Översiktsplan 2010
Hjo kommun
UTLÅTANDE

2010-09-22

Förslag till Kommunomfattande översiktsplan, ÖP 10, (Utställningshandling mars 2010) har varit
ute på utställning under tiden 2010-04-21 – 2010-06-15. Förslaget har funnits tillgängligt i Stadshuset och på Stadsbiblioteket samt på kommunens hemsida.

Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2010-07-01
Synpunkt
Försvarsmakten har aviserat ett nytt ställningstagande om riksintresse för totalförsvaret inom en radie på
40 km runt alla militära flygplatser bl.a. Karlsborg.
Riksintresset för vindbruk kan därför komma att
strida mot riksintresset för totalförsvaret. Det innebär att alla utpekade områden för vindbruk förutom
de två längst ned i söder bör utgå.
Kommunen har inte bedömt hur MKN för vatten kan
följas.

Uttagspunkten för dricksvatten för tätorterna Skövde, Falköping och Skara ligger inom Hjo kommun.
Hjo kommun har ett särskilt ansvar för vattenkvalitén i Vättern. Detta har kommunen inte tagit med i
ÖP.
Beskrivningen för bebyggelseutveckling av tätorterna är något svårtillgänglig i strukturen för att kunna
bedöma föreslagna förändringar.
Kartor kan med fördel förtydligas beträffande användning och avgränsning.

Kommentar
På plankartorna anges de områden som enligt kommunens vinkraftplan rör vindbruk, prioriterade-,
viktiga- och restriktiva områden. Kommunen har
tagit beslut om att revidera det tematiska tillägget för
vindbruk. Utpekade områden angivna på plankartorna utgår. I plantexten anges att gällande vindkraft/vindbruksplan ska följas.
Kommunen bedömer att de samlade viljeyttringar
som anges i planen och som rör vattenförekomster är
tillräckliga för att miljökvalitetsnormerna för vatten
kan följas.
Planen kompletteras med en beskrivning av dricksvattenförsörjningen till Skövde, Falköping och Skara. Kommunen bedömer att de riktlinjer som anges i
avsnitten ”Riksintressen” och ”Teknisk försörjning”
är tillräckliga för att säkerställa vattenförsörjningen
från Vättern.
När det gäller strukturen för bebyggelsekapitlet under Planförslag flyttas den (historiska) beskrivningen
till Planeringsförutsättningar. För att få en tydligare
överblick förändras också rubrikerna något under
Planförslag, Bebyggelse och bostäder.
Kartor revideras.

Miljö- och bygglovnämnden, Hjo kommun, 2010-05-27
Synpunkt
Inga ytterligare synpunkter.

Kommentar

Hjo kommun, Ewa-Britt Carlsson, Folkhälsoplanerare, 2010-05-04
Synpunkt
Ohälsotalen är inte längre stigande. I avsnittet ”Planförslag” föreslås texten under rubriken ”Vård och

Kommentar
Synpunkterna tillgodoses.

hälsa” på sidan 44 att ersättas med ny skrivning enligt bifogat förslag.

Vattenfall Eldistribution AB, 2010-06-11
Synpunkt
Inga ytterligare synpunkter

Kommentar

Trafikverket, 2010-06-16
Synpunkt
Inga ytterligare synpunkter

Kommentar

Västtrafik, 2010-06-15
Synpunkt
Föreslår att följande riktlinje ska in under Planförslag, Bebyggelse: Nya bostadsområden ska endast
planeras i lägen där det finns god tillgång till kollektivtrafik.

Kommentar
Tillgodoses inte.

Försvarsmakten, 2010-05-24
Synpunkt
Försvarsmakten har inga andra synpunkter än de
som tidigare framförts.
”Inom ett viktigt område för vindkraft i FrideneHamrum finns risk för konflikt med totalförsvarets
intressen.” (Yttrande samråd)

Kommentar
Konfliken vindkraft/totalförsvarets intressen i Fridene-Hamrum (Viktigt område V2 i vindkraftsplanen)
anses beaktad i planen. Översiktsplanen anger att
gällande vindkraftplan ska följas. I vindkraftsplanen
är ett av de ställningstaganden som anges att: Hänsyn ska tas till försvarets synpunkter på viktigt område (V2) vid tillståndsgivning.

SGI, 2010-05-27
Synpunkt
SIG rekommenderar en strategi för hur de geotekniska säkerhetsfrågorna formuleras avseende handläggning i planprocessen så att riskfaktorer vid erosion och eventuell ravinbildning klargörs liksom att
områden med ras- och skredrisker redovisas.

Kommentar
I planen behandlas klimatförändringar samt skred,
ras och översvämning i avsnittet ”Hälsa, säkerhet
och riskfaktorer”. Kommunen bedömer att redovisningen av konsekvenser av förändrat klimat samt
risk för skred, ras och översvämning belyses på ett
tillräckligt sätt.

Planen bör belysa förändrat klimat/naturolyckor
liksom att en hänvisning görs så detta kommer med i
den kommande LIS-utredningen.

Riksintresset för vindbruk bör kompletteras med en
bedömning av geotekniska riskfaktorer som kan
påverka lokalisering av anläggningar och deras anslutande vägar.

I riktlinjer för Bebyggelse och bostäder anges att:
”Risk för naturolyckor (ras, skred och översvämning) ska beaktas i all planering.”
Ny riktlinje införs om utökad översiktlig stabilitetskartering längs Vätterstranden samt tillrinnande
vattendrag.
Synpunkten tillgodoses.

Energimyndigheten, 2010-05-27
Synpunkt
Energifrågorna redovisas kortfattat.
Det saknas information om hur riksintresset för
vindbruk ska tillgodoses. En del av detta område
omfattas av en yta som markerats som restriktivt
område för vindkraft (natur- och landskapskartan).
Då motsättningen inte utreds anses man att riksintresse för vindbruk inte tillgodosetts i föreliggande
planförslag.

Två av de områden som av länsstyrelsen i Västra
Götaland föreslog som lämpliga att utgöra riksintresse för vindbruk fastställdes inte som riksintressen. Inom dessa områden bör det finnas tillräckligt
goda vindförutsättningar för att uppfylla kriterierna.
Delar av områdena sammanfaller med områden som
i planförslaget anges som ”stora opåverkade/tysta
områden” vilket kan leda till att områden lämpliga
för vindbruk faller bort. Detta bör prövas först vid
revidering av vindkraftplanen och endast redovisas
som förslag i översiktsplanen.

Kommentar
Under riktlinjer för vindbruk införs en ny generellt
hållen riktlinje med lydelsen: ”Inom område av riksintresse för vindbruk får inte åtgärder vidtas som
kam medföra påtaglig skada på riksintresset.”
På plankartorna anges de områden som enligt kommunens vinkraftplan rör vindbruk, prioriterade-,
viktiga- och restriktiva områden. Kommunen har
tagit beslut om att revidera det tematiska tillägget för
vindbruk. Utpekade områden angivna på plankartorna utgår. I plantexten anges att gällande vindkraft/vindbruksplan ska följas.
Plantexten kompletteras med en skrivning om att
riksintresset för vindbruk har företräde framför
vindkraftplanen.
I översiktsplanen införs en skrivning om att de områden som redovisas är sådana som kommunen idag
anser är stora opåverkade områden och att inom
dessa återfinns de områden som också kan betraktas
som tysta. Avgränsningen av dessa områden kommer att ses över och kan komma att ändras vid revideringen av vindkraftsplanen.

Skogsstyrelsen, 2010-06-03
Synpunkt
Inga synpunkter.

Kommentar

PTS, 2010-06-03
Synpunkt
Förteckning över ledningsägare borde finnas hos
kommunen. Kontakt bör tas med Telia Sonera,
Tele2, Telenor, Tre, Ice.Net samt Teracom vid ärenden gällande uppförande av vindkraftverk och master, eftersom dessa negativt kan påverka mottagningen av radiosignaler.

Kommentar
Vid ärenden som rör etablering av vindkraft eller
master genomförs samrådsförfarande med berörda
operatörer.

Teracom, 2010-05-10
Synpunkt
För att kunna bedöma ett vindkraftverks eventuella
påverkan måste bl.a. verkets position finnas. Dessa
uppgifter saknas i planhandlingarna varför Teracom
kan uttala sig om störningarna på radiokommunikationen.
Vid bedömning av vindkraftverks positioner förutsätts koordinering med Teracom.

Kommentar
Vid ärenden som rör etablering av vindkraft eller
master genomförs samrådsförfarande med berörda
operatörer.

Tidaholms kommun, 2010-06-30
Synpunkt
Gemensamma mellankommunala intresset Hökensås
går inte att utläsa.
Ett utpekat stort opåverkat område i Hjo kommun
gränsar till ett prioriterat område för vindbruk i Tidaholms kommun.

Kommentar
Kommunen anser att redovisningen av det mellankommunala intresset Hökensås belyses på ett tillräckligt sätt.
Det stora opåverkade området i Hjo kommun och
det prioriterade området för vindbruk i Tidaholms
kommun gränsar mot varandra. Detta kan uppfattas
som ett motstående intressen. Det stora opåverkade
området i Hjo kommun justeras.

Habo kommun, 2010-05-28
Synpunkt
Inget att erinra.

Kommentar

Ödeshögs kommun, 2010-05-19
Synpunkt

Kommentar

Avstår från att yttra sig.

Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2010-04-30
Synpunkt
Ings synpunkter.

Kommentar

LIG Fastigheter AB, 2010-06-15
Synpunkt
Industriområdet Söder 7:1 (Hjo Mekaniska) önskas
behållas som industriområde.

Planens tidshorisont bör vara längre än 10-15 år.
Gärna 40.

Kommentar
Planen pekar inte ur området i några riktlinjer. Dagens skyddsavstånd har redan bidragit till en inskränkning av bedrivandet av industriverksamhet
inom området. Industriområdet hämmar i sin tur till
en vidareutveckling av t ex bostäder liksom kommunens möjligheter att använda sin mark i sydost. Inget
i planen förändras gällande industriområdet.
När det gäller planens tidshorisont anger den att den
i vissa fall avser förändringar på både kortare och
längre sikt än 10-15 år.

Almnäs Bruk AB, 2009-09-09
Synpunkt
I planen anges en stor del av Almnäs Bruk ABs
skogsfastigheter på Hökensås som s.k. ”tysta områden”. Denna klassning vill man ta bort av flera redovisade skäl. – Gränsar till utpekade lämpliga områden för vindkraft, redan uppförda verk och fler planeras, motsvarande synpunkter från Tidaholms
kommun, Försvaret ändrar tidigare nej till att antyda
en möjlighet, länsstyrelsen förslag som potentiellt
riksintresse för vindbruk, Vattenfall Regionnät AB
planerar förstärka regionnät i området, allmänhetens
intresse och tillgång till skogsmark kan tillgodoses i
annan terräng i kommunen.

Kommentar
En justering görs i planen av det stora opåverkade
området i Hjo kommun som gränsar mot prioriterat
området för vindbruk i Tidaholms kommun.
I översiktsplanen införs en skrivning om att de områden som redovisas är sådana som kommunen idag
anser är stora opåverkade områden och att inom
dessa återfinns de områden som också kan betraktas
som tysta. Avgränsningen av dessa områden kommer att ses över och kan komma att ändras vid revideringen av vindkraftsplanen.

Kommungruppen LRF, 2010-06-15
Synpunkt
Man ser en konflikt där Stora opåverkade områden
inkräktar på lantbrukets och kommunens ambitioner
för ökad vindkraftsetablering.

Kommentar
I översiktsplanen införs en skrivning om att de områden som redovisas är sådana som kommunen idag
anser är stora opåverkade områden och att inom
dessa återfinns de områden som också kan betraktas
som tysta. Avgränsningen av dessa områden kommer att ses över och kan komma att ändras vid revi-

deringen av vindkraftsplanen.
Det som citeras är angivet i kapitlet ”MiljökonseAngående Ingen övergödning skriver Kommunen i
kvensbeskrivning enligt miljömålen” under miljöÖP att ”utsläppen via jordbruken fortsätter med en
målet ”Ingen övergödning” och beskriver nollscenaallt större övergödning i sjöar och vattendrag som
följd”. Detta anser man inte stämma då man följer de riot.
Enligt uppföljningen av Sveriges miljömål är orsalagar som finns och dessutom använder sig av
kerna till övergödningen ur ett nationellt perspektiv
skyddszoner från vattendrag.
de stora diffusa läckagen från jordbruket samt utsläppen från kommunala reningsverk och dagvatten.
Det som beskrivs vid ett Nollscenario är detta kommer att fortsätta om inget görs.
Miljökonsekvensbedömning är att de riktlinjerna
som anges i översiktsplanen tvärtemot bär i en helt
annan positiv riktning.
Kommunens bönder/lantbrukare är i detta sammanhang en viktig och ansvarsfull grupp i arbetet för att
uppnå miljömålen.

Insjöfiskarena, 2010-05-07
Synpunkt
Inga synpunkter.

Kommentar

Peder Mogensen, 2010-06-16
Synpunkt
P M har inkommit med förslag på ett flertal redaktionella ändringar.

Kommentar
Majoriteten av förslagen tillgodoses.

Bengt Sjögren, 2010-06-11
Synpunkt
B S föreslår att planen (s 51 om Mofalla kyrka) ska
kompletteras med meningen: Vid den senaste renoveringen 1951-1952 återställdes interiören till 1700talets praktfulla karolinska kyrkorum.

Kommentar
Tillgodoses.

Jörgen Thulin, 2010-06-15
Synpunkt
J T vill ha kvar den skrivning som finns i förra ÖP:n
om Munkebergs kullar som ett framtida täcktområde
för grus.

Kommentar
Naturgrus är en ändlig resurs och bör nyttjas endast
när ersättningsmaterial inte kan komma ifråga med
hänsyn till användningsområdet. Kommunens ställningstagande är att täkter med tillstånd ska i första
hand avslutas innan nya täkter påbörjas.

