgärder på grund av transporter med farligt gods förtydligas, samtidigt som
befintliga farligt gods-leder föreslås justeras.
Beskrivningen av miljöfarliga verksamheter och förorenade områden justeras enligt
Länsstyrelsens yttrande.
Utbyggnad på jordbruksmark
Översiktsplanen kompletteras med lokaliseringsprövning för bebyggelse som föreslås på
jordbruksmark.
Teknisk försörjning
Översiktsplanen justeras enligt kommentarer från Post- och telestyrelsen och Svenska kraftnät.
2019-11-15, Lantmäteriet i Västra Götaland
Lantmäteriet har enligt 3 kap. 9-10 §§ PBL ingen fristående roll i samrådsförfarandet när
översiktsplaner tas fram. Lantmäteriet ska vid förfrågan lämna sina synpunkter till
länsstyrelsen och har därför inte några synpunkter att lämna till kommunen i detta ärende.
Kommunens kommentar:
Lantmäteriets kommentar noteras.
2019-11-20, Trafikverket
Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna gällande förslag till ny översiktsplan för
Töreboda kommun. Översiktsplanen beskriver kommunens ambition att tätorterna ska växa
genom att ha tillgång till attraktiva boendemiljöer, bra kommunikationer och nära till jobb och
fritidsaktiviteter. Även landsbygden ska utvecklas i strandnära lägen.
Trafikverket bevakar frågor som rör transportsystemet och viktiga aspekter kring detta som
behöver behandlas i en översiktsplan.
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Trafikverkets synpunkter
Generellt
Töreboda kommun anger att bebyggelseutveckling i första hand ska ske vid de tätorter där det
redan finns tillgång till kollektivtrafik och övrig service. Trafikverket ser positivt på detta sätt
att samutnyttja samhällsfunktioner, vilket i sin tur möjliggör en hållbar samhällsutveckling.
Törebodas förslag till översiktsplan är ett relativt omfattande dokument, och även om det av
texten tydligt framgår vilka strategier för utveckling som kommunen väljer, så kan det vara
svårt att skapa sig en helhetsbild över kommunens tänkta utveckling. Strategibilden/kartan
saknar LIS-områdena trots att de pekas ut som en strategi. Likaså framgår det inte vad som
avses med transportnod förrän längre in i dokumentet. Symbolerna för serviceort med
järnvägsstation respektive busstrafik är väldigt lika. För att visuellt beskriva kommunens
strategier bör kartan utvecklas/förtydligas.
Markanvändningskartan skulle bli mer lättläst ifall det var tydligare skillnad mellan befintlig
och förändrad markanvändning.
Trafikverket anser vidare att översiktsplanen bör innehålla eller hänvisa till någon form av
trafikstrategi. Av resonemanget bör framgå vad som är kommunens långsiktiga strategi för
trafikfrågor för att stödja en hållbar samhällsutveckling. Hur ser kommunen på prioritering
mellan de olika trafikslagen?
Regional samverkan
Törebodas roll i den regionala kontexten är väl beskriven. In- och utpendlingen till
kommunen är relativt stor varför de övergripande kommunikationsstråken har stor betydelse.
Det är bra att kommunen förutom relationerna till andra kommuner inom Skaraborg även
blickar mot Örebro och Värmland.
Såväl de utpekade riksintressena för kommunikation som de övriga viktiga vägarna finns
beskrivna i slutet av handlingen, men det kan övervägas ifall de även skulle beskrivas mer i
samband med avsnittet om Töreboda i regionen.
Kollektivtrafik
Det är positivt att kommunen prioriterar nybyggnation i lägen där det redan finns
vältrafikerade bussplatser. På landsbygden är det Trafikverkets tolkning att det är någon form
av kombinerad mobilitet som avses. Exempelvis möjlighet att cykla till eller parkera bilen vid
transportnoder och hållplatser. Tanken med de utpekade transportnoderna är intressant, men
finns i dagsläget inte i Trafikverkets planer. Fortsatt dialog krävs mellan kommunen, Västtrafik
och Trafikverket.
Infrastruktur generellt
Kommunen anger en ny sträckning av väg 200 mellan Björkulla och Hova. En sådan åtgärd
finansieras som ett namngivet objekt i Regional plan, och måste prioriteras politiskt i Västra
Götalandsregionen. Objektet finns i dagsläget inte med i några planer.
Hova och Haboskogens vattenskyddsområde är väl kända av Trafikverket, de har bland annat
tagits upp i en åtgärdsvalsstudie (ÅVS). De risker som har framkommit i dessa områden har
följts upp och de åtgärder som har föreslagits har också utförts. Frågan om ytterligare skydd
av vattentäkter bevakas kontinuerligt av Trafikverket nationellt. Skulle nya risker uppkomma
som inte är identifierade i ÅVS-arbetet tar Trafikverket gärna emot dessa. Dessa risker
behöver dock prioriteras tillsammans med risker i resten av det statliga vägnätet där vägen går
över vattenskyddsområden.
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Områdesspecifika synpunkter
Töreboda
Kommunen nämner den barriäreffekt som väg 200 innebär. Trafikverket kommer att
genomföra en åtgärdsvalsstudie under 2020 med fokus på att underlätta för oskyddade
trafikanter att korsa vägen vid stationen. I övrigt är möjligheterna att begränsa
framkomligheten på väg 200 små då det är en väg som är utpekad som funktionellt viktig för
såväl godstransporter, dagliga persontransporter och kollektivtrafik.
De cirkulationsplatser som föreslås får behandlas i den ordinarie processen för statlig
infrastrukturplanering.
Utveckling invid statliga vägar kan innebära begränsade möjligheter till nyanslutningar,
påverkan från trafikbuller med mera. Åtgärder i statlig infrastruktur som beror på kommunal
planering ska bekostas av kommunen.
Moholm
Trafikverket noterar att kommunen verkar för ett nytt tågstopp i Moholm, men att
kommunen också är medvetna om att det i dagsläget inte är aktuellt. I det fall kommunen vill
reservera mark för station och pendelparkering så har Trafikverket inte något att invända.
Kommunen föreslår en ny gång- och cykelväg till föreslagen transportnod väster om
samhället. Gång- och cykelvägar längs regionalt vägnät finansieras till hälften av kommunen
och till hälften via Regional plan
Älgarås
Inga synpunkter.
Bebyggelse på landsbygden
Det är positivt att kommunen försöker styra ny bostadsbebyggelse till områden med
kollektivtrafik i närheten, och där det redan finns bebyggelse. I det fall ny bebyggelse placeras
invid statliga vägar kommer Trafikverket att ha synpunkter på anslutningar och avstånd till
vägen med mera. Trafikverket vill också poängtera att det mindre vägnätet inte kommer att
kunna ges en högre standard på grund av exploatering.
Redaktionella synpunkter
Sidan 59, sista stycket. ”… och ett strax norr om Töreboda vid Slätte”. Bör ersättas av ”… och ett
mellan Töreboda och Slätte”.
Sidan 121, sista stycket. För att ett dubbelspår ska komma till stånd mellan … Det som avses är väl
ytterligare ett dubbelspår?
Övrigt
Trafikverket ser fram emot fortsatt deltagande i ärendet.
Kommunens kommentarer:
Strategikartan och mark- och vattenanvändningskartan förtydligas.
Kommunen har ingen Trafikstrategi i form av ett separat antaget dokument och förtydligar
istället beskrivningen av långsiktiga strategier för utveckling av transportsystemet med
förändrad infrastruktur och prioritering av trafikslag
Töreboda kommun har valt att beskriva ett antal åtgärder och ställningstaganden som är
viktiga för utveckling av kommunens infrastruktur – däribland hör transportnoderna för
samåkning på landsbygden, ny sträckning av väg 200 mellan Björkulla och Hova, nya
cirkulationsplatser vid infarterna till Töreboda tätort, nya cykelvägar inom kommunen, mm.
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Kommunen är medveten om att det för ett genomförande av dessa projekt är nödvändigt att
de tas med i Regional plan för infrastrukturen. Kommunen kommer att arbeta för att så sker.
Utställningshandlingen kompletteras med resultat från åtgärdsvalsstudien för väg 200 med
fokus på att underlätta för oskyddade trafikanter att korsa vägen vid Resecentrum.
2019-12-04, Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen har tagit emot samrådshandling gällande förslag till översiktsplan
för Töreboda kommun. Avdelningen kollektivtrafik och infrastruktur yttrar sig i första hand ur
ett kollektivtrafik- och infrastrukturperspektiv. Yttrandet har stämts av med Västtrafik och
synpunkter från Västtrafik finns inarbetade i vårt remissvar.
Regionala mål och strategier, utgångspunkter för yttrandet
I Västra Götaland har det i bred samverkan tagits fram ett flertal mål och strategier som är
regionens och kommunernas gemensamma prioriteringar vad det gäller regionens utveckling.
Övergripande är Vision Västra Götaland – Det goda livet. Västra Götaland ska vara en
attraktiv region att bo, verka och leva i och invånarna i Västra Götaland ska ha bra
förutsättningar att ta del av arbete, utbildning och livskvalitet. Investeringar i
transportinfrastrukturen ska bidra till att fler personer når en större arbetsmarknad och ge
förutsättningar för effektiva och hållbara person- och godstransporter.
Yttrandet utgår i första hand från Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland
2017–2020, Regional plan för transportinfrastrukturen och Målbild tåg 2035. Västra
Götalandsregionens långsiktiga mål för persontransporter är att andelen hållbart resande ska
öka och kollektivtrafikresandet fördubblas. En fördubbling av antalet resor är ett av delmålen
fram till 2025. För att åstadkomma detta behöver förutsättningarna för att resa kollektivt
förbättras. En grundläggande faktor för ett ökat kollektivt resande är att invånarna i regionen i
allt större utsträckning bor nära de gemensamt prioriterade kollektivtrafikstråken.
Det är vid byggande av områden för bostäder och verksamheter som förutsättningarna för
transportsystemet läggs fast. Att våra transporter idag använder mycket energi, samt ger stora
utsläpp av koldioxid och andra emissioner är delvis en konsekvens av vår utspridda
bebyggelsestruktur. Om ny bebyggelse koncentreras till befintliga orter och längs stråk ger det
möjlighet för fler att använda cykel, gång och kollektivtrafik för sina resor. Skolor, handel och
service bör ligga i knutpunkter.
Synpunkter på planen
Kollektivtrafik
Västra Götalandsregionen, kollektivtrafik- och infrastrukturavdelningen ställer sig positiv till
översiktsplanen med dess ambitioner om att placera en majoritet av ny bebyggelse i närheten
av kollektivtrafikstråk och noder. Att i första hand koncentrera offentlig och kommersiell
service i centralorten och ett fåtal serviceorter skapar goda förutsättningar för att öka det
hållbara resandet i kommunen. Det är också bra att kommunen anger att planering på
landsbygden ska ske med ett hela-resan-perspektiv där resandet kan vara en kombination av
flera trafikslag. Bland annat föreslås utveckling av två transportnoder strax väster om Moholm
respektive Älgarås för att i första hand stödja samåkning på landsbygden.
Planen anger att pendlingsmöjligheterna till Skövde behöver stärkas, såväl med buss som med
tåg för att i turtäthet och tid kunna konkurrera med bilen. Om kollektivtrafiken ska vara ett
attraktivt alternativ till bilen bör kommunerna även se över de förutsättningar som kan
påverka bilens konkurrenskraft, t.ex. parkeringsavgifter, tillgång till parkeringsplatser vid
arbetsplatsen etc.
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Kommunen skriver vid flera tillfällen i planen att det är viktigt att bebyggelse på landsbygden
och i de mindre serviceorterna ges tillgång till kollektivtrafik och kollektivtrafiken ska stärkas
och utvecklas både för tätorter och landsbygd. Landsbygd och glesare delar av kommunen är
svårt att försörja med kollektivtrafik och det är troligen flera områden som även på längre sikt
inte har tillräckligt underlag för utökad kollektivtrafik. I landsbygdsutredningen fastslås en
lägstanivå som boende i Västra Götaland kan förvänta sig när det kommer till kollektivtrafik i
orter med mindre än 3000 invånare samt på landsbygden. De fastställda nivåerna är ett bra
underlag för kommunen att förhålla sig till vid utveckling av mindre orter, så som Moholm
och Älgarås, samt vid utveckling av landsbygden. Det är positivt att översiktsplanen beskriver
närtrafiken, vilket är en del av detta utbud.
Översiktsplanen anger att utvecklingen av kollektivtrafiken ska ske med fokus på social
hållbarhet. All planering bör ta hänsyn till social hållbarhet och värdera hur föreslagna
satsningar påverkar olika grupper i samhället, t.ex. avseende de planerade handelsområdena i
utkanten av centralorten.
Det är bra att översiktsplanen påvisar behovet av att även i planeringen ta hänsyn till de
turister som anländer till kommunen via kollektivtrafik. Vi ser det dock som viktigt att
planering med fokus på turistnäringen sker med hänsyn till befintlig kollektivtrafik.
Transportinfrastruktur
Kollektivtrafik och infrastrukturavdelningen delar kommunens bedömning att kompletterade
gång och cykelvägar skulle förbättra förutsättningarna både för vardagspendlingen men också
för turister. Investeringar i gång- och cykelvägar längs det statliga regionala vägnätet och
medfinansiering till cykelvägar i det kommunala vägnätet sker via den regionala planen för
transportinfrastruktur och etablerade processer för prioritering och genomförande av
cykelobjekt.
Västra Götalandsregionen har genomfört en potentialstudie för ökad cykling som visar att
potentialen för mer hållbar arbets- och skolpendling i Västra Götaland är stor. Av den
arbetande befolkningen i regionen kan 37 procent nå sitt arbete inom 30 minuters cykling. I
Töreboda kan 28 procent av invånarna nå sitt arbete med cykel inom 20 min. För att ta del av
hela studien besök https://www.vgregion.se/regionalutveckling/verksamhetsomraden/transportinfrastruktur/okad-cykling-i-vastragotaland/potentialstudie/.
I översiktsplanen föreslås åtgärder i vägnätet, bland annat två cirkulationsplatser på väg 202.
Väginvesteringar i statligt regionalt vägnät omfattas av den regionala infrastrukturplanen och
Västra Götalandsregionens planering för transportinfrastruktur. Om och när resurser kan
avsättas avgörs i en planeringsprocess där Skaraborgs kommunalförbund deltar och
samordnar kommunernas inspel. Planeringssystemet utgår från brister som har identifierats i
transportsystemet. Vilka lösningar som behövs för att åtgärda bristen studeras i en så kallad
åtgärdsvalsstudie. Den regionala infrastrukturplanen är 12-årig och nuvarande plan sträcker sig
över perioden 2018-2029.
Västra Götalandsregionen arbetar, precis som västra stambanegruppen, för ett nytt dubbelspår
mellan Göteborg-Alingsås och frågan har hög prioritet hos regionen när det kommer till ny
infrastruktur i länet.
Som översiktsplanen noterar klarade inte Moholm kriteriet för ny station i
Västtågsutredningen 2017 och finns därmed inte med i den kompletterade Målbild tåg.
Beslutet innebar dock att VGR ska se över om förutsättningarna för nya stationer har
förändrats en gång per mandatperiod. Förändrade förutsättningar skulle kunna vara ny
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infrastruktur, nytt trafikupplägg eller stora bostadssatsningar. Västra Götalandsregionen verkar
i första hand för fler tåg på Västra stambanan. Intresset för att trafikera Västra Stambanan är
stort, vilket gör det till en känslig sträcka att öppna fler tågstationer på.
Den bebyggda miljön
Översiktsplanen strävar efter att ny bebyggelse i Töreboda tätort ska tillkomma max 2
kilometer från Norra Skaraborgs Resecentrum. I resterande orter ska istället ny bebyggelse
placeras inom 1 kilometer från kollektivtrafiknoder. Det hade varit bra med ett förtydligande
om på vilka grunder dessa olika avstånd är satta.
Kommunens kommentarer:
Utställningsförslaget kompletteras med underlag från Landsbygdsutredningen för
kollektivtrafik på landsbygden samt information från potentialstudie för ökad cykling.
Översiktsplanen förtydligas avseende principer för avstånd från ny bebyggelse till
kollektivtrafiknoder.
2019-10-21 Luftfartsverket
LFV vill i egenskap av sakägare för CNS-utrustning avge följande yttrande:
Töreboda kommun berörs av den s.k. MSA-påverkande ytan (skyddsområde på 60 km kring
flygplats där flygplanen påbörjar den sista delen av inflygningen) för Karlsborgs och Skövde
flygplatser. Flygtrafiken rör sig med fastställda marginaler över den MSA-påverkande ytan,
vars höjd är samma som högsta hinder inom ytan. Nya hinder kan ha en negativ inverkan på
flygtrafiken. Av översiktsplanen bör framgå att lokalisering av höga byggnader/föremål
(exempelvis vindkraft) inom den MSA-påverkande ytan ska samrådas med berörd flygplats.
Konsekvenser av hinderbegränsande områden och bullerkurvor ska redovisas i
översiktsplanen i form av restriktioner och eller rekommendationer.
Endast Försvarsmakten nämns i samband med flyghinder. LFV vill påminna kommunen om
att följande gäller för civil luftfart vilket bör framgå av översiktsplanen:
Alla byggnadsobjekt oavsett typ som master, torn, pyloner, skyltar, konstverk, byggnader etc.
som är högre än 20 meter över mark eller vattenytan skall remitteras till LFV. Detta gäller
oavsett position på svenskt territorium. Befinner sig objektet till havs eller i insjö skall även
Kustbevakningen i Karlskrona remitteras.
LFV vill att vår elektroniska blankett används i dessa ärenden. Instruktioner och blankett att
ladda ner finns på: http://www.lfv.se/tjanster/luftrumstjanster/cns-analys under rubriken
”Ladda ner”. Vi behöver endast en korrekt ifylld blankett i dessa ärenden, ej en massa
underlag från mastuppsättare, vindkraftsuppsättare etc. Sådant underlag är inte relevant för oss
och tar bara tid och resurser att registrera. LFVs remisstjänst i dessa ärenden benämns CNSanalys.
Observera att som en konsekvens av ovanstående skall även alla vindkraftverk som är högre
än 20 meter över mark eller vattenyta, oberoende av position, remitteras till LFV. Detta gäller
överallt, även inom områden speciellt utpekade för vindkraft.
Vidare gäller att alla objekt som är högre än 20 meter över mark eller vattenytan som
förekommer i kommunala planer skall remitteras till LFV. LFV vill dock inte ha remisser som
rör byggnation lägre än 20 meter över mark eller vattenytan och ber kommunen att sortera ut
de ärenden som gäller byggnation högre än 20 meter över mark eller vattenytan.
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Samråd skall alltså inte enbart ske med Försvarsmakten när det gäller höga objekt utan även
med LFV för civil luftfart. Vidare skall alltid samråd ske med berörda flygplatser inom 60 km
radie från det objekt som är högre än 20 meter över mark eller vattenytan som skall uppföras.
För Försvarsmakten gäller att objekt högre än 45 meter inom sammanhållen bebyggelse samt
högre än 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse skall samrådas med Försvarsmakten.
Observera skillnaden i höjder gentemot civil luftfart ovan.
LFVs CNS-utrustning finns dels på och invid flygplatser men även ute i terrängen runt om i
Sverige. Dessa anläggningar är skyddsobjekt enlig lag och de får inte avbildas på kartor, foto
eller liknande. De omges av olika stora skyddsområden beroende på typ av utrustning. Inte
heller skyddsområdena får avbildas i kommunala planer eller på kartor. LFV har
remisstjänsten CNS-analys för att vi skall kunna bedöma eventuell påverkan på vår CNSutrustning av höga objekt.
Observera att det är varje flygplats för sig som ansvarar för sina in- och utflygningsvägar och
hinderytor, inte LFV. Därför har LFV den avgiftsbelagda tjänsten Flyghinderanalys för att
flygplatserna skall kunna ta ställning till en etablering av ett högt objekt. Det är i regel
uppsättaren av ett högt objekt som skall beställa och bekosta en Flyghinderanalys om en sådan
anses nödvändig. LFV avgör detta från fall till fall.
Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera yttrandet vid
ny prövning om regelverk gällande störningar på CNS-utrustning förändras, eller om ny CNSutrustning etableras i hindrets närhet.
Med CNS-utrustning menas utrustning för kommunikation, navigation och övervakning
(Communication, Navigation, Surveillance). Analysen grundar sig på Svensk Standard 447 10
12 utgåva 1:1991 ”Skyddsavstånd för luftfartsradiosystem mot aktiva och passiva störningar
för elektrisk kraftöverföring och tågdrift”, Standardiseringskommissionen i Sverige, samt på
ICAO DOC 015.
Viktigt:
I vårt remissvar har LFV inte analyserat konsekvenser för flygvägar till och från flygplatser,
samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli påverkad. Berörda flygplatser skall
därför alltid tillfrågas som sakägare om byggnadsverk över 20 meter ingår i planer, eller om
flygplatserna av annan anledning misstänks kunna bli påverkade av en etablering. Med berörd
flygplats avses att etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut från
flygplatsen. MSA är den hinderyta som är störst och står för ”Minimum Sector Altitude”.
LFV erbjuder produkten Flyghinderanalys, där vi utför kontroll av flygvägar, luftrum och all
tänkbar radioutrustning för luftfarten. För mer information, se www.lfv.se/flyghinderanalys.
Kommunens kommentar:
Översiktsplanen kompletteras med information från Luftfartsverket om vad som gäller för
vindkraft och andra höga objekt.
2019-11-21 Svenska Kraftnät
Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har följande
synpunkter:
Nuläge
I Töreboda kommun har Svenska kraftnät en 400 kV-ledning och en 220 kV-ledning
tillhörande transmissionsnätet för el. 400 kV-ledningen korsar kommunen i nord-sydlig
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riktning och 220 kV-ledningen går norrifrån ned till station Moholm i den södra delen av
kommunen.
Svenska kraftnäts magnetfältspolicy
Vid all nyprojektering av 220 kV- och 400 kV-växelströmsledningar i det svenska
transmissionsnätet tillämpar Svenska kraftnät en magnetfältspolicy som innebär att vi utgår
från 0,4 mikrotesla som högsta magnetfältsnivå vid bostäder, skolor och förskolor.
I samband med att tillstånd omprövas för våra växelströmsledningar vidtar vi ofta åtgärder för
att minska magnetfälten eller erbjuder oss att köpa fastigheter som står så nära ledningen att
magnetfältet överstiger 4,0 mikrotesla.
Mer information om Svenska kraftnät och magnetfält finns på vår webbplats.
De senaste 40 årens forskning har inte kunnat säkerställa några hälsorisker relaterat till
magnetfält. Mer information finns på Strålsäkerhetsmyndigheten hemsida, www.ssm.se. Där
finns bland annat en broschyr om magnetfält och hälsorisker.
https://www.stralsakerhetsmvndigheten.se/publikationer/informations- material/magnetfaltoch-halsorisker/
Allmän information
Hänsyn invid tranmissionsnätsanläggningar
Samråd ska hållas med Svenska kraftnät när åtgärder planeras inom 250 meter från
transmissionsnätsledningar och stationer. Mer information om hur samråd med Svenska
kraftnät går till finns på vår webbplats: http: //www.svk.se/ aktorsportalen/samhällsplanering.
Svenska kraftnät har ledningsrätt för kraftledningarna i kommunen, vilka är av betydelse för
rikets elförsörjning. Ledningsrätten innebär att åtgärd/verksamhet som på något sätt
inskränker Svenska kraftnäts verksamhet, inte får vidtas på fastighet som belastas av
ledningsrätt.
Alla kraftledningar som drivs och förvaltas av Svenska kraftnät har underjordiska
installationer. Vid alla typer av markarbete inom en kraftledningsgata ska Svenska kraftnät
rådfrågas om direktiv innan markarbete påbörjas.
Ur ett elsäkerhetsperspektiv regleras avståndet mellan kraftledningar och olika verksamheter i
Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2008:1. Föreskrifterna reglerar bland annat
byggnation och vissa typer av verksamheter på upp till 100 meters avstånd från kraftledningar.
Exempel på detta är verksamhet med brandfarliga och explosiva varor, upplag,
parkeringsplatser, busshållplatser med mera. Föreskrifterna återfinns på Elsäkerhetsverkets
webbplats: http://www.elsakerhets- verket.se
Svenska kraftnät önskar att Töreboda kommun tar motsvarande hänsyn vid planering av ny
bebyggelse invid befintliga transmissionsnätsledningar som Svenska kraftnät gör vid
byggnation av nya ledningar. För att säkerställa att Svenska kraftnäts magnetfältspolicy
uppfylls ska ny bebyggelse vid bostäder, skolor och förskolor placeras minst 80 meter från en
220 kV-ledning respektive 130 meter från en 400 kV-ledning. Vi vill förtydliga att de
schablonavstånd vi angett på 80 respektive 130 meter gäller för de områden där det passerar
endast en ledning.
Detta schablonavstånd är baserat på maximerat årsmedelströmvärde och är att anse som en
rekommendation till beslutande myndighet. För avstånd utifrån en eller flera parallellgående
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ledningars faktiska årsmedelströmvärde krävs en magnet- fältsberäkning. Svenska kraftnät
utför beräkningar för sina egna ledningar utifrån magnetfältspolicyn, det vill säga 0,4
mikrotesla.
Vid planering av vindkraftsanläggningar krävs ett visst säkerhetsavstånd mellan vindkraftverk
och våra anläggningar. Avståndet får inte vara sådant att ett vindkraftverk skulle kunna falla
över en kraftledning vid ett haveri. Avstånden måste även vara tillräckliga för säker
flygbesiktning samt tillräckliga mellan kraftledningens jordpunkter och jordpunkter i
vindkraftsanläggningens uppsamlingsnät.
För att upprätthålla en god flygsäkerhet vid besiktningar rekommenderar Transportstyrelsen
att vindkraftverk och master med stag med en totalhöjd lägre än 50 meter placeras minst 100
meter från kraftledning. Vindkraftverk och master med stag med en totalhöjd över 50 meter
hör placeras minst 200 meter från kraftledning. Avståndet beräknas med utgångspunkt från
kraftverksrotorns periferi. För verk med en rotordiameter på 100 meter eller mer bör
avståndet mellan torn och ledning vara större än 250 meter.
Hänsyn vid planering som påverkar elnätsstruktur
Etablering av storskalig elintensiv verksamhet ställer krav på elnätsstrukturen i regionen. Det
elnät som behövs för att tillgodose behovet av el tas ofta för givet. I många områden i Sverige
utnyttjas transmissionsnätet redan idag fullt ut stora delar av året. Därför kan det behövas
investeringar för att möjliggöra ytterligare uttag av el från transmissionsnätet. Ledtiderna för
att få till stånd nya kraftledningar är cirka 10 år, beroende på bland annat tillståndsprocesser
kan det ta upp till 15 år innan en ny transmissionsnätsledning är i drift. Detta behöver beaktas
i samhällsplaneringen i allmänhet och vid planering av särskilt elintensiv verksamhet i
synnerhet. Det är regionnätsägaren som gör en initial bedömning av om verksamheten är så
pass stor och elintensiv att det krävs förstärkningar på transmissionsnätsnivå. Efter en initial
bedömning har regionnätsägaren och Svenska kraftnät en dialog om hur det önskade uttaget
mest effektivt ska tillgodoses.
Normalt behöver Svenska kraftnät alltid involveras vid etablering av verksamheter som
förbrukar mer än 100 MW.
Svenska kraftnät vill påminna om att byggnationer i närheten av transformatorstationer och
ledningsstråk kan medföra svårigheter vid framtida förändringar i transmissionsnätet vilket
kan få konsekvenser för kommunens och regionens elförsörjning.
Elförsörjningen är ett prioriterat område för totalförsvaret, vilket medför att såväl
transmissionsnät som region- och lokalnät utgör essentiella delar av totalförsvaret. Svenska
kraftnäts beredskapsarbete riktar sig till att bidra till Försvarsmaktens förmåga, men även till
att säkerställa elförsörjningen i det civila samhället. Som elberedskapsmyndighet verkar
Svenska kraftnät för att hela den svenska elförsörjningen har beredskap för händelser som
krig, terrorhandlingar och jordbävningar.
Vi vill också informera om att förändringar av elnätsstrukturen i regionen kan vara
anmälningspliktigt enligt elberedskapslagen. Svenska kraftnäts elberedskapsföreskrift (SvKFS
2013:2) anger såväl vilka anläggningar som vilka typer av förändringar som omfattas av
anmälningsskyldigheten. Den planerade förändringen ska i ett så tidigt skede som möjligt
anmälas till Svenska kraftnät för att Svenska kraftnät i egenskap av elberedskapsmyndighet ska
kunna vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa en robust elförsörjning i Sverige.
Föreskriften och blankett för anmälan om förändring i elförsörjningen finns att hämta på
Svenska kraftnäts webbplats,
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Elforsorjningen/.
Här finns även ett förtydligande dokument, Frågor och svar om Elberedskapsföreskriften.
Ytterligare information om lagar, föreskrifter, förordningar och vägledning kopplade till för
elberedskapsverksamheten återfinns på vår webbplats,
https://www.svk.se/aktorsportalen/elberedskap/regelverk/.
Svenska kraftnät vill informera om att i dagsläget utreds transmissionsnätets mark- och
vattenanspråk för riksintresseanspråk inom totalförsvarets civila del enligt Miljöbalken
(1998:808) 3 kap 9 § av Myndigheten för samhällsberedskap. Transmissionsnätets verksamhet
med dess tillhörande mark- och vattenanspråk är även ett allmänt intresse enligt Plan- och
bygglag (2010:900) 2 kap och Miljöbalk (1998:808) 3 kap 8-9 §§ eftersom elförsörjningen är en
grundförutsättning för att samhället ska fungera i fred, kris och krig. Energimyndigheten har
dessutom utpekat riksintressefrågan som ett prioriterat arbetsområde under 2019 och utreder
möjligheten att utpeka transmissionsnätet som riksintresse för energidistribution.
Ärendespecifik information och slutsats
På sidan 107 i översiktsplanen anges att ”Koncessionen för 220 kV ledningen har gått ut och
kommunen vill att denna flyttas inom ett område i norra delen av Töreboda tätort för att
möjliggöra utbyggnad av bostäder.” Svenska kraftnät har sökt förlängd koncession för denna
ledning i befintlig sträckning och i det samråd som föregick ansökan har Länsstyrelsen i Västra
Götalands län förordat detta alternativ. Angående eventuella möjligheter att flytta befintlig
ledning ber vi att få hänvisa till Svenska kraftnäts Vägledning stamnätspåverkande
verksamheter. En anpassning av en transmissionsnätsanläggning bekostas av den som
efterfrågar denna, om inte annat följer av lag. Vägledningen och ett digitalt formulär för
ansökan om anpassning av transmissionsnätsanläggning finns på Svenska kraftnäts webbplats,
https://www.svk.se/aktorsportalen/samhallsplanering/ansok-om-an-passning-avstamnatsanlaggning/.
Svenska kraftnät är beroende av nuvarande infrastruktur kring järnvägen vid Moholm och
vägsystemet kring nätstationen och önskar därför vara samrådspart i exploateringar eller andra
planer som kan påverka denna infrastruktur.
I kartan på sidan 97 i planen, Teknisk försörjning, redovisas Svenska kraftnäts
transmissionsnätsledningar som Kraftledning, nationellt stamnät. Det är positivt att
kraftledningarna är utmärkta i kartan men Svenska kraftnät önskar att ledningarna benämns
transmissionsnätsledningar och att det i översiktsplanen på ett tydligare sätt framgår vilken
hänsyn som behövs tas till dessa vid fortsatt planering.
Svenska kraftnät vill att hänsyn tas till ovan angivna rekommenderade skyddsavstånd och att
kommunen lägger till detta till översiktsplanens riktlinjer. Svenska kraftnät vill även framhålla
vikten av att kommunen planerar för den mark som kan komma att behövas för nya
kraftledningar vid upprättande av vindkraftsutbyggnad.
Svenska kraftnät vill informera om att våra anläggningsobjekt finns att hämta via
Geodataportalen, www.geodata.se. som WMS eller som en shape-fil. Informationen innehåller
den geografiska positionen för Svenska kraftnäts ledningar, stolpar, stationer och
stationsområden. Utöver den geografiska positionen finns uppgifter om förläggningssätt
(luftledning, kabel etc.) och spänningsnivå för våra ledningar. Vid produktion av kartor där
Svenska kraftnäts geografiska anläggningsinformation används ska följande copyrighttext
framgå: ”© Affärsverket svenska kraftnät”.
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Ytterligare information rörande samhällsplanering i närheten av våra anläggningar återfinns i
skrifterna Elnät i fysisk planering, Kommunal samhällsplanering vid stamnätsanläggningar och
Vägledning för verksamhet vid- markförlagd kabel i transmissionsnätet. För övergripande
information rörande Svenska kraftnäts framtida planer för transmissionsnätet för el hänvisar
vi till Systemutvecklingsplan 2018-2027. Dessa dokument finns publicerade på vår webbplats,
www.svk.se.
Information angående samråd och remisser till Svenska kraftnät

Svenska kraftnät önskar att ni vid remittering av kommande ärenden sänder fullständigt
material till oss. Vi ser gärna att relevant lägesbunden data i form av shape- eller dwg-filer
skickas till oss med information om vilket koordinatsystem de är skapade i. Exempel på
detta kan vara detaljplanegränser och utredningskorridorer. Samråd skickas till:
registrator@svk.se alternativt till: Svenska kraftnät, Box 1200 172 24 Sundbyberg.
Kommunens kommentarer:
Översiktsplanen inklusive kartbilder kompletteras med information från Svenska kraftnät om
skyddsavstånd och handläggning.
Kommunen noterar önskemål om förfarande vid kommande remisser.
2019-11-11 Försvarsmakten
Försvarsmakten motsätter sig inte förslaget till ny översiktsplan för Töreboda kommun, men
har mindre synpunkter enligt nedan.
Bakgrund
Den gällande översiktsplanen för Töreboda kommun antogs 1992. Kommunen har nu tagit
fram ett förslag till en ny översiktsplan. Försvarsmakten har beretts tillfälle att lämna
synpunkter på detta förslag.
Försvarsmakten ansvarar, i enlighet med förordningen om hushållning med mark-och
vattenområden (1998:896), för riksintressen för totalförsvarets militära del (3 kap 9§
miljöbalken). Försvarsmakten är som sektormyndighet ansvarig för att identifiera, samråda
om, besluta om och presentera underlag för dessa riksintresseanspråk. Försvarsmakten fattade
beslut om nu gällande riksintressen och områden av betydelse för totalförsvarets militära del
den 2018-12-17. De riksintressen som påverkar kommuner, länsstyrelser eller andra aktörer i
plan- och lovärenden eller tillståndsärenden redovisas i Försvarsmaktens riksintressekatalog.
Riksintressekatalogen finns tillgänglig länsvis på Försvarsmaktens hemsida:
www.forsvarsmakten.se/riksintressen.
I översiktsplanen bör en text som beskriver riksintressen för totalförsvarets militära del
återfinnas.
Försvarsmaktens synpunkter
Beskrivning av riksintressen för totalförsvarets militära del
Riksintressen för totalförsvarets militära del anses lämpligt beskrivet i samrådshandlingen.
Några redaktionella synpunkter framförs nedan.
•

Benämningen ”skyddszon flygplats” bör ändras till ”påverkansområde flygplats i form av MSAområde”. Detta står både i texten på sidan 133 och kartbilden på sidan 129.

•

Redovisningen av MSA-området (ljusblå linje i kartan på s. 129) är otydlig på kartbilden i
den skala som kartan har. Den utgör endast en svag linje utanför kommungränsen
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längst upp i kartbilden. Förslagsvis kan kartbilden förtydligas genom att exempelvis
redovisa MSA-området som en skrafferad eller fylld yta istället för bara en linje.
Alternativt redovisas den inte på kartan i den nuvarande skalan utan endast beskrivs
tydligt i text då ytan ändå täcker hela kommunen. Det kan förtydligas att MSA-området
innebär en höjdbegränsning.
•

Det kan även förtydligas att hela landets yta är samrådsområde för höga objekt. Detta
för att säkerställa att ingen skada sker på de riksintressen som omfattas av sekretess
och inte alls kan redovisas öppet på karta. Det innebär att alla ärenden i hela landet
avseende höga objekt (enligt den definition av höga objekt som beskrivs korrekt i
samrådshandlingen) måste skickas på remiss till Försvarsmakten.

Vindkraft
Töreboda kommun har pekat ut sju områden för vindkraft enligt den vindbruksplan som
antogs 2016. Vindbruksplanen och de utpekade områdena aktualiseras och hänvisas till i
förslaget till ny översiktsplan. Vid en förändring eller uppdatering av vindbruksplanen eller
utpekade områden för vindkraft behöver Försvarsmakten göra en ny bedömning avseende
påverkan på myndighetens riksintressen. För att säkerställa att eventuella områden som pekas
ut som lämpliga för etablering av vindkraft inte hamnar i konflikt med Försvarsmaktens
tekniska system ska samtliga ärenden gällande etablering av vindkraft skickas på remiss till
Försvarsmakten. Detta bör tydligt framgå i översiktsplanen.
Kommunens kommentar:
Översiktsplanen ändras och förtydligas med information från Försvarsmakten gällande
benämningen ”påverkansområde flygplats i form av MSA-område”, redovisningen av MSA-området i
kartan samt vad som gäller för samråd om vindkraft och andra höga objekt.
2019-11-06 Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen har beretts möjlighet att yttra sig i rubricerat ärende.
Skogsstyrelsen ansvarar för frågor om skogsbruket och har till uppgift att verka för att landets
skogar sköts på ett sådant sätt att de skogspolitiska målen nås. Skogsstyrelsen är
tillsynsmyndighet, enligt skogsvårdslagen och delar av miljöbalken gällande skogliga åtgärder
på skogsmark (mark som lyder under SVL). Vidare ingår bland uppgifterna att medverka i
frågor om samhällsplanering för en hållbar utveckling och hushållning med naturresurser.
Det saknas ett resonemang kring Grön infrastruktur. I övrigt har Skogsstyrelsen inga
synpunkter på presenterat underlag.
Kommunens kommentar:
Översiktsplanen kompletteras med ett resonemang om grön infrastruktur
2019-11-20 Statens Geotekniska institut (SGI)
Statens geotekniska institut (SGI) har från Töreboda kommun och Länsstyrelsen i Västra
Götalands län erhållit rubricerad översiktsplan med begäran om yttrande. SGI:s yttrande avser
geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, skred, erosion och geotekniska frågeställningar
kopplade till översvämning. Grundläggnings- och miljötekniska frågor, såsom hantering av
radon, ingår således inte.
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SGI:s synpunkter
Ur miljökonsekvensbeskrivningen "Töreboda kommun ligger i det område Statens
Geotekniska Institut (SGI) betecknat ha medelhöga risker för ras och skred. Identifierade
riskområden är längs Göta kanal och vid Hovaån. Ytterligare kartläggningar är nödvändiga''.
Vidare står där att ’’det finns risk att människor kan komma till skada då bostadsbebyggelse
föreslås inom områden med instabila markförhållanden, främst längs Göta kanal. Då
kartläggningen inte är fullständig för kommunen finns risk att ytterligare områden i
kommunen löper risk för erosion, ras och skred’’.
I miljökonsekvensbeskrivningen påtalas att "för LIS-område i Moholm finns stora risker för
översvämning. Då kartläggningen inte är fullständig för kommunen finns risk att ytterligare
områden i kommunen löper risk för översvämningar. Ingen tydlig plan om hur viktiga
samhällsfunktioner skyddas mot översvämningar'".
SGI rekommenderar att de geotekniska riskfaktorerna (ras, skred och erosion) redovisas
tydligare eftersom de utgör viktiga utgångspunkter vid strategiskt val av markanvändning.
Detta kan med fördel göras på kartor. Kommunen gör bedömningen att det är instabila
markförhållanden längst Göta älv och det finns risk att ytterligare områden i kommunen löper
risk för erosion, ras och skred. Vi anser att det skulle vara värdefullt med en tydligare
redovisning av dessa områden. SGI rekommenderar att dessa områdena lyfts fram i
översiktsplanen så att det finns en strategi för att hantera frågeställningar i senare
planeringsskeden.
Vi vill framhålla att det är värdefullt att översiktligt redovisa vilka geotekniska hinder,
svårigheter och möjligheter som finns för framtida exploateringsområden. SGI anser att
konsekvenser av förväntade effekter av förändrat klimat bör beaktas, speciellt när det gäller
släntstabilitet, översvämningar och stranderosion. Kommunen bör ha en strategi för att
klargöra detta och andra kvarstående frågor i detaljplanearbete genom geotekniska
utredningar. Vid prövning av markens lämplighet för avsett planändamål bör utgångspunkten
vara livslängden hos bebyggelse, anläggningar etc. Institutet föreslår att detta belyses i
översiktsplanen.
SGI har i ett regeringsuppdrag om harmonisering av statligt framställda planeringsunderlag
avseende ras, skred och erosion tillsammans med bl a MSB och SGU tagit fram en Vägledning
ras, skred och erosion (http://www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/sgivagledning/sgi-vl.pdf. Underlagen finns åskådliggjorda i en kartvisningstjänst:
http://gis.swedgeo.se/rasskrederosion/. Informationen är från geoteknisk synpunkt värdefull
vid strategiska val av lämplig markanvändning.
För ytterligare information om, bland annat, hur geotekniska säkerhetsfrågor bör hanteras i
planprocessen, se följande film: https://www.youtube.com/watch?v=Aldfd98UopU.
Översiktsplaner som påbörjas efter l augusti 2018 ska enligt PBL redovisa kommunens syn på
risken för skador på den befintligt byggda miljön till följd av klimatrelaterade olyckor som till
exempel översvämning, ras, skred och erosion samt hur sådana risker kan minska eller
upphöra. SGI rekommenderar att ÖP kompletteras med en sådan redovisning.
Kommentarer:
Översiktsplanen kompletteras med tydligare redovisning av de geotekniska riskfaktorerna (ras,
skred och erosion) eftersom de utgör viktiga utgångspunkter vid strategiska ställningstaganden
om markanvändning.
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Kartan i kapitlet miljö, hälsa och säkerhet kompletteras avseende ras, skred och erosion.
Arbetet med översiktsplanen påbörjades före den 1 augusti 2018. Beskrivningen kompletteras
ändå översiktligt med redovisning av kommunens syn på risken för skador på den befintligt
byggda miljön till följd av klimatrelaterade olyckor som till exempel översvämning, ras, skred
och erosion samt hur sådana risker kan minska eller upphöra.
2019-12-16 Energimyndigheten
Energimyndighetens ställningstagande
En ökad elproduktion från förnybara energikällor är ett nationellt intresse i och med den
nationella energipolitiska inriktningen som antagits av riksdagen (prop. 2017/18:228) med
målet om 100 procent förnybar elproduktion till år 2040. För att detta ska nås krävs tillgång till
mark- och vattenområden för förnybar elproduktion inom ramen för den kommunala fysiska
planeringen.
Energimyndigheten ser positivt på att Töreboda kommun inkluderar vindkraft i sin
översiktsplan både i form av utpekade områden och en formulering om fortsatt utbyggd
vindkraft för att minska klimatpåverkan. Att på detta sätt integrera vindbruksplanen i
översiktsplanen ger en samlad och aktuell helhetsbild över den fysiska paneringen i
kommunen och möjliggör för det nationella målet om förnybar elproduktion.
Kommunens kommentar:
Kommentar från energimyndigheten noteras.
2019-11-19 Räddningstjänsten östra Skaraborg
Räddningstjänsten avger följande yttrande i aktuellt ärende:
• Utveckling av en kommun med målet att bland annat erhålla en ökad befolkning samt
en ökad byggnation innebär att antalet räddningsinsatser i kommunen och dess
tätorter kommer att öka. Detta då antalet räddningsinsatser i en kommun eller ort till
stor del följer invånarantalet. Ett ökat antal räddningsinsatser och en annorlunda
fördelning av verksamheter och byggnader i kommunen kan innebära att
räddningstjänstens förmåga behöver förändras.
Med den utveckling som beskrivs i granskade handlingar bedömer räddningstjänsten
att någon utökning eller förändring av räddningstjänstens nuvarande förmåga i
kommunen inte är aktuell för perioden fram till 2030.
•

I granskade handlingar beskrivs bland annat risker i samband med transport av farligt
gods på väg och järnväg och hänvisning görs till Länsstyrelsen i Västra Götalands
rekommendationer för detta. Ingen närmare beskrivning av rekommendationerna görs
i granskade handlingar.
Transportleder för farligt gods, järnvägar och vägar, utgör en begränsning i
användning av områden i anslutning till transportleden. Det är positivt om dessa
begränsningar tydliggörs i ett tidigt skede, redan i översiktsplanen, genom att beskriva
på vilka avstånd från transportleden som olika typer av verksamheter kan bedrivas.
Exempelvis att det ska vara ett bebyggelsefritt avstånd från järnväg på minst 30 meter.
Samtidigt kan beskrivas att avstånden, i vissa fall, kan vara kortare efter att en
riskanalys beskrivit åtgärder som kan medge ett kortare avstånd med att säkerhetsnivån
bedöms vara den samma.
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Kommunens kommentarer:
Översiktsplanen kompletteras med bedömning från Räddningstjänsten Östra Skaraborg att
räddningstjänstens nuvarande förmåga är tillräcklig för den utveckling av bostäder och
verksamheter som föreslås i kommunen fram till 2030.
Översiktsplanen kompletteras med förtydligande av riskavstånd och andra begränsningar i
anslutning till transportleder för farligt gods på väg och järnväg.
2019-11-18 Post- och telestyrelsen (PTS)
PTS har av Länsstyrelsen i Västra Götaland ombetts att inkomma med synpunkter på
översiktsplan avseende Töreboda kommun.
PTS är central förvaltningsmyndighet med ett samlat ansvar – sektorsansvar – inom områdena
post och elektronisk kommunikation. Inom ramen för detta arbete skall PTS bland annat:
•

främja tillgången till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer enligt de mål
som anges i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

•

verka för robusta elektroniska kommunikationer och minska risken för störningar,
inbegripet att upphandla förstärkningsåtgärder, samt verka för ökad
krishanteringsförmåga

•

verka för att tillgodose totalförsvarets behov av post- och elektronisk kommunikation
under höjd beredskap, och stärka samhällets beredskap mot allvarliga störningar i
näten för elektronisk kommunikation i fred

Regeringen presenterade i oktober 2011 sin digitala agenda för Sverige. Det övergripande
målet i agendan är att Sverige ska vara bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens
möjligheter. År 2016 presenterade regeringen en ny bredbandsstrategi ”Sverige helt
uppkopplat 2025” där det kortsiktiga målet är att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha
tillgång till minst 100 Mbit/s år 2020. På längre sikt är målen att 98 procent av alla hushåll och
företag i hela Sverige bör ha tillgång till minst 1 Gbit/s senast år 2025 samt att det bör finnas
tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet där människor normalt befinner sig senast år
2023.
En robust och välutbyggd it-infrastruktur är viktig för att trygga välfärden. It är en central
infrastruktur som ligger till grund för många andra områden. En väl fungerande och utbyggd
it-infrastruktur ger goda förutsättningar för bland annat näringslivsutveckling, sysselsättning,
forskning och innovationer, vård och omsorg, miljö och klimat, utbildning och
kompetensförsörjning samt social delaktighet. Av denna anledning anser vi även att itinfrastrukturen måste in i samhällsplaneringsprocessen på regionnivå samt i alla kommuner.
Om inte it-infrastruktur beaktas i samhällsplaneringen finns risken att de tjänster som är
beroende av infrastrukturen inte når ut till användarna. Lagändringen i Plan- och
bygglagen (PBL) från maj 2011, stärker även detta.
PTS har inte tillgång till detaljinformation om hur operatörer och andra ledningsägare
utformar sina nät utan hänvisar till de operatörer och ledningsägare som blir berörda inom
aktuellt område för ytterligare information.
I detta fall kan det vara lämpligt att kontakta nationella bredbandsaktörer samt aktuella
regionala och lokala bredbandsaktörer. Kommunen bör ha en förteckning över vilka befintliga
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ledningsägare som blir berörda eller liknande funktion. Exempelvis bredbandskoordinatorer
bör ha information om potentiella ledningsägare gällande elektroniska kommunikationer.
Sedan december 2010 finns ett system för begäran om ledningsanvisning, ”ledningskollen.se”.
För att identifiera vilka som är berörda ledningsägare kan en förfrågan skickas via
https://www.ledningskollen.se/
PTS har i tidigare skrivelse (med hemlig bilaga 2012-01-23 dnr: 03-16005) till respektive
länsstyrelse lämnat uppgifter om teleanläggningar som är att anse som riksintressen i enlighet 3
kap 8 § miljöbalken och 2 § p. 9 förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och
vattenområden m.m.
Om planen innebär uppförande av vindkraftverk, kan dessa i vissa fall påverka mottagningen
av radiosignaler på ett negativt sätt, speciellt gäller detta för radiolänkförbindelser. PTS
rekommenderar därför att ett samrådsförfarande genomförs mellan vindkraftsbolag och de
radiolänkoperatörer som blir berörda av vindkrafts-etableringen för respektive område för att
minimera störningsriskerna. Inför ett sådant samråd kan PTS bidra med information om vilka
de berörda radiolänkoperatörerna är.
PTS har inga ytterligare synpunkter.
Kommunens kommentarer:
Översiktsplanen kompletteras med grundläggande målsättningar för utbyggnad av ITinfrastruktur i landet.
Töreboda kommun noterar behovet att samråda vindkraftsetableringar med de
radiolänkoperatörer som är berörda i det aktuella området.
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Grannkommuner
2019-12-03, Tibro kommun
Tibro kommun har fått samrådshandling över Töreboda kommuns översiktsplan 2030 för
yttrande. Översiktsplanen anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska
miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas
och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Planen täcker hela
kommunens yta.
Byggnads- och trafiknämnden beslutade 2019-11-12 § 103 att överlämna förslag på yttrande
över samrådshandlingen till kommunstyrelsen. I yttrandet framhålls bland annat att Tibro
kommun anser att samrådshandlingen är ett lättläst och överskådligt dokument med tydliga
och utvecklade strategier samt att det är
•

Positivt för hela delregionen med kompetenscentrum för hållbar landsbygdsutveckling.

•

Positivt att Töreboda vill satsa på spårbunden trafik.

•

Bra med avsnittet om vägledning vid bygglovsprövningar.

•

Intressanta faktarutor och pratbubblor med synpunkter från medborgardialoger.

•

I inledningskapitlet under rubriken ”Töreboda i regionen” beskrivs ett nuläge samt
citat från Strukturbild Skaraborg, men vi saknar visioner och strategier som kopplas till
delregionala frågor och utmaningar.

•

Avsnittet om ”Mellankommunala och regionala frågor” skulle kunna utvecklas mer.

Kommunens kommentar:
Kommentarer från Tibro kommun noteras. Kapitlen om ”Töreboda i regionen” och
”Mellankommunala och regionala frågor” ses över.
2019-12-09, Skövde kommun
Töreboda kommun har skickat förslag till ny översiktsplan på remiss. Skövde kommun har
fått del av samrådsförslaget Översiktsplan 2030, Töreboda kommun, samrådshandling 201910-02 med möjlighet att lämna synpunkter.
Bakgrund
Töreboda kommun har tagit fram ett förslag till en ny översiktsplan, Översiktsplan 2030, som
nu är ute på samråd. Till översiktsplanen hör en miljökonsekvens-beskrivning (MKB) med
konsekvensbedömningar av planförslaget. Skövde kommun anser som helhet att
samrådsförslaget är överskådligt och lätt att läsa.
Översiktsplanen pekar ut riktningen för hur kommunen ska utvecklas och hur mark och
vatten ska användas de närmaste 10 åren.
Ambitionen är att tätorterna ska växa genom att ha tillgång till attraktiva boendemiljöer, bra
kommunikationer och nära till jobb och fritidsaktiviteter. Kommunen vill också att
landsbygden kan utvecklas i strandnära lägen. Kommunens mål är att ha 10 000 invånare år
2030. I översiktsplanen föreslås att bostadsbebyggelse i första hand lokaliseras till Töreboda,
Moholm och Älgarås.
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Översiktsplanen utgår från sex övergripande strategier som preciseras till konkreta förslag på
hur mark och vatten ska användas i olika delar av kommunen. De sex strategierna är:
•

Bebyggelsen kompletteras och servicen utvecklas i Töreboda, Moholm och Älgarås

•

Landsbygden ska utvecklas utifrån sina drivkrafter och lokala förutsättningar

•

Kollektivtrafiken ska stärkas och utvecklas – både för tätorter och landsbygd

•

Göta kanal ska stärkas som besöksmål och vara en motor i utvecklingen av
besöksnäringen och hela kommunen

•

Näringslivet ska ges goda förutsättningar för att utvecklas och differentieras

•

Klimat- och miljöpåverkan ska minimeras och en robust planering ska förbereda för
ett förändrat klimat

Vid beredning av remissen har Skövde kommun i första hand tittat på de mellankommunala
frågorna samt föreslagen markanvändning i anslutning till kommungränsen mellan Töreboda
och Skövde. Här finns i Törebodas planförslag ett utbyggnadsområde för vindkraft.
Töreboda kommun hade tidigare en separat Vindbruksplan vilken nu har införlivats i
samrådsförslaget till nya översiktsplan. Ett av vindbruksområdena (benämnt nr 5. Moholm)
ligger i anslutning till Skövdes norra kommungräns, strax nordväst om Tidans samhälle.
Skövde kommun har i sin vindkraftsplan/översiktsplan inte pekat ut något vindkraftsområde i
detta område, utan har istället gjort bedömningen att området i anslutning till sjön Östen är
olämpligt för större vindkraftsetableringar. Detta med hänsyn till områdets höga natur- och
kulturvärden med bland annat sjön Östen som Natura2000-område och Ramsar-område för
fågelliv. Skövde kommun har vidare i sin översiktsplan pekat ut området runt sjön Östen som
ett tyst område. Samråd bör därför ske med Skövde kommun vid en eventuell
vindkraftsetablering i område 5. Moholm.
Mellankommunala frågor som beskrivs i planförslaget är bland annat dricksvatten- och
avloppshantering samt arbetet i Västra stambanegruppen och behovet av ytterligare
järnvägsspår på sträckan mellan Alingsås och Göteborg. Skövde kommun instämmer i vikten
av att få till stånd ett nytt dubbelspår på sträckan Alingsås-Göteborg utmed Västra stambanan
samt att det är viktigt att kommunerna utmed Västra stambanan gemensamt driver frågan
vidare.
Vid handläggningen av detta ärende har planenheten, enheten för strategi och
verksamhetsstöd samt VA-enheten deltagit.
Kommunens kommentarer:
Skövde kommuns ställningstaganden kring tidigare utpekade områden i den gemensamma
vindbruksplanen noteras. De delvis ändrade förutsättningarna inarbetas i Törebodas
översiktsplan.
Övriga kommentarer noteras.
2019-12-19, Gullspångs kommun
Gullspångs kommun ställer sig positiv till Töreboda kommuns Översiktsplan 2030
Översiktsplanen belyser på ett bra sätt och beaktar de delregionala perspektiven. Gullspångs
kommun vill skicka med några synpunkter.
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I Törebodas översiktsplan står att arbetspendlingen inom regionen och till de närliggande
kommunerna dominerar (s.14). Töreboda kommun är en nod för pendlingen i norra
Skaraborg, men för pendlingen till de kringliggande länen Örebro och Värmland finns
utvecklingspotential (s.15). Två transportnoder föreslås varav en strax väster om Älgarås för
att stödja samåkning på landsbygden (s.26). Detta är en positiv utveckling för såväl Töreboda
som Gullspångs kommun och kan gynna samåkning över kommungränser mot två håll.
Gullspångs kommun vill dock understryka vikten av att eftersträva en god kollektivtrafik mot
Örebro och Värmlands län. Det är viktigt för studie- och arbetspendling i båda kommunerna
med en väl fungerande kollektivtrafik och högre turtäthet.
Gång och cykelsystem: I Törebodas översiktsplan skrivs om förslaget att systemet av gångoch cykelvägar inom och mellan tätorterna ska utvecklas (s.23). Det gynnar både medborgare
som arbetspendlar och/eller turistar lokalt. Gullspångs kommun tycker att det är ett bra
genomtänkt förslag och välkomnar samverkan för att knyta an vägsystemet i Töreboda
kommun till det som finns i Gullspångs kommun. Denna sammanknytning kan framhävas
tydligare i översiktsplanen.
Vindbruk: Inom MTG-samverkan så togs det fram gemensamma underlag på tematiska
tillägg för vindbruksplaner. Gullspångs kommun reviderade sin plan 2016 och tog bort ett
område vid sjön Unden. Detta område har Gullspång med i en LIS-plan där turism och
framtida bostadsbebyggelse ska prioriteras samt att olika former av näringsverksamhet ska
kunna bedrivas.
Om och när utbyggnad av vindkraftverk inom det utpekade område i Töreboda kommun som
gränsar mot Gullspångs kommun är aktuell önskas att dialog med Gullspångs kommun sker i
ett tidigt skede. På andra sidan kommungränsen, alltså i Gullspångs kommun finns det
besöksmål, naturreservat och boendeanläggningarna som är viktiga att ta hänsyn till.
En annan synpunkt är att barn- och jämlikhetsperspektiv skulle kunna poängteras ytterligare.
Avslutningsvis vill Gullspångs kommun lyfta fram den långvariga samverkan mellan
kommunerna Mariestad, Töreboda, Gullspång och Karlsborg som har funnits inom
besöksnäringsutveckling. I översiktsplanen refereras inte till denna samverkan och Gullspångs
kommun vill därför påminna om denna.
Kommunens kommentarer:
Gullspångs kommuns ställningstaganden kring tidigare utpekade områden i den gemensamma
vindbruksplanen noteras. De delvis ändrade förutsättningarna inarbetas i Törebodas
översiktsplan.
Översiktsplanen kompletteras med uppgift om samverkan inom besöksutveckling.
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Politiska partier
2019-12-16 Centerpartiet
Följande synpunkter lämnas av Centerpartiet i Töreboda kommun
•

S 22 Ta bort meningarna ”Ny bebyggelse ska i första hand..........Töreboda” och
”Därutöver föreslås utveckling av två transportnoder......landsbygden.”

•

Orten Skövde tas bort i sista stycket då pendlingsmöjligheterna i stort ska stärkas. Allt
detta under rubriken Kollektivtrafiken ska stärkas och utvecklas.

•

S 38 Ta bort första punkten ”Prioritera ny bebyggelse ......service.”

•

S 52 Ta bort sista meningen under Fägre. ”Fägre har problem med
dricksvattenkvaliteten.”

•

S 53 Under rubriken Förslag landsbygdsutveckling. Ta bort den första meningen under
punkt två. ”Lokalisera bebyggelse.......avloppsförsörjning.”

•

Byt ordet stor hänsyn till viss hänsyn under sista punkten.

•

S 57 Under rubriken Trafikinfrastruktur. Ta bort andra punkten ”Är placeringen
kollektivtrafiknära........meter?

•

S 65 Under rubriken Förslag Kommunikationer & transportinfrastruktur. Ta bort
punkt 5 ”Utveckla transportnoder.......Törebodavägen.”

•

S 90 Under Handel. Lägga till att det finns handelsträdgård.

•

S 91 Under Töreshovs sportpark. Det finns två caféer inte ett som det står.

Kommentarer:
Synpunkter från politiska partier hanteras av Kommunstyrelsens Utvecklingsutskott som är
politisk styrgrupp för översiktsplanen.
2019-12-09 Socialdemokraterna
Socialdemokraternas skrivelse till förändringar i Översiktsplanen.
Vindbruksplanen
Vindbruksplanen måste harmoniseras med naturområden för vandringsleder/rid leder samt
friluftsområden för turistverksamhet och naturturism, vilket är på frammarsch. Hänger mycket
ihop med besöksnäringen: Övernattning, Mat, Kulturupplevelse.
Kommunfullmäktiges beslut 190617: Medborgarförslagets förslag om gränsvärden för buller
och skuggor vid etablering av vindkraftsanläggningar ska behandlas i det pågående arbetet
med att revidera kommunens översiktsplan.
Trygghetsbostäder
Behöver skrivas in, att även Älgarås och Moholm har behov av detta. Töreboda bostäder
behöver etablera nya bostäder. Enkla bostäder för studerande och för 1 persons hushåll.
Möjliggöra att få fram tomter för husbyggen även på småorterna och sjö nära.
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Pendlingsmöjligheter
Möjliggöra tågpendling till Örebro, Karlstad, Jönköping och Göteborg. Samt utöka
tågförbindelser morgon och kväll i Älgarås och Moholm och utöka Närtrafiken. Mindre
bussar skulle möjliggöra, resor till Karlsborg och Tibro.
Cykel-,vandrings- och ridleder
En plan för vår kommun behöver tas fram och befintliga behöver märkas ut. En del har växt
igen tex Halna Åsen – Fägreboda och Älgarås – Hallerud. Cykel och gångvägar mellan
Töreboda –Skövde, Tibro – Mariestad, Töreboda – Älgarås, Töreboda – Mariestad.
Utveckla servicen i våra kransorter
Nyttja möjligheterna kring servicen vid Servicehuset, Älgarås och Krabbängsgården Moholm.
Kan vara bland annat daglig verksamhet, sjuksköterskebesök, biblioteksverksamhet, enklare
kioskvagn, medborgkontor, möjlighet samvaro vid lunch.
Lokaler tillgängliga för privatpersoner och föreningsliv ses över
Ger social samvaro och stärker samhället.
Attraktiva grönytor, vackra utsmyckningar
För allas trevnad behöver samtliga orter ha detta. Det uppskattas och kommunen upplevs som
välskött. Genomfartslederna i kommunen behöver uppdateras.
Väl utbyggd barnomsorg och skolverksamhet i Töreboda, Älgarås och Moholm
Viktigt när vi vill att familjer ska flytta till vår kommun, att även tätorternas lokaler är i
ordning. De ska vara välskötta och utomhusmiljön ska vara attraktiv.
Informationsskyltar i kommunen
Behöver uppdateras i centralorten och våra småorter. De ska innehålla information om tex
Apotek, mataffär, restauranger, turistbyrån, kommunikationer, utflyktsmål, osv……
Kultur och Turism
Viktigt att knyta samman vårt kulturarv så turister och våra kommunmedborgare kan se alla
platser där våra intressanta kulturprofiler har bott och verkat. Kommunen behöver en
kulturkarta som utmärker vår unika ställning.
Kommentarer:
Synpunkter från politiska partier hanteras av Kommunstyrelsens Utvecklingsutskott som är
politisk styrgrupp för översiktsplanen.
Kommunfullmäktiges beslut om vindkraft noteras och inarbetas i översiktsplanen.
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Företag, föreningar, intresseorganisationer
2019-12-17 Elevrådet centralskolan
• Snabbmatskedja (Max, McDonalds mm.)
•

Trafikspegel i kurvan vid systembolaget och vid Mandys

•

Rastpark för hundar

•

Hemmakväll

•

Fik

•

Köpcenter

•

Gym

•

En till isrink (utan plexiglas)

•

Studentlägenheter

•

Fotbollsarena med läktare

•

Restauranger

•

Fräscha upp bion

Kommunens kommentar:
Elevrådets önskemål noteras.
2019-12-14 Moholms samhällsförening
Målsättningen är att år 2030 ha 10.000 innevånare i kommunen. Denna målsättning är något
för lite tilltagen, man måste kunna sikta högre och redan 2025 ha 10.000 innevånare för att öka
sedan till 2030.
Vi som skriver detta kan bara hänvisa till vad som behövs göras i vår lilla tätort Moholm. För
att det skall locka folk att söka sig till Moholm som bostadsort, bör man ta till en del
förändringar och nytänkande.
Moholm är Töreboda kommuns gräns till Kommunerna Tibro, Skövde och Mariestad.
Genom Moholm på väg 201 trafikeras runt 11.000-12.000 fordon per vecka, det blir ett snitt
på ca 1.600 fordon per dygn. Det är då viktigt att de som åker genom vår by får en positiv
inställning till Töreboda kommun och dess tätorter. Viktigt är att man skall profilera HELA
vår kommun, och se till att man får en expansion överallt. Moholm är en s.k. central ort, då
det inte är så långt till Töreboda 18 km, Tibro 22 km Skövde 33 km och Mariestad 25 km. Mer
centralt kan man knappast bo. Moholm är en skogs och naturnära ort, där alla människor kan
finna sin rekreation. Moholm är så att säga en spegel på hur det ser ut, står till i en kommun
som Töreboda. Expansion behövs överallt, även utanför vår Centralort Töreboda.
Utsmyckning med blommor och buskar i olika arrangemang längs hela infarten. Speciellt då i
Moholms centrum.
Rena ytor, det som är parkområde skall skötas som parkområde.
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De ytor som sedan något år har rensats på träd och buskar måste snyggas till.
De hus som ligger utefter väg 201 och som inte sköts, utan förfaller gör ingen positiv
inverkan. Frisläppa tomter, och göra det snabbare för att på så sätt öka befolkningen, det får
inte gå i långbänk nu, utan aviseras med det snaraste vad som finnes.
Även för viss företagsamhet, plats finns.
Gator och belysning bör repareras och bli bättre än vad som är nu. På flera ställen måste ny
belysning upp.
Cykelväg från Moholm till Töreboda bör kunna lösas.
Tågstopp är en VIKTIG grej, detta gör att man kan ta sig till Skövde, på en kort tid, och detta
är då positivt för kommunen totalt. Att få tågstopp i Moholm gör att orten som sådan kan bli
mycket attraktiv. Både för studerande och barnfamiljer, och även äldre. Se också till det
miljömässiga.
Vi har en skola som är jättetoppen, och en förskola som också är toppen, här bör man
verkligen ta och tala om vad som finns och kan göras. Detta för att locka småbarnsfamiljer att
satsa på en liten ort.
Gällande området kring förskolan måste man enkelrikta och ta ner trafik och hastighet. Samt
lägga till en utfart, och nya parkeringsmöjligheter, för personal, givetvis också för föräldrar
som lämnar/hämtar barn.
Hastighetskamera MÅSTE till då farten på väg 201, oavsett från vilket håll fordonen kommer
är alldeles för hög. Detta också för att öka trivseln i vårt lilla samhälle.
Rusta upp lekplatserna som finns i byn, som inte har gjorts under flera år. Fler tomter kan
frisläppas om man följer det miljökrav som finnes och att man bygger huset då på rätt håll
enligt miljökrav, Där kan stadsbidrag fås.
En huskropp på 4-5 våningar med olika storlekar på lägenheter för 60+ eller hur man skall
tackla det. Detta kan då innebära att de som är äldre och vill avyttra sin fastighet kan få chans
att flytta in i ett sådant hus. Detta i sin tur gör att vissa hus då blir försålda till yngre
människor, och det kan öka befolkningen.
De hus som nu finns vid järnvägsgatan MÅSTE rustas upp, då även de är ”ett fönster,” då
man passerar Moholm med tåg, och inte är så fagra.
Fägreån/fägrebäcken var helt bortglömd i era vattenanteckningar.
Beateberg är ett jättefint område, som kan nyttjas och göras något riktigt bra av Detta för att
locka turister till vårkommun/kommundel. Lövvassa där kan göras till vildmarkscamping bl.a.
Bad och rekreation för både kommunens innevånare, som turister och besökare.
Att sälja in en ort som vårt Moholm i Töreboda kommun måste vara en självklarhet, vi
behöver ungt folk bl.a för att kunna överleva. Vi behöver fler familjer, och speciellt yngre med
barn. Detta för att skolan skall kunna fortleva, och kanske till och med växa, givetvis gäller
detta också vår förskola. Det finns också annat positivt, vi kanske kan få ett starkare och ännu
bättre brandvärn, om vi får in nya människor i lägre ålder. Det finns så många positiva saker
man kan göra, och ge orten en chans att expandera, så blir det mer ekonomi. Mer skattekronor
till kommunen måste vara en sporre stor som någon. Moholms del i Töreboda kommun är
givetvis viktig för framtiden, för den totala expansionen av Töreboda kommun.
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Töreboda orten med 5 T: Töreboda Trygghet Tillväxt Tillit Tillsammans
(eller i vilken ordning man nu vill ha dem)
Kommunens kommentarer:
Kommentarer från Moholms samhällsförening noteras.
Kartan kompletteras med uppgift om Fägrebäcken.
Översiktsplanen kompletteras med förslag på cykelväg mellan Moholm och Töreboda.
2019-12-17 Lantbrukarnas riksförbund Töreboda kommun (LRF Töreboda)
Vi har ca 16.400 ha välskött åkerareal vilket motsvarar ca 30 % av totalarealen fördelat på ca
250 lantbrukare aktiva i olika grad, av arealen är drygt 35 % ekologiskt odlade
Friaån och Tidan är de stora avrinningsflödena ut i Vänern. Lantbruk, skogsbruk och
landsbygd är en viktig del för kommunen både för arbetstillfällen och attraktionskraften kring
både Göta Kanal och i hela kommunen.
I Sverige har vi minskat från 3,7 milj ha till 2,5 milj ha produktiv mark på ca 100 år, stor del av
dessa har blivit skog men också stor andel har blivit hårdgjorda ytor för kommunikation och
urbanisering eller ligger som skyddad mark. Detta ihop med en kraftigt minskad
animalieproduktion på gris och nöt gör att vi har en självförsörjningsgrad på under 50 %.
Vi är självförsörjda på i princip bara mjöl, gryn och socker. Våra politiker har antagit en
livsmedelsstrategi, samt regionala skogsstrategier är på att bli klara. Med det som bakgrund vill
vi lämna följande synpunkter
Vi saknar helt en krisberedskap plan?
Hur klarar näringsliv, kommunalverksamhet och privatpersoner ett antal dagars avspärrning
utan el och inleveranser av förnödenheter.
Långsiktigt jord & skogsnäring ska stärkas BRA kompletterade verksamheter ska uppmuntras,
bra men också ett tecken i tiden att det inte går att leva fullt på sin verksamhet?
Ekologigruppen har gjort en 45 sidig sammanställning som är ganska svårläst/tolkad Vi vill ta
bort/ ändra på sid 29
Förslag till åtgärder • Ta fram ett strategiskt dokument som hanterar grönstrukturen med
sammanvägning av natur-, kultur- och rekreationsvärden i grönytor. Riktlinjer för tillgång och
avstånd till kvalitativa grönytor kan ingå i det strategiska dokumentet. Även den lokala
grönstrukturen, som utgår från kommunens behov av ekosystemtjänster, rekreationsområden
och värdefulla ekologiska spridningssamband bör ingå i det strategiska dokumentet. • Välj
arter som gynnas biologisk mångfald i kommunens parkrum och planteringar. • När det inte
går att undvika, minimera, återställa skador- föreslå kompensation (se faktaruta principer för
ekologisk kompensation.)
•

Verka för naturvårdsanpassat jord- och skogsbruk.

•

Verka för att återskapa småbrutna jordbrukslandskap.

De två nedersta ska tas bort, det är ”bara substanslöst flum” vi har redan ett stramt och
omfattande reglemente/ miljö lagstiftningen att förhålla oss till, och som tillsynsmyndigheter
ser till att de efterlevs. Kommunen ska inte ha något eget hittepå
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Vidare finns frivillighet i tex Greppa näringen och Leva Tidan
Vem kan miljövänligt bruka småbrutna jordbruk med moderna maskiner? Risken är istället att
åkermark blir skog. Lägg kraft på de småbrutna jordbrukslandskap som finns har möjlighet
att bli kvar, Tyvärr har vi en Länsstyresele som är sämst i klassen på att lämna dispenser på
biotioskydd vilket ökar risken för igenplantering
Sid 31
Konsekvenser för ytvatten - 3, Risk för stora negativa konsekvenser då riktlinje för hantering
av läckage från jordbruksmark saknas.
Planförslaget ger inga riktlinjer för hantering av läckage från jordbruksmark
Vad menas med detta? Att en riktlinje från kommunen saknas gör varken till eller ifrån Se
ovan svar på sid 29, här bör i stället underhåll av diken och dräneringar uppmuntras , en bra
skörd och åker och skogsmark i god hävd ger alltid mindre risk för läckage
Sid 32
Förslag till åtgärder • Kommunen bör inkludera riktlinjer för hur avrinning från befintlig
jordbruksmark ska hanteras i översiktsplanen. • Kommunen bör ta fram en vattenplan där
både ytvatten och grundvatten omfattas. Planen bör per avrinningsområde beskriva problem
och åtgärder för att nå MKN för samtliga av kommunen vattenförekomster. För de
vattenförekomster och avrinningsområden som delas med andra kommuner måste ett
samarbete ske. • Kommunen bör ta fram en åtgärdsplan för dagvattenhantering för att kunna
uppnå god status för samtliga vattenförekomster. • Förslag i översiktsplanen om en
handlingsplan för klimatanpassning är bra. • Se över vilka förbättringsförslag i VISS
(Vatteninformation Sverige) som anläggning av våtmarker, anpassade skyddszoner på
åkermark, ta bort vandringshinder osv. som kan genomföras. • Fortsatt utveckling av
kretsloppsavloppsanläggningar.
Det finns vattendomar, dikningsföretag och lantbrukare som sköter detta bra, här ska inte
kommunen behöva komma med riktlinjer för avrinning. Man bör istället fundera över sitt eget
dagvatten från hårdgjorda ytor
Vad gäller våtmarker, skyddszoner så är det andra direktiv som styr det än kommunal
påverkan
Vad gäller vandringshinder så kan det ha kontraproduktiv påverkan för vattenavrinning och
kvalitet att ta bort dom, detta bör också uppmärksammas
Vidare är det så att Sveriges tolkning av vattendirektivet är mycket stramt, vi har flera vatten
drag som i Eu skulle klassas om KMV
Kommunen har investerat stort i Torstorps reningsverk, här torde mindre bräddning och
bättre rening påverka positivt på sikt
Sid 44
Miljökvalitetsnormer
Kommunen behöver följa upp hantering av MKN för de sjöar och vattendrag som idag inte
uppnår god status och som inte berörs av de positiva konsekvenser som kommer av
anslutning till kommunalt VA.
Vad tusan säger att en anslutning till kommunalt VA är bättre? Ett enskilt avlopp bräddar inte
och går ofta inte direkt ut i vattendrag.
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Sedan är det den 134 sidiga översiktsplanen
Mycket klimat & riksintressen är det …. Men var finns riksintresset av att producera mat och
råvaror från skog och jord. Vindkraft nämns på flera ställen tex Fägre Mo , men det kan finnas
andra lämpliga ställen också
Sid 110
För att uppfylla miljökvalitetsnormer för vatten ska kommunen: • Bedriva tillsyn och ställa
krav så att utsläppen av kväve och fosfor från jordbruk och hästhållning minskas samt att
tillförseln av växtskyddsmedel
Utsläpp? eller är det utlakning som menas? Se stycket Greppa näringen /Leva Tidan
Sid 116
Dagligvaruförsörjning bör inte vara beroende av extern handel
Här kan anas ett säkerhetstänk, men vad menas egentligen?
Vi rekommendera att läsa
Svenskt jordbruk 2030 vägen dit av Kungl skogs & lantbruksakademien
Hur klarar svenskt lantbruk klimatmålen (okt 2019) av Kungl Ingenjörs&
vetenskapsakademien
Vi nyttjar fotosyntesen och är en livsnödvändig verksamhet och kommer alltid ha en viss
påverkan som inte går att få till noll
Kommunens kommentarer:
Översiktsplanen kompletteras med uppgifter om åkerareal och självförsörjningsgrad mm.
Kommentarer på Miljökonsekvensbeskrivningen noteras. Beskrivningen bedömer hur väl
Översiktsplanen svarar upp mot Miljöbalken samt de nationella och globala miljömålen.
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Kommunala nämnder och bolag
2019-12-17 Miljö- och byggnadsnämnden
Generella synpunkter
I översiktsplanen tas inget upp angående verksamheterna längs Skövdevägen. Idag är området
detaljplanerat för industri. Området är redan idag omställt från industri till andra
verksamheter. Därför borde det tas fram en ny detaljplan längs Skövdevägen, för att mer
stämma överens med dagens nyttjande av fastigheterna såsom sällanköpshandel till andra
verksamheter.
Lis-områden
På sid 47 står det att Lis-planen från 2014 kommer att upphävas i samband med
översiktsplanens antagande, och då ingå i översiktsplanen som en integrerad del. Samtidigt står
det att, ”för en fördjupad förståelse kring motiv och konsekvenser är Lis-planen ett viktigt
kunskapsunderlag”.
Då Lis-planen kommer att upphävas i samband med översiktsplanens antagande är det bra om
Lis-områdena med tillhörande karta får ett eget kapitel, det för att bli mer lättöverskådlig. Lisområdens motiv och konsekvenser borde redovisas i den nya översiktsplanen, då Lis-planen är
ett viktigt kunskapsdokument som kommer att upphävas i samband med översiktsplanens
antagande.
På sid 47 i översiktsplanen nämns det 13 Lis-området, men bara 12 Lis-områden är
omnämnda i översiktsplanen.
Naturvård
Sjön Unden bör pekas ut som ekologisk känsligt område enligt 3 kapitlet 3§ Miljöbalken och
att den bör skyddas mot åtgärder som kan skada vattenkvaliteten.
Enligt beslut av dåvarande Jordbruksdepartementet den 27 april 1973 (1298/72) råder det
förbud mot att släppa ut avloppsvatten, fast ämnen eller gas från mark, byggnad eller
anläggning, utöver vad som vid beslutstillfället ägde rum till sjöarna Unden och Velen samt
deras tillflöden och källsjöar. Därutöver förbjöds i beslutet upplag av fast avfall på ett sådant
sätt att dessa vattenområden kan förorenas.
Mark- och vattenanvändning
På sid. 98 står det att ”Beskrivning av hantering av dagvatten saknas i gällande VA-plan”.
Miljö- och byggnadsnämnden anser att en policy eller liknande för hantering av dagvatten
behöver upprättas.
Miljöstörande verksamhet och täktverksamhet
På sid 106 i ”Förutsättningar och förslag” skriver man ”Det finns inga miljöstörande
verksamheter i kommunen”. Miljö- och byggnadsnämnden ifrågasätter vad detta påstående
grundar sig i. Det är även otydligt med vad som anses med ”I kommunen finns en grustäkt”,
det behöver anges att den i Fimmerstad är en tillståndspliktig täkt.
Det är märkligt att Fägremo pekas ut som lämpligt i vindbruksplanen och sedan skriver man i
översiktsplanen att denna inte är i linje med flera riksintressen.
I ”Förslag teknisk försörjning” sid 101 skriver man att man arbetar för en övergång till sluten
tank, särskild i känsliga områden förordas denna lösning. Miljö- och byggnadsnämnden anser
att man ska förespråka slutna tankar där ingen annan lösning finns och att det är viktigt att
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extremt snålspolande vakuumtoalett eller motsvarande vattensnål lösning ska användas där
sluten tank installeras.
På sid 122 i planen står det ”Strax utanför Slätte passerar vägen genom Hova vattentäkt som
förser Töreboda med vatten.” Hova vattentäkt finns inte här. Vägen passerar här genom Slätte
grundvattentäkt som förser Slätte med vatten.
Bakgrund
Miljö- och byggnadsnämnden har på remiss från Kommunstyrelsen i Töreboda kommun fått
ett upprättat förslag till ny översiktsplan för Töreboda kommun – Översiktsplan 2030 för
Töreboda kommun. Översiktsplanen ska vara vägledande för kommunens utveckling, men är
inte juridisk bindande.
Behandling på sammanträdet
Göran Johansson (C) tilläggsyrkar på att s.101 Femte punkten enskilda avlopp. Arbeta för
säkra lösningar i alla områden förespråka slutna tankar där ingen annan lösning finns.
Ordförande Anders Bredelius (M) finner att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt
tjänstemännens förslag till beslut med Johanssons (C) tilläggsyrkande.
Underlag för beslut
Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef Malin Bengtsson, miljöutredare Håkan Magnusson,
miljöinspektör Åsa Furustam och bygglovshandläggare Pia Ekström 2019-12-05,
Samrådsyttrande - Översiktsplan för Töreboda 2030
Översiktsplan Töreboda 2030
Kommentarer:
Översiktsplanen ses generellt över avseende gällande detaljplaner och befintlig bebyggelse för
att kunna peka ut behov av förändrad markanvändning och revidering av detaljplaner.
För ökad tydlighet arbetas LIS-planen in i översiktsplanen med beskrivning av respektive
område som ännu inte har byggts ut.
Beskrivningen av sjön Unden fördjupas.
Ny dagvattenstrategi arbetas in i översiktsplanen.
Översiktsplanen förtydligas avseende grustäkt samt miljöstörande verksamhet.
Översiktsplanen förtydligas genom att beskrivningar och ställningstaganden från
vindbruksplanen lyfts in under rubriken Vindkraft. Då blir det även tydligt vilka hänsyn som
behöver tas inom det utpekade området Fägremo.
Översiktsplanen justeras avseende sluten tank samt namn på vattentäkter.
2019-12-17 Tekniska nämnden
Tekniska nämnden beslutar att yttra sig enligt följande:
•

Sid 51 – För Slätte anges vattenverket och avloppsreningsverket vara begränsning för
ytterligare byggnation av bostäder. VA-verken har kapacitet för ytterligare anslutningar
och ska inte ses som den begränsade faktorn vid eventuell nybyggnation.

•

Sid 52 – För Haboskogen anges att kommunen planerar för att bygga ut kommunalt
VA. Dessa planer finns inte i dagsläget då behovet inte bedöms finnas enligt gällande
lagstiftning
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•

Sid 63 – Det finns även kommunala gator i Slätte, Fägre och Lagerfors. (Tätbebyggt
område men inte tätort).

•

Sid 95-96 – Arbete pågår med att revidera nu gällande VA-plan och beräknas vara klart
under våren 2020. Resultatet av den bör arbetas in i granskningshandlingen. Det
beskrivs att Älgarås vattenskyddsområde inte används. Vattenskyddsområdet gäller
även om inte vattentäkten är i bruk och något beslut om upphävande av området är
inte fattat. Det beskrivs också att kommunen inte ser behov av ytterligare
vattenskyddsområden än de som finns. Tekniska nämnden arbetar för att skapa skydd
för samtliga kommunala vattentäkter enligt nu gällande VA-plan.

Bakgrund
Töreboda kommun har tagit fram ett förslag på ny översiktsplan, Översiktsplan Töreboda
kommun 2030. Kommunfullmäktige i Töreboda har beslutat om samråd för planen.
Samrådstiden pågår till 2019-12-16 och tekniska nämnden har fått planen för yttrande.
Verksamhet teknik har varit delaktiga i framtagandet av underlag till förslaget till översiktsplan
och har funnit några få saker som bör rättas till.
Arbetsutskottets förslag
Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut.
Behandling på sammanträdet
Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
nämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut
Protokollsutdrag Tnau § 250/19
Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin, 2019-12-09
Översiktsplan för Töreboda kommun 2030 – samrådshandling
Översiktsplan för Töreboda kommun - kortversion 2019
Miljö- och konsekvensbeskrivning
Översiktsplan för Töreboda kommun 1992
Kommentarer:
Beskrivningen av kapacitetsbegränsning hos reningsverket i Slätte stryks, liksom beskrivning
av utbyggnad av kommunalt VA i Haboskogen.
Uppgift om kommunala gator justeras.
Ny VA-plan arbetas in i översiktsplanen samt ett förtydligande gällande Älgarås vattentäkt och
vattenskyddsområde.
2019-11-08 Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS)
Här kommer synpunkter på texten som rör avfallshantering och som finns på sid 98 i
samrådsversionen. Texten är följande:
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Den text som nu står i samrådsversionen beskriver inte avfallshanteringen i stort utan riktar in
sig på en liten del av det avfall som uppstår i ett samhälle (dvs enbart hushållsavfall) vilket vi
anser vara olyckligt i en översiktsplan. Texten innehåller dessvärre även sådant som inte
stämmer. Vi har förstått att tidigare levererad text (se bilaga) har bedömts som för detaljerad.
Nedan kommer ett nytt förslag på text som avfallsfrågans beredd och utmaning i mer
översiktliga ordalag. För kännedom det som är nytt sedan bifogad text skrevs är att de nya
förordningarna rörande förpackningar och returpapper nu är beslutade och att ytterligare
justeringar av lagstiftningen kring avfallshantering är på gång i och med det senaste
avfallsdirektivets införande i svensk lagstiftning.
Nedanstående text förslås ersätta nuvarande text i samrådsversionen:
Avfall
Ansvar för insamling och behandling av avfall i dagens samhälle är fördelat på i huvudsak tre
huvudparter: verksamhetsutövaren, producenterna och kommunen. Kommunens ansvar för
insamling och behandling av hushållsavfall har överförts till kommunalförbundet
Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS). Utöver att samla in och behandla hushållsavfall har
kommunen, bland annat, en skyldighet att beakta avfallshantering i sina planprocesser, detta
för att främja de målsättningar som finns i FN, EU och Sverige rörande cirkulär ekonomi med
cirkulära materialflöden. Målsättningarna innebär krav på förbyggande av avfall, ökat återbruk
av olika typer av material, ökad materialåtervinning, utfasning av farliga ämnen ur produkterna
etc. De största avfallsmängderna utgörs av avfall för företag. Ett samhälle där den cirkulära
ekonomin utgör grunden återanvänds och återvinns material och avfall som råmaterial i
tillverkningsprocesser, som gödselmedel etc. Detta innebär, utöver en utökad samverkan
mellan olika parter, sannolikt att antalet fysiska platser och verksamheter som kan reparera och
hantera olika typer av material och avfall behöver utökas.
Vad gäller material och avfall från hushåll har kraven på ökad återanvändning och återvinning,
önskemål om ökad servicenivå och det (till följd av att allt fler producentansvar införts) ökade
antalet aktörerna inneburit att antalet insamlingsplatser för olika typer av material och avfall
ökat över tid. Bland annat har kraven på ökad materialåtervinning och ökad servicenivå lett till
att AÖS infört separat insamling och omhändertagande av matavfall och försett Törebodas
återvinningscentral i Borreboda med grönt kort. Grönt kort vid återvinningscentralen
möjliggör för kommuninvånaren att bland annat lämna in sitt farliga avfall och sortera sitt
grovavfall under årets alla dagar. Kraven har också inneburit förändringar i svensk
lagstiftning. En av de förändringar i lagstiftningen som skett den senaste tiden är att
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producenterna fått ansvar att senast 2025 ombesörja bostadsnära insamling av förpackningar
och returpapper vid alla bostadsfastigheter. Utvecklingen innebär att kraven på framkomlighet
samt utrymmen för olika typer avfallsbehållare vid de olika fastigheterna har ökat.
Kommentarer:
Översiktsplanens text om avfall ersätts med föreslagen text från Avfallshantering Östra
Skaraborg.
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Enskilda
2019-11-12, Samrådsmöte Töreboda
Synpunkter på delarna om strategier, mark- och vattenanvändning och den byggda miljön:
Kommunen borde arbeta för kollektivtrafik mellan Töreboda och Karlsborg. Mellan Sätra och
Halna finns ingen kollektivtrafik alls.
Skapa förutsättningar för att bygga i Halna mot Sätrahållet. Problemet är dock att det inte
finns någon kollektivtrafik mellan Halna och Sätra.
Synpunkter på delen om utveckling Töreboda tätort:
Genomfartsvägen Halnavägen, väg 202 till Örnstigen, är ingen bra genomfart då det går tung
trafik på väg 202 och barnfamiljers garageuppfarter mot vägen, bättre att lägga genomfarten
norr om bebyggelsen, Björkebacken.
Kommunen borde lägga in i översiktsplanen att vägen mellan Mariestad och Karlsborg ska gå
förbi Töreboda tätort. Som det är nu går mycket tung trafik genom centralorten där vägen har
ett flertal tvära kurvor och två broar. Med hjälp av en bättre väg skulle Karlsborgsborna även
kunna åka tåg från Töreboda istället för att åka tåg från Skövde.
Borreboda handelsområde punkt 9, är inte någon lämplig mark för företagsetablering. Ett
handelsområde skulle förstöra Borreboda kyrkby och produktiv åkermark. Ytterligare
argument mot ett handelsområde är att det går en kraftledning över området.
Det är viktigt att kommunen tänker på hyresnivåer vid byggnation av boenden så att
målgrupperna för vilka som kan bo där ökar.
Anlägg en ny fjärrstyrd bro över Göta kanal och flytta färjan Lina i enlighet med tidigare
framfört förslag.
Synpunkter på delen om utveckling Älgarås:
Kommunen borde verka för tågstopp även i Älgarås.
Synpunkter på delen om kommunikationer och transportinfrastruktur:
Det är viktigt att kommunen även markerar Cykelvägar i Översiktsplanen mellan tillexempel
Töreboda, Älgarås och Slätte.
Synpunkter på delen natur, rekreation och turism:
Kommunen borde verka för kollektivtrafik till Karlsborg.
Utveckla en app som visar vandringsleder på olika språk anpassad till både boenden och
turister.
Synpunkter på delen om Miljö, hälsa och säkerhet och Klimatpåverkan och
Klimatanpassning:
Det borde finnas bättre faciliteter i Tåtorp (och längs övriga Göta kanal) för turister.
Det är viktigt att kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget om Nya värden för buller
och avstånd på vindkraft som återremitterades på fullmäktige i september.
Övriga synpunkter:
Oerhört viktigt att kommunen marknadsför sig gentemot Skövde, Vi har billiga tomter och så
vidare och med tåg når man Skövde inom 20 minuter.
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En strategi för att locka ungdomar att bosätta sig i Töreboda skulle kunna vara att bygga en
ekoby.
Det är viktigt att kommunen marknadsför sina billiga och attraktiva tomter.
Det är viktigt att kommunen verkar för att attrahera nya företagare att etablera sig i
kommunen för att skapa ett rikt näringsliv.
Kommunens kommentarer:
Kommentarer från samrådsmöte noteras. Följande kompletteras i översiktsplanen:
•

Behovet av förbättrad kollektivtrafik mellan Töreboda och Karlsborg, särskilt till
Halna och Sätre, beskrivs, liksom behov av bättre väg mellan Töreboda och Karlsborg
och möjligheten för boende i Karlsborg att pendla med tåg från Töreboda.

•

Problem med tung trafik genom Töreboda på väg 202 och behov av åtgärder.

•

Borreboda handelsområde stryks.

•

Beskrivning av ny bro över Göta kanal och flytt av färjan Lina förtydligas.

•

Beskrivning och förslag till utbyggnad av cykelvägar ses över.

•

Kommunfullmäktiges beslut om vindkraft noteras och inarbetas i översiktsplanen.

2019-10-29, Samrådsmöte Älgarås
Synpunkter på delen om utveckling Älgarås:
Ny sträckning av väg 200 förbi Älgarås. Lägger man sträckan vid Storhult är det risk att
Älgarås faller i glömska, (vem tänker på Tidaholm när man åker till Jönköping) Lägg hellre
vägen via Gårdsjö till Hova.
Definiera begreppet "serviceort".
Det borde finnas en riktig affär och det borde finnas fler arbetstillfällen för att Älgarås ska
kunna utvecklas. Det är en grundförutsättning för utveckling.
Befolkningsstrukturen i Älgarås måste förändras, det blir allt fler pensionärer.
Kommunen bör verka för att fler väljer att bo permanent i Älgarås, risken är annars att många
använder sina hus som sommarstugor och bor någon annanstans på vinterhalvåret.
Kommunen måste marknadsföra Älgarås som industriort/industriområde.
Kommunen bör vara noga med vilka som köper tomter så att det verkligen blir husbygge.
Tomten vid Tapetserargatan, vid lekplatsen är väldigt dåligt skött av kommunen. Kommunen
kommer endast någon gång och slår gräset. Det borde bli bättre.
Synpunkter på delen om utveckling Töreboda:
Flytta 2:an (tomtmark) till väster om kanalen och bygg tomter på andra sidan kanalen i östra
Gastorp.
Föreslagen utbyggnad norr om campingen kan spärra fortsatt utveckling av campingen.
Synpunkter på delen om utveckling Moholm:
Kommunen borde verka för tågstopp även i Älgarås.
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Synpunkter på delen om utveckling landsbygd:
Kanalskolans framtid? Skolan borde satsa på att utbilda fler långtradarchaufförer.
Synpunkter på delen om kommunikationer och infrastruktur:
Översiktsplanen saknar en viktig sak: Vägen från Mariestad som knyter ihop Töreboda med
Karlsborg, Bra väg till Karlsborg är väldigt viktigt och är även ett säljargument till
Karlsborgsbor och Skövdebor att ha en gratis långparkering vid järnvägsstationen Då kan de
välja att ta tåget från Töreboda.
Fler bussturer och bättre anpassning till övrig lokaltrafik, anpassade till tåg och andra
busslinjer.
Kommunen borde verka för tågstopp även i Älgarås.
Synpunkter på delen natur, rekreation och turism:
Borde ordna kollektiva bussturer för besöksnäringen.
Viktigt med turistvägen till Karlsborg för besöksnäringen till Tiveden.
Synpunkter på delen kulturmiljö:
Kungsgården, slaget vid Älgarås 1205 bör belysas som kulturmiljö
Älgarås kyrka med dopfunten bör belysas som kulturmiljö.
Järnframställning i Sätra bör belysas.
Ymseborg har gemensam kulturhistoria med Älgarås, det bör belysas.
Synpunkter på delen om teknisk försörjning:
Fel placering på återvinningsstationen som skymmer Älgaråsmonumentet
Brist på utbyggnad av fiber. Endast delar av Älgarås samhälle har fiber.
Det är viktigt att kommunen verkar för att bygga riktiga kraftnät. Låt bygga vindkraft där
kommunen får en ekonomisk favör av det. T.ex. att företagets skatt kommer tillbaka till
kommunen. Nu får Kanalbolaget en ersättning om 2-3 miljoner om året. Det är bättre om det
hamnar i kommunen.
Det bör framgå i Vindkraftsplanen att Etableringen av vindkraftverk vid Fägremo är mycket
olämplig. Vi har mer nytta av besöksnäringen. Viktigt med besöksnäringen i Tiveden för
rekreation.
Övriga synpunkter:
Vård- och omsorgsmål, vision och ambitionsnivå borde också finnas med i översiktsplanen.
VänerEnergi borde undersöka möjligheterna att anlägga en solcellspark på Fredsbergs mosse.
Det är viktigt att man tar hänsyn till inkomna synpunkter och inte filtrerar bort dem.
Utveckla fiberutvecklingen för att kunna locka hit arbetsföra som kan arbeta på distans
hemifrån.
Det borde avdragsgillt att installera fiber i sin bostad.
Det är mycket viktigt att Vindkraftsplanen revideras utifrån inkomna synpunkter och
fullmäktigebeslut i samband med detta samråd.
Utmärkt tillfälle att lägga in villkor för att kunna visa att man lyckats med visionen 10 20 30
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Politisk påtryckning på att ändra skattesystemet så att kommunen får mer pengar från staten.
Kommunens kommentarer:
Kommentarer från samrådsmöte noteras. Följande kompletteras i översiktsplanen:
•

Behovet av förbättrad kollektivtrafik mellan Töreboda och Karlsborg, liksom behov
av bättre väg mellan Töreboda och Karlsborg och möjligheten för boende i Karlsborg
att pendla med tåg från Töreboda.

•

Beskrivningen av turistvägen till Karlsborg och Tiveden.

•

Beskrivningen av kulturmiljöer ses över och kompletteras.

•

Översiktsplanen förtydligas genom att beskrivningar och ställningstaganden från
vindbruksplanen lyfts in under rubriken Vindkraft. Då blir det även tydligt vilka
hänsyn som behöver tas inom det utpekade området Fägremo.

•

Översiktsplanen kompletteras med diskussion om solcellsanläggning.

2019-11-07, Samrådsmöte Moholm
Synpunkter på delen om utveckling Moholm:
Kommunen bör verka för tågstopp i Moholm.
Det står fel årtal i översiktsplanen på sidan 32. Järnvägstrafiken mellan Moholm och Mariestad
kom igång på 1874.
Det är bra med gång- och cykelväg till Hjälstad. Det finns dock en risk med detta då det kan
innebära att västtrafik inte åker in i Moholms samhälle.
Kommunen borde verka för att sprida information till grannkommunerna om att det finns bra
parkeringsmöjligheter i Töreboda för att bland andra få Mariestadsborna att åka tåg från
Töreboda.
55-65+ boenden borde vara utmärkta i översiktsplanen. (Marken vid före detta
lastbilscentralen)
Viktigt att verka för inflyttning till Moholm, inte minst med tanke på att stärka brandvärnet i
Moholm.
Kommunen borde verka för busslinje mellan Mariestad och Tibro, via Moholm.
Det har blivit mycket tyngre trafik mellan Mariestad och Tibro, Vilket gör att kommunen
borde verka för GC vägar mellan småorterna runt Moholm. Exempelvis Lagerfors och
Bällefors samt vägen mot Tibro.
Kommunen borde verka för att trafikverket sätter upp fartkameror i Moholm.
Kommunen borde ha mer företagsmark i Moholm för att möjliggöra etablering av fler
arbetstillfällen.
Studentbostäder skulle kunna etableras om Moholm får till ett tågstopp.
Det borde finnas ytterligare en överfart över järnvägen, nu finns det bara en bro över och där
ska alla över både tung trafik och barn. Kommunen borde bygga ytterligare en överfart,
tillexempel en GC bro.
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Synpunkter på delen om utveckling Töreboda tätort:
Kommunen borde verka för sänka priset för båtarna på Göta kanal. Trenden nu är att det blir
högre och högre kostnad vilket riskerar att generera färre turister med båt.
Synpunkter på delen om utveckling Älgarås:
Kommunen borde verka för tågstopp även i Älgarås.
Synpunkter på delen om kommunikationer och transportinfrastruktur:
Mostugan ligger en bit ifrån tätorten. Moholm har ett centralt elljusspår som är verkligen
förmånligt.
Synpunkter på delen natur, rekreation och turism:
Kommunen borde verka för att behålla turisterna i kommunen och därmed belysa turistplaster
som tex Lövvassa och Beateberg i stort i Översiktsplanen.
Synpunkter på delen om teknisk försörjning:
Kommunen borde verka för 100% internetuppkoppling i Moholm.
Övriga synpunkter:
Översvämningsplanen påvisar att det skulle kunna bli översvämningar i Moholm, så kallade
100 årsöversvämningar. Det är knappast troligt eftersom det finns fördämningar på sträckan
mellan Tidaholm och Moholm just för att motverka översvämningar.
Det är möjligt att bebygga mellan järnvägen och till exempel Strätevägen, om husen byggs mot
öster.
Det är viktigt att kommunen tar hänsyn till det medborgarförslag som kommunfullmäktige
beslutade att återremittera med anledning av arbetet med Översiktsplanen så att de
förändringarna lyfts in i Vindbruksplanen.
Kommunen borde verka för att det ska finnas reservkraftverk i händelse av extraordinär
händelse så att kommunens äldreboenden kan fortsätta driva verksamheten även under kris.
Kommunen bör även säkerställa att det finns lager med bränsle för att driva dem.
Kommunen borde lägga till en punkt i Översiktsplanen om bra energi i form av solceller.
På sidan 7 i Översiktsplanen, om ledningar, se över meningsbyggnaden. Det saknas ord.
På sidan 90 i Översiktsplanen är det bättre att det står Töreboda än Tätorten.
Kommunen bör verka för att det sätts upp säkerhetsstaket utmed hela järnvägen i Moholm ur
en säkerhetssynpunkt. Just nu går folk över järnvägen. Kommunen behöver även verka för
ytterligare en överfart, tillexempel en gång och cykelöverfart.
Kommunens kommentarer:
Kommentarer från samrådsmöte noteras. Följande kompletteras i översiktsplanen:
•

Rätt årtal för järnvägstrafiken till Moholm.

•

Behov av förbättrad kollektivtrafik mellan Mariestad och Tibro samt önskemål om att
bussar stannar inne i Moholm.

•

Behov av cykelvägar mellan småorterna runt Moholm.

•

Behov av ytterligare passage över eller under järnvägen för fotgängare och cyklister
samt säkerhetsstaket längs järnvägen utmed hela sträckningen genom Moholm.
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•

Komplettera med information om elljusspår.

•

Kommunfullmäktiges beslut om vindkraft noteras och inarbetas i översiktsplanen.

Övriga inkomna kommentarer
• Exploatera utmed Tidan ån. (2 yttranden)
•

Fartkamera genom Moholm.

•

Tågstopp.

•

Bostäder för en levande landsbygd.

•

Bevara Krabbängsgården-skolan.

•

Fler cykelvägar.

Kommunens kommentar:
Synpunkter och information noteras
1.
Viktigt - Ingen cykel-/gångväg till Hjälstad kyrka med tanke på att det då finns stora risker att
bussen inte går in i samhället.
Vid ev. ökat invånarantal bör åtgärder tas med när det gäller trafiksituationen genomfart
Moholm.
Behov av gång/cykelväg till Moholms enda badplats – Hedvigabadet. 2 yttranden.
Kommunens kommentar:
Synpunkter och information noteras
2.
Cykelväg mellan Halna-Åsen och Tåtorp är inte underhållen. Stora pengar lades ut för att
utveckla den. Kan man se över den?
Kommunens kommentar:
Synpunkter och information noteras
3.
Förslag
En cykel- och gångväg utmed väg 201 mot Tibrohållet, för att ansluta byar såsom Bällefors
och Lagerfors med Moholm. Det bör gynna en tilltänkt tågstation i Moholm. Väg 201 har
betydligt mer tung trafik nu för tiden, vilket gör den högst olämplig att beträda i dagslägen, till
forts eller på cykel. Även badplatsen utanför Moholm och kyrkan i Bällefors skulle då bli mer
tillgängliga utan att bilfärd ska vara det enda alternativet för att säkert ta sig dit. Önskvärt om
cykel- och gångvägen sträckte sig ända till kommungränsen till Tibro och att samspråka för att
långsiktigt förbinda orterna.
Kommunens kommentar:
Önskemål om cykelvägar noteras och kompletterar beskrivningen i översiktsplanen.
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4.
Flyttkedja – finns plats och möjlighet att få flytta in på särskilt boende? Eller avslås alla
ansökningar av princip?
Möjlighet att faktiskt bo på rena landsbygden, för dem som så önskar, inte koncentrera alla
satsningar på tätorterna.
Turister längs Göta kanal tittar kanske hellre på natur än på villatomter? Är det bra att göra så
många tomter längs kanalen?
Buss Mariestad-Moholm-Tibro!
Ok vänthall i Töreboda behövs!
Kan Tidan-ån också vara en turistled? Hur är det med kanotled – vandringsled?
Kommunens kommentar:
Synpunkter noteras.
5.
Viktigt att bussen fortsättningsvis stannar i Moholm men även om det går cykel- och
gångbana till Hjälstad.
Kommunens kommentar:
Synpunkter och information noteras
6.
Hej, förresten, vi saknar rid- och vandringslederna i översiktsplanen, har du noterat det? De
ska väl vara med där vad jag förstår. Bifogar länk med karta på lederna. Rid- och
vandringsleder karta
Kommunens kommentar:
Informationen noteras.
7.
Silon behöver målas ser så tråkig ut. Då ska det va bra graffitimålare som gör det. Mer färg i
byn.
Kommunens kommentar:
Synpunkter noteras, men hanteras inte inom ramen för översiktsplanen.
8.
Översiktsplanen är omfattande och skulle förtydligas av en prioriteringsordning inom och
mellan olika områden. Vilka problem/utmaningar är viktigast att komma tillrätta med i
kommunen? Var behövs pengar och resurser bäst?
Kommunens kommentar:
Synpunkten noteras.
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9.
Vill passa på och ge ett förtydligande till den synpunkt jag lämnade under frågestunden igår
gällande kommunens möjlighet att påverka Göta Kanalbolagets prissättning för båtar som vill
gå kanalen. Jag bor några km från kanalen och både, cyklar och går utmed den mycket
framförallt under vår och sommar. Jag har även båt i Vättern.
Det är många som har mindre båtar i Viken och som tidigare gjort dagsutflykter till
Vassbacken, Töreboda, Hajstorp eller Forsvik/Karlsborg. Med den prissättning som nu gäller
har många tvingats välja bort dessa utflykter! Innebär att ”turista i sin egen kommun med båt”
har begränsats. Naturligtvis kan man cykla eller åka bil men på sommaren är en båtutflykt lite
mer spännande.
För lite större båtar som vill gå längre sträckor på kanalen, kanske till Vänern eller ut till
Östkusten har kostnaden för dessa resor blivit avsevärt mycket högre sedan reglerna för ”båtar
i mellansjöarna” togs bort/gjordes om.
Det är positivt att kanalen har blivit en så stor turistmagnet och att framförallt husbilarna har
ökat markant. Jämför man kostnaden mellan tex 4* nätter med husbil och 4 nätter med båt
utmed kanalen så framstår skillnaden som oförsvarbar. Det är ju samma serviceanläggningar
som används!
*(4 dagar är en ungefärlig tid att gå från Vättern och antingen till Vänern eller Östkusten)
Med detta i beaktande vore det önskvärt om kommunen gjorde försök att påverka
prissättningen för båtar i kanalen.
Kommunens kommentar:
Synpunkter och information noteras, men hanteras inte inom ramen för översiktsplanen.
Synpunkter på formuleringar:
Sid 4: Sista stycket tredje raden ska ny bebyggelse underlättas. Stryk från i anslutning till till
och med eller som.
Sid 6: Kollektivtrafiken i kommunen ska utvecklas och förbättras så ny bebyggelse kan
underlättas även utanför tätorterna. Stryk från i första hand till och med Töreboda.
Sid 20: Bebyggelse och service. Andra raden ordet ska bytas mot bör.
Sid 22: Andra stycket. Stryk från i anslutning till och med LIS områden.
Sid 29: Töreboda tätort sjunde raden Kanalen hade ingen betydelse på utvecklingen den
startade först 1859 när Töreboda blev slutstation för järnvägen och man under tre år försökte
lösa broförbindelsen över kanalen detta var början till samhällets uppbyggnad.
Sid 31: Tredje stycket. Bebyggelsen består i huvudsak av en till fem våningar. Väg 200 går till
Otterbäcken via Hova Väg E20 väg 201 går mot Hjo och väg 191 via Tibro.
Sid 32: Moholm andra raden finns det hörn i kommunen det bör vara i södra del. Tredje
stycket stryk trots ortens storlek.
Sid 49: Platser utmed Göta Kanal. Kanalen har haft mycket stor betydelse för Hajstorp
Kanalingenjörens placering för Västgötadelen här fanns smedja, arbetsstation, verkstad och
många slussar detta gjorde att byn utvecklades.
Sid 50: Platser utmed Göta Kanal. Lanthöjden mellan Vassbacken och Tåtorp nämns ej
Kanalens högsta punkt med obelisken 91,5 m över havet. Bergkanalen som sprängdes och var
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färdig 1933 vidare vaktarstugan som finns på denna ö, ön bildades när man sprängde
bergkanalen.
Sid 51: Slätte. Finns någon annan bebyggelse än småhus? Förutom gamla televerket.
Fredsberg. Har även Hembygdsgård, Skolmuseum och församlingshem.
Sid 52: Fägre. Småhusbebyggelse gamla hållplatsen Fägre station.
Sid 53: Förslag landsbygdsutveckling. Underlätta all byggnation på landsbygden ej efter krav
på kommunikation (kan vara önskvärt).
Sid 55: Utveckling av småorter och bybildningar. Varför är Halna och Fredsberg utpekade för
måttlig kompletteringsbebyggelse stryk måttlig.
Sid 63: Vägar E20. Står passerar till vänster bör vara passerar strax väster om.
Vägar. Väg 200 gåt till Otterbäcken ansluter väg 26 passeras Hova E20. Strax utanför Slätte
passerar väg 200 det är väl Slätte vattenskyddsområde. Väg 201 ansluter väg 191 mot Hjo
passerar Tibro.
Sid 71: Borreboda dammar lerhålorna. Strax sydväst Töreboda.
Sid 72: Badplatser naturbad. Utanför Moholm i Tidanån heter Hedvigabadet.
Sid 78: Kulturlandskap Göta Kanal. Göta Kanals västgötadel stod klar 1822.
Sid 78: Sveneby. Torpet Skogen nämns men ej torpet Smatterås.
Sid 80: Kulturlandskap. Björkulla. Småsjöar nämns, detta är dödisgropar efter Indlandsisen.
Sid 82: Beatebergs kyrkby. Bebyggelsen ligger längs vägens högra sida. Från vilket håll? Bör
vara öser om vägen ifrån söder mot Beateberg.
Sid 84: Förslag till kulturmiljö. I den kulturhistoriska inventering som gjordes 1983 togs flera
miljöer upp som värda att bevara. Många av de objekten har blivit rivna. En ny inventering
bör göras utifrån dagens mått och värderingar där hela kommunen ingår även utanför
centralorten.
Sid 89: Utbildningsplatser. Alla skolors elevantal anges, dock inte Fredsbergs friskola här går
89 elever.
Sid 91: Sport och föreningsliv. Våra samlingslokaler som har en mycket viktig roll för att
möjliggöra att möten, kurser, konferenser, begravningar och där även kalas kan hållas, detta
nämns inte med ett ord.
Hembygdsföreningarna gör ett viktigt arbete för vår lokalhistoria.
Sid 101: Femte punkten enskilda avlopp. Arbeta för säkra lösningar i alla områden förespråka
slutna tankar där ingen annan lösning finns.
Sid 106: Buller och vibrationer. Bullerkällor järnvägsbron är den absolut största
bullerstörningen.
Sid 118: Förslag till klimatanpassning. Sträva efter och stimulera till montering av solpaneler
på privata men framförallt på kommunens fastigheter.
Sid 122: Dricksvatten och avloppshantering. Väg 200 går vida Hova och E20 till Otterbäcken.
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Sid 126: Ymsen med Fredsbergs mosse. Mossen avvattnas i norr mot Friaån ån har sitt utlopp
i Vänern vid Börstorps slott i Börstorpsviken men heter ej Börstorpsån.
Sid 130: Kulturmiljö. Sveneby säteri nämns prästgård finns det belägg för att det funnits
prästgård har aldrig hört eller läst om detta. Kyrkan är mycket äldre än säteriet den är uppförd
på 1100 talet. I kyrkan finns bland annat ett triumfkrusifix från 1120 talet. Är detta
kommunens äldsta kyrka?
Göta kanals västgöta del stod klar 1822 10 år innan östgödelen var färdig. I september 1822
invigdes kanalen med festligheter i Hajstorp närvarande var då bland andra Kung Karl den 14
Johan och Baltzar von Platen. 1932 när hela sträckningen var klar och även Östgötadelen var
klar och kunde invigas fanns von Platen inte med han var då redan död.
Älgarås. Här nämns kyrkan men ingenting om Älgarås kungsgård och det slag som stod där
1205 mellan de Sverkerska och Erikska ätterna vid detta slag brändes kungsgården, i Älgarås
finns ett monument rest till minne från detta slag.
Pelaraspens ursprung nämns ej heller.
Kommunens kommentar:
Sid 31, 49, 50, 51, 63, 71, 78, 80, 89, 91, 106, 118 och 126 justeras eller kompletteras i enlighet
med yttrandet.
Moholm
Ett yttrande har inkommit om Moholm:
Fantastiskt brandvärn i Moholm som vi verkligen värdesätter! Dom önskar vi att få behålla!!
När kommer cykelbanan från Mogårdsvallen till Mo kyrka att bli färdigställd?
Det har gjorts en mätning på hur många bilar långtradare som passerar Moholm, har ni
kännedom om det?
Fartkamera – JA TACK!! Utmed väg 201.
Kommunens kommentar:
Synpunkter och information noteras.
Älgarås
Det har inkommit 3 yttranden från invånare i Älgarås.
1:

-

Viktigt att bussarna går ner till samhället och inte bara stannar vid en ev. trafikplats på
200-vägen.

-

Önskvärt med en upplyst väg förbi f.d. idrottsplatsen och ut på infartsvägen till
samhället vid Lidetomten, även grusad och snöröjd vintertid. Skulle kunna bli en
lagom promenadväg.

-

Bra när översiktsplanen presenterades i servicehuset, synd att inte yngre innevånare
kom. Det vore bra med fler liknande träffar.

-

Hyreshusen på Törebodavägen borde snyggas till både fasad och troligtvis även
invändigt. Överfulla soptunnor, vet inte vem som är ägare eller ansvarig.

Samrådsredogörelse februari 2021, sid 58

-

Samlingsplats vid affären kanske i huset som hör ihop med affären och även uteplats
sommartid, men då behövs någon som ansvarar och sköter dagligen. Det skulle även
fungera som liten turistbyrå.

-

Det behövs en samhällsförening, men vi har gjort ett par försök för många år sedan
utan framgång. Tror det kunde vara bra för affären, som det är nu är det få personer
som handlar där.

-

Jobba för att få hit industri, finns ju några landplatser lediga att bygga på, är nog inte
värd att bygga i nuläge.

-

Gå till ”Svenskarnas hus” de verkar att ordna bra saker, men tror att de flesta är
undrande över vad de står för, undrande om det går att tiga och frysa ut dem, utan det
är bättre att kommunen tar diskussionen med och om dem.

-

Vi har fina företag på orten, tänker bl.a. på bilföretagen på Tivedsvägen som håller så
snyggt omkring och Elgåsens restaurang och café.

Kommunens kommentar:
Synpunkter och information noteras och kompletterar beskrivningen av Älgarås.
2: Detta yttrande har 33 invånare i Älgarås skrivit under
Med risk för att vi har missförstått ämnet tar vi oss ändå friheten att presentera våra tankar om
Älgarås. Vi hoppas att dessa förslag genomförs och bidrar till ökad trivsel och att Älgarås
utvecklas i önskvärd riktning och inte förslummas ännu mer.
Vi vill först framhålla att Älgarås har Töreboda kommun att tacka för en fantastiskt bra skola,
med idrottsplats och sporthall. Vidare finns en förskola och ett servicehus allt välskött.
•

Bättre marknadsföring av det vi har i Älgarås såsom:

•

Vagnmuseet, Hembygdsgården med stockbåtmuseet, kyrkan, monumentet med sin
historia, närhet till sjöar med bar, Tiveden, Elgåsens Restaurang & Catering, skola,
servicehus, bibliotek, barnomsorg, fritidsgård, vandrarhem. Samt självklart existensen
av våra industrier och billig tomtmark.

•

Med hänvisning till föregående punkt vore det logiskt att framtida kollektivtrafik till
Tiveden utgår från Älgarås som har alla dessa uppräknade faciliteter vid starten.

•

Aktivt verka för att återuppta sökandet efter var Älgarås Kungsgård låg en gång i tiden.

•

Väg 200 bör dras från Björkulla parallellt järnvägen med en kringfart runt Älgarås och
vidare i riktning mot Gårdsjö för att där någonstans ansluta till E20. På detta sätt
kommer både Älgarås och Gårdsjö fram i ”ljuset” och de samhälleliga investeringarna
kommer lättare att kunna utnyttjas för inflyttning med mera. Möjligheterna att resa
kollektivt skulle också kunna förbättras om vägen går förbi Gårdsjö.

•

Ta upp med Trafikverket och kräva att de arrangerar en snygg plantering på deras
område mittemot affären i Älgarås centrum. T.ex. uppföljning av den trevliga
planteringen vid f.d. järnvägsstationen.

•

Det inträffar att snabbtågen ”kastar ut” makadam från järnvägsbanken på Tivedsvägen
vid viadukten. Här bör Trafikverket komplettera viadukten med skydd mot denna
företeelse.
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•

Buller och vibrationer från järnvägen bör mätas och kontrolleras mot gällande
gränsvärden då vi störs av det.

•

Alla typer av skyltar bör rättas till, riktas upp och kompletteras där de saknas.

•

Skötseln av grönområden borde förbättras. Kommunen är relativt dålig på att sköta
egna arealer i Älgarås.

•

Dölj värmepumparna vid Björkstigen, Älgarås med någon form av snygga skärmar
eller snygga staket för att snygga upp bostadsområdet ännu mer.

•

Det finns skrotupplag både här och där som kunde saneras.

•

Önskvärt med fler hundlatriner.

•

Bättre samordning av tidtabeller vid resor med buss och järnväg för boende i Älgarås.

•

Ett bankkontor med kontanthantering borde finnas i Töreboda.

•

Paketutdelning saknas i Älgarås.

•

Vård och omsorg bör finnas för äldre som ännu inte blivit svårt sjuka med som
behöver vård i mindre omfattning. T.ex. distriktssköterska några timmar/vecka så
även fotvård.

•

Vid tomtförsäljning skall det krävas byggnation inom viss tid. Varom inte skall tomten
ifråga återgå till kommunen.

•

Angeläget är att någon form av ungdomsverksamhet för ortens tonåringar startas.

Är besökandes första intryck positivt blir fortsättningen mycket enklare!
Kommunens kommentar:
Synpunkter och information noteras och kompletterar beskrivningen av Älgarås.
3:
Om man exempelvis studerar befintlig stadsplan för Töreboda tycks den vara upprättad
nästan utan framtidsvisioner i stort.
Detta saknas helt eller är rudimentärt nämnt i Översiktsplanen 2030:
•

Snarast kräva av Trafikverket att det projekterar och bygger om genomfarterna genom
Töreboda alltså väg 202 och 200. En ödesfråga för kommunen enligt min övertygelse.
De som färdas väg 202 med fordon, stort eller litet, mellan centralorterna Mariestad –
Töreboda –Karlsborg får i Töreboda kommun utföra 5 st 90-graderssvängar passera
centrum, köra över en öppningsbar bro, över stambanan, passera genom ett
villaområde och förbi en vattentäkt samt sedan färdas på en väg utstakad av
hästskjutsarna på 1800-talet innan de kommer in i Karlsborgs kommun. En trafikfarlig
väg binder alltså ihop tre kommuners centralorter. Översiktsplanen bör innehålla ett
kommunalt förslag till ny sträckning för denna väg inklusive genomfart genom
Töreboda tätort och vidare till Karlsborg. Att veta var kommande genomfart blir
placerad underlättar för fortsatt planering av lämpliga industriområden och hela
Törebodas utveckling. Vidare skulle innevånare i Karlsborgs kommun hellre välja
Töreboda för att stiga på tågen (gratis parkering) än i Skövde. Större kundunderlag för
resecentrumet med gratis parkering som säljargument. Detta gör det lättare leva upp
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till epitetet Norra Skaraborgs resecentrum. Ett samarbete med Karlsborg
rekommenderas i detta ärende. Jag kan inse problematiken att korsa både kanal och
järnväg men det är ett måste. Staten borrade ett hål genom Hallandsåsen så problemet
är bagatellartat i den jämförelsen. Erfarenheten visar att kringfarter utvecklar se på
Mariestad vid E20 i Leksberg. Att i Töreboda binda ihop väg 202 och väg 200 i
Töreboda på ett smart sätt är ju självklart.
•

Arrangera fler parkeringsplatser i anslutning till resecentrum för att möta ökad
efterfrågan vid resecentrumet och även förbättra anslutningar mellan tåg–buss.

•

Förbättringen av väg 200 har avslutats strax innan Björkulla i riktning mot Hova. Den
bör fullföljas och placeras parallellt med stambanan och runda Älgarås för att ta
riktning mot Gårdsjö och någonstans där anknyta till E20. På detta sätt kommer de
investeringar som samhället gjort i Älgarås och Gårdsjö mer till sin rätt och en
pånyttfödelse kan startas. Hova kan ändå nås med denna sträckning för de som så
önskar. Kontakta och samarbeta med Gullspångs kommun och statliga myndigheter
om detta. Tidigare förslag att dra vägen förbi Storhult var en befängd idé som
förvärrar utvecklingssituationen för Älgarås och Gårdsjö.

•

Presentera villkoren och förutsättningarna för att översiktsplanen skall kunna lyckas till
år 2030. Vad krävs från centralt samhälleligt håll? Ett lämpligt tillfälle att blottlägga
bristerna i det svenska styrelseskicket. Se på vårt grannland Norge där de har en
blomstrande landsbygd och tätorter i storlek med Töreboda som har affärer och
serviceinrättningar i en omfattning vi hade här för 40 år sedan. En resa dit för
vederbörande rekommenderas och ändra sedan de svenska spelreglerna till det bättre
för landsbygdskommunerna.

Övrigt, som borde redovisas bättre:
•

Vilka framtida behov en åldrande befolkning kommer att behöva av vård och omsorg
är också något som bör tas med och specificeras i översiktsplanen.

•

Varför försöker inte Töreboda kommun lyfta fram Ymseborg i dagsljuset. Denna plats
är ju fantastiskt vacker nästan alla årstider och rymmer en historia som härstammar
från en tid då vi hade något av ett klansamhälle i vårt land. Den som varit där hittar
bl.a. en brunn sprängd med hjälp av att man eldade fläsk på berget. Att med sådana
hjälpmedel ha en så stark övertygelse och lyckas finna vatten där med 10-15 meter
lägre omgivningar är en gåta. Varför inte hitta på något ”Event” varje sommar kallat
kanske ”Kalabaliken på Ymseborg” eller varför inte en variant av Hova riddarvecka
med andra aktiviteter lämpliga för platsen. Ymseborg har gemensam historia med
slaget i Älgarås. Denna koppling gör det ju ännu intressantare för allt har hänt i samma
kommun.

•

Att bebygga området öster om kanalen (Gastorp östra) norr om campingplatsen vid
Järneberg är att fördärva expansionsmöjligheter för campingen. Stryk det och bygg
villor väster om kanalen vid Gastorpsområdet (Gastorp västra).

•

600 nya innevånare till år 2030 alltså 60 personer/år är inte det en för låg
ambitionsnivå. Denna låga ambitionsnivå blottar kommunal uppgivenhet.

•

Uttrycket ”Landsbygden skall utvecklas utifrån sina drivkrafter och lokala
förutsättningar” återkommer på flera ställen och det är lätt att skriva men kräver också
att samhället skapar förutsättningar för en levande landsbygd. Detta blottar återigen
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behovet att presentera villkoren för att översiktsplanens ambitioner skall lyckas. Jag
skall exemplifiera de problem landsbygden och dess kommuner haft att brottas de
senaste 40 åren. Se nedanstående PS.
•

Hur kommunen ämnar gynna sitt näringsliv så det utvecklas och hur skapas fler
arbetsplatser i kommunen samt att arbetskraftspendlingen in till kommunen ändras till
fördel för boende inom kommunen med minskat klimatavtryck och ökade
skatteinkomster som följd. Planen borde ange mer lockande tomtmark för industrier
efter det att de nya genomfarterna är beslutade.

•

Aktivt marknadsföra Töreboda som en ort som har ”nära till allt vad familjer
behöver”.

•

Töreboda har miljö, natur, samfärdsel, industrier, service och sport. Det är lättare att
räkna upp vilka möjligheter till sporter och aktiviteter som saknas än de som finns.
Något för kommunen att vara stolta över och göra reklam om.

Med risk för att jag missförstått ämnet med ”Översiktsplan 2030” är detta ändå det jag vill
bidra med.
PS.
Svenskt skattesystem avfolkar landsbygden och centraliserar!
Lilla tullen infördes 1622 och skulle erläggas vid stadsporten för alla varor som fraktades in i
städerna eller till marknadsplatserna. Samtidigt totalförbjöds köp på landsbygden. Dessa tullar
slopades först år 1810. Tullarna var på sitt sätt ärliga och för alla en väl synlig beskattning.
Dagens svenska skattesystem ger liknande effekter fast mycket mer i det fördolda med finurlig
s.k. transparens.
Vi har skatter som tillfaller kommuner, landsting, staten och så sköter skatteverket
skatteuppbörden till kyrkan från dess medlemmar. Det är endast ca 32% av inkomstskatten
som tillfaller kommunerna och den s.k. fastighetsavgiften resten hamnar i statsbudgeten. Alltså
moms, bolags-, reavinst-, sprit-, väg-, energi-med flera skatter hamnar i statsbudgeten. Vad blir
då konsekvensen av allt detta för en alltmer avfolkad landsbygd? Säg att en familj bestämmer
sig för att flytta från landsbygden till Stockholm men behåller sin bostad (sommarbostad) eller
gård (sommartorp med markerna utarrenderade). Deras kommunalskatter hamnar i Stockholm
så även fastighetsavgiften eftersom de är mantalsskrivna där. Det blir alltså bara smulor kvar
till landsbygden i form av det s.k. statliga skatteutjämningsbidraget som kommunerna får buga
och tacka för. Landstingskommuner jobbar också idogt på att koncentrera sin verksamhet till
storstäder egendomligt nog. Skogarna, vattenkraften, vindenergin, och t.o.m. allmänna
kommunikationer ägs av bolag med säten i Stockholm och andra större städer och de skatter
bolagen genererar hamnar i statskassan och kommunalskatten där personalen är skrivna oftast
i städerna. Om fattiga kommuner som exempelvis Ragunda, Bjurholm, Jokkmokk och
Gullspång skulle få del av skatterna från avkastningen av el och skogsprodukter skulle de vara
att likna vid små Monaco ekonomiskt sett. Denna resursdränering drabbar minst ca 240 av
landets 290 kommuner i varierande grad. Allt till storstädernas fördel. Samhällsekonomiskt
sett leder det i många fall till felinvesteringar i form av trängsel, kommunikationsproblem,
dyrare boende, dåliga bostadsmiljöer för många barn och vuxna o.s.v. Svaret på frågan ”Vill
politikerna decentralisering” blir att några kanske vill men kan inte i en demokrati där folket
(väljarkåren) flyttat dit pengarna / resurserna styrts. Detta är att liknas vid ett självspelande
piano som inte slutar spela förrän landsbygden är tömd på folk.
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F.d. statsminister Hjalmar Branting (s) lär i ett tal har sagt att: ”Våra städer skall byggas på
landsbygdens bekostnad”.
Detta har pågått så länge att folkminskningen numera till dels beror på att där är
landsbygdsbefolkningens ålderspyramid upp och nedvänd med konsekvens att det hålls många
fler begravningar än dop varje år.
Att städernas privilegierade skulle avstå sina privilegier till förmån för en fungerande
landsbygd och låta den behålla avkastningen av de resurser den presterar med hjälp av ett
rättvist skattesystem är inte troligt men nödvändigt. Väljare på landsbygden kommer att vara i
minoritet i överskådlig tid. Staten kommer att fortsätta med olika politiska påfund såsom
villkorade och styrda ekonomiska bidrag till landsbygdens utveckling. Dessa styrningar
fungerar ofta dåligt och leder till nödlösningar. De dämpar den kommunala optimismen som i
sin tur blir en bromsklots på utveckling. Förslaget till översiktsplan 2030 rymmer följdriktigt
en sådan dämpad optimism.
Jag vädjar till de folkvalda att verka för en ändring. Bättre sent än aldrig men det kommer att
kosta på.
DS.
Kommunens kommentarer:
Önskemål om förbifarter noteras men är inte aktuella inom ramen för översiktsplanens
planeringshorisont.
Intressant information och synpunkter noteras och kompletterar beskrivningen i
översiktsplanen.
Gastorp
Det har inkommit 2 yttranden som specifikt handlar om Gastorp.
1.
Undrar hur tanken runt Gastorp Östra är? Läste i planen att det planeras upp till 4 våningar på
de hyreshus, vilka skall byggas här. Hur kan det estetiskt passa in i övrig bebyggelse i området.
Höga hus passar nog bättre i ett område där fler högre hus redan finns.
Snälla tänk om till låga hus max två våningar, ev. en eko-by!
2.
Förtätning, kulturvärde? på en del ”saneringsfastigheter”. Annars köp in inför ev. rivning och
nybyggnation.
Gastorp norra
Tveksamt att bygga ut mot sommarhemmet. Risken finns att tappa turister. Vid nybyggnation
hamnar turisterna ”mitt” i villa-kvarter.
Kommunens kommentar:
Synpunkterna noteras.
Bällefors
Det har inkommit ett yttrande från Bällefors:
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Viktigt att hänsyn tas till det medborgarförslag kring reglerna för decibel & avstånd till
vindpark/bostäder och att en förändring till max 35 Db och 500 m tas innan ÖP antas. 3
yttranden.
Önskvärt om att vindbruksplanen läggs som en bilaga till ÖP eftersom framtida utveckling
kan av vindkraft kan ge behov av förändring av planen.
Kommunens kommentar:
Kommunfullmäktiges beslut om vindkraft noteras och inarbetas i översiktsplanen.
2019-12-16, Ekeskog
Vill först framhålla att vi är över lag positiva till den föreslagna översiktsplanen, och är också
glada över ansatsen vad gäller Moholm, vilken är vår närmsta tätort, som vi dagligen besöker
med anledning av skola och barnomsorg för våra barn. Vi har tagit del av valda delar av
samrådsförslaget, och ber er på förhand ha överseende med frågor vi har som kanske ändå är
beskrivna i dokumentet. De funderingar vi har vad gäller framtidsfrågor i kommunen utgår
framför allt från perspektivet ”boende på landsbygd” i den södra kommundelen.
· Som förslaget beskriver utgör 40% av Törebodas befolkning av boende på landsbygd. Har
denna realitet beaktats fullt ut? 40% är en stor andel, och det är viktigt att peka på de
boendeval som faktiskt sker i realiteten, analysera drivkrafterna bakom detta och om möjligt
även bejaka en sådan utveckling. Som boende på landsbygden är man kanske del av andra
nätverk, lokala eller utpendlande, som skiljer sig från tätortens. Gleshet är en utmaning för
samhällsutvecklingen vad gäller resursfördelning, infrastrukturutbyggnad, kommunikationer
etc, men vi menar att det
faktiska förhållandet är en viktig utgångspunkt, som i motsvarande grad som tätorterna kan
generera befolkningsökning, och ett samhälle med god livskvalitet, tillväxt, innovationer mm.
En utveckling där 40% av kommuninvånarna får en successivt sämre utväxling på sina
skattemedel än tätortsinvånarna vore att beklaga. Det vore önskvärt om översiktsplanen tog
avstamp i ytterligare studier av den geografiska befolkningssammansättningen i
befolkningsstatistik och åldersfördelning över området som helhet, något som borde vara en
viktig informationskälla
för framtidsvisioner och strategiska inriktningar. Sådan statistik skulle exempelvis kunna visa
på ett utökat reseunderlag för tågstopp Moholm än vad enbart Moholms tätort ger. Statistisk
information bör även kunna visa på in- och utflyttningskurvor till landsbygdsområden och
mindre byar, vilket kanske kan illustreras i en ”popularitetskarta”.
Fiberutbyggnaden har varit och är där den pågår oerhört viktigt för boende och företagare på
landsbygden. Investeringarna står vi boende till stora delar själva för, utöver de vi redan gör
avseende vatten- och avlopp, enskilda vägar mm. Fiberinvesteringen innebär att boendeval
befästs och medger möjligheter att utveckla företagsklimatet. Denna försyn om framtiden
hoppas vi våra folkvalda kan ta till sig!
Med ovanstående mer omfattande synpunkt har vi också fler detaljerade, vi ser detta som ett forum att föra
fram synpunkter som dels har med översiktsplanen att göra och dels med andra parallella planeringsprocesser.
· Vindkraftsfrågan – Synpunkter som tidigare lämnats in från boende i närheten av
vindbrukssområdet Bällefors/Fimmersta bör hörsammas. Utmed Mon mellan Ekeskog och
Bällefors utgör bebyggelsen i det närmaste av ett långsträckt villaområde. Den planerade
vindkraftsparken innebär en kraftig försämring av nuvarande boendekvaliteter i närområdet.
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Vad gäller vindkraftsparken Unden – lyssna till näringsidkare och politiker i
grannkommunerna - värna den fantastiskt rika natur som finns att uppleva här!
· Kollektivtrafik. Att utveckla Moholm som en nod i kollektivtrafiken är positivt. Vi tror mer
på en placering centralt i samhället framför en vid Hjälsta kyrka. Detta då vardagsresor för
flertalet passerar Moholms skola. Barn som växer upp på landsbygden i vårt område har sin
skolgång i grundskola inom kommunen. För gymnasiestudier har man tillbaka i tiden främst
pendlat till Mariestad vilken busslinje 514(?) trafikerar, som också fångar upp elever även vid
Ekeskogsvägen, Lagerfors och Bellefors. Tendensen går dock mot att fler vill gå på
gymnasium i Skövde. Mot Skövde synkar tyvärr inte tabellen för 514 med den för 505. En
början till kollektivtrafiknod skulle vara att ordna med rimlig bytestid i Moholm vilket skulle
förbättra möjligheterna till val av skola, och även främja det kollektiva resandet för oss andra
som arbetspendla.
· Ekeskogs kyrkby – En detalj på s.82 – Lanthandeln står sedan 1980-talet på Skara Fornby
(tillsammans med Ekeskogs Vädersåg).
Kommunens kommentarer:
• Synpunkter angående boende och service på landsbygden noteras och kompletterar
beskrivningen i översiktsplanen.
•

Synpunkterna gällande de utpekade vindkraftsområdena noteras, dock kvarstår de
politiska ställningstaganden gällande vindkraft.

•

Kommentar om utveckling av kollektivtrafik till och från Moholm noteras och
kompletterar befintlig beskrivning.

•

Översiktsplanen hanterar övergripande strategier och förslag för mark- och
vattenanvändning vilket inte hindrar initiativ för utveckling av Lagerfors.

•

Texten om Ekeskogs kyrkby korrigeras.

2019-11-28, Borreboda
Angående utbyggnadsplaner för Borreboda har två yttranden inkommit.
1.
I planen redovisas en expansion av Handelsområde Borreboda med ett nytt markområde
mellan befintligt område och Borreboda byväg. Förslaget medför följande:
-

Påverkan på Borreboda by

-

Nyttjande av produktiv åkermark

-

Byggnation inom olämpligt område

Påverkan på Borreboda by
Borreboda by har mycket gamla anor. Nuvarande uppbyggnad skedde efter
storskiftesreformen. Bebyggelsen är i huvudsak från mitten av 1800-talet till början av 1900talet. Gårdarna ligger utmed byvägen, och de är placerade intill respektive åkermark. I mitten
av 1960-talet köpte Töreboda kommun marken från Elofsgårdarna, den del som gränsade till
kommunen. Det är denna mark som nuvarande handels- och industriområde ligger på. Det
inköpta området begränsades av den bäck som rinner genom området. Genom att gårdarna
fick behålla ett markområde mellan bäcken och byn har Borreboda by kunnat behålla by- och
landsbygdskänsla. En exploatering enligt plan skulle förstöra detta, då man bygger ihop
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handelsområdet med Nolgården, som är byns största gård. Att behålla Borreboda by intakt är
inte bara viktigt för oss som bor i byn, utan även för hela Töreboda. Idag är byn viktig för
motionärer och cyklister samt de naturvänner som besöker Borreboda Dammar.
Nyttjande av produktiv åkermark
Den åkermark som föreslås användas till handelsområde är systemdikad produktiv lerjord. I år
skördades ca 20 ton vete på gärdet (ca 2,1 ha) som är aktuellt. Enligt planen skulle ca hälften
av gärdet exploateras, vilket gör att resterande del blir svår att bruka. Översiktsplanen
framhåller hur viktig miljön och grönområden är för kommunens invånare. Åkermarken
mellan bäcken och Borreboda byväg är ett naturligt grönområde som växlar med årstiden, och
som inte behöver någon skötsel av Töreboda Kommun. Att använda produktiv åkermark till
annat än livsmedelsproduktion bör alltid undvikas och ifrågasättas då livsmedel väntas bli en
bristvara. Det kan heller inte vara rätt ur ett klimatperspektiv.
Byggnation inom olämpligt område
Över området som föreslås exploateras går två större kraftledningar. Byggnation under och i
närheten av kraftledningar är inte tillåtet. Det finns även begränsningar vad gäller stängsel. För
att kunna använda området fullt ut krävs därför att dessa kraftledningar flyttas, vilket måste
vara dyrt.
Slutsats
Med hänvisning till ovan bör därför Borreboda handelsområde inte expandera på föreslaget
markområde. Handelsområdet bör kunna expandera inom redan befintligt område, då det
finns outnyttjad mark. Området bör kunna förtätas och utnyttjas mer effektivt. Detta skulle
även kunna innebära att man får ett mer strukturerat område än idag. Att bygga inom
befintligt område borde även bli billigare då gator, elnät, vatten och avlopp finns på plats. Att
etablering av sällanköpsföretag skulle öka så mycket på 10 år att befintliga lokaler och
områden i kommunen inte skulle räcka till är inte sannolikt, speciellt eftersom det är e-handeln
som expanderar.
2.
”Hej. I planen finns förslag på ytterligare byggnation av det som återstår av åkermark väster
om Borreboda by. Idag avgränsas industriområde och Borreboda by av en bäck som delvis
avvattnar Töreboda samhälle. I planen finns förslag på byggnation av åkermark som idag
arrenderas av oss.
Utifrån att vi bor nära, samt bedriver lantbruk nära föreslaget område yrkar vi på att denna del
i förslaget stryks.”
Kommunens kommentar:
Synpunkterna noteras.
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