
SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2      ÖP Lekeberg 
 

Sammanställning av yttranden inkomna under 
kompletterande samråd 22 nov – 20 dec 2013 

kommentarer till dessa samt 
eventuell påverkan på ÖP-förslaget

LÄSANVISNING

Yttrandena har grupperats så att kommuner, 
organisationer, privatpersoner, etc finns samlade i 
anslutning till varandra. I övrigt gäller en löpande 
numrering av respektive yttrande. Efter respektive 
yttrande finns kommunens kommentar till detta yttrande 
och en notering ifall innehållet medför någon förändring i 
ÖP-förslaget eller inte.

I kolumnen ”Påverkan på ÖP” beskrivs endast om 
yttrandet innebär en förändring i ÖP-förslaget eller 
inte och i så fall vilken typ av förändring det är.

Det kan vara:
- ett nytt kapitel
- ett nytt ställningstagande
- en ny karta

Det kan vara justering eller komplettering av: 
- ett ställningstagande
- den beskrivande texten (benämns bara text)
- en karta
- MKB:n
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Yttrande 1 – Nerikes Brandkår
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Kommentar till yttrande nr 1, Nerikes Brandkår

4

Rubrik/område Kommentar Påverkan på ÖP
Allmänt  - Ingen ändring
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Yttrande 2 – Luftfartsverket
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Kommentar till yttrande nr 2, Luftfartsverket

7

Rubrik/område Kommentar Påverkan på ÖP
Generellt

Flygtrafik

-

Texten justeras avseende hinderfritt område.

Ingen ändring

Justering text.
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Yttrande 3 – Trafikverket
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Kommentar till yttrande nr 3 – Trafikverket

9

Rubrik/område Kommentar Påverkan på ÖP
Allmänt

Hållbara 
transportsystem

Då Trafikverket ser positivt på de förändringar 
och kompletteringar som gjort i ÖP-dokumentet 
föreslås inga generella förändringar med 
anledning av yttrandet.

Kommunen bedömer att förutsättningar och 
konsekvenser för föreslagen utvecklingsstrategi är 
väl redovisad och att den fördjupade strategi som 
efterlyses är ett arbete som ligger utanför ramen 
för översiktsplanen.
Eftersom kommunen tydligt poängterar att hela 
kommunen ska tillåtas utvecklas, vilket är en 
förutsättning för en levande landsbygd, kan 
kommunen arbeta för ett minskat bilberoende i 
kommunen som helhet men inte inom varje 
enskild del av kommunen. Såväl Mullhyttan som 
Lekehyttan/Leken har för övrigt tillgång till 
daglig och regelbunden kollektivtrafik.

Ingen ändring.

Ingen ändring.
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Yttrande 4 – Försvarsmakten
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Kommentar till yttrande nr 4 – Försvarsmakten

Rubrik/område Kommentar Påverkan på ÖP
Riksintresset 
Villingsbergs
Skjutfält

Influensområde
i MKB

Kommunen är väl medveten om riksintresset och 
skjutfältets värde, såväl nationellt som för 
regionen.
Kommunen bedömer ändå att viss 
bebyggelseutveckling i området är möjlig utan att 
det inkräktar på riksintresset.
Av de förslag till områden för landsbygds-
utveckling som redovisas i samrådsförslaget 
kommer riksintresset att vägas in vid den 
parallellt pågående LIS-utredningen. 
Kommunens önskemål om bostadsutveckling vid 
Leken förtydligas ytterligare i dokumentet.

Influensområdet runt skjutfältet läggs in på kartan 
i MKB samt att texten i MKB:n justeras.

Justering av text.

Justering text MKB.
Komplettering karta MKB.
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Yttrande 5 – Fortifikationsverket
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Kommentar till yttrande 5 – Fortifikationsverket

15

Rubrik/område Kommentar Påverkan på ÖP
Riksintresset 
Villingsbergs
Skjutfält

Naturreservat

Ev riksintresse 
friluftsliv

Kommunen är väl medveten om riksintresset och 
skjutfältets värde, såväl nationellt som för 
regionen.
Kommunen bedömer ändå att viss 
bebyggelseutveckling i området är möjlig utan att 
det inkräktar på riksintresset.
Av de förslag till områden för landsbygds-
utveckling som redovisas i samrådsförslaget 
kommer riksintresset att vägas in vid den 
parallellt pågående LIS-utredningen. 
Kommunens önskemål om bostadsutveckling vid 
Leken förtydligas ytterligare i dokumentet.

Kommunen delar Fortifikationsverkets ståndpunkt 
att skyddet inom skjutfältsområdet är tillräckligt 
för Murstenstjärnen. Förslaget till kommer från 
länsstyrelsen, inte från kommunen. Först om 
verksamheten skulle upphöra bör ett naturreservat 
vara aktuellt.

Kommunen kommenterar bara att ett 
remissförfarande om nya riksintresseområden för 
friluftsliv har förevarit och är inte delaktig i hur 
urvalet för remissen gått till. 

Justering av text.

Justering av karta.

Ingen ändring.
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Yttrande 6 – Naturvårdsverket
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Kommentar till yttrande nr 6 – Naturvårdsverket

Rubrik/område Kommentar Påverkan på ÖP
Allmänt - Ingen ändring.
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Yttrande 7 – Svenska kraftnät
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Kommentar till yttrande 7 – Svenska Kraftnät

Rubrik/område Kommentar Påverkan på ÖP
Elsäkerhet  Svenska kraftnät har inga invändningar mot 

översiktsplanens intentioner under förutsättning 
beskrivna rekommendationer beaktas avseende 
elsäkerhet, i praktiken avstånd till kraftledningar.
En skrivning om att nämnda rekommendationer 
ska beaktas vid bostadsutveckling och annan 
tillämplig planering läggs in i ÖP-dokumentet. 

Komplettering av text.
Komplettering 
ställningstagande.
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Yttrande 8 – Energimyndigheten
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Kommentar till yttrande nr 8 – Energimyndigheten

Rubrik/område Kommentar Påverkan på ÖP
Allmänt Energimyndigheten har i sitt yttrande redovisat 

gällande mål och andra förutsättningar inom 
energiområdet men inte värderat dem i 
förhållande till översiktsplanen. Kommunen 
bedömer att de aspekter som tas upp i yttrandet 
redan är erforderligt belysta och föreslår därför 
ingen ändring av ÖP-dokumentet.

Ingen ändring.
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Yttrande 9 – Örebro läns landsting - Länstrafiken
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Kommentar till yttrande nr 9 – Örebro läns landsting - Länstrafiken

Rubrik/område Kommentar Påverkan på ÖP
Allmänt Då Örebro läns landsting anser att kommunen i 

det nya ÖP-förslaget tagit hänsyn till tidigare 
framförda synpunkter eller tydligare redovisat 
sina ställningstaganden föreslås inga förändringar 
med anledning av yttrandet.

Ingen ändring.
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Yttrande 10 - Regionförbundet Örebro län
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Kommentar till yttrande nr 10 – Regionförbundet Örebro län

Rubrik/område Kommentar Påverkan på ÖP
Allmänt Då Regionförbundet anser att kommunen i det 

nya ÖP-förslaget tagit hänsyn till tidigare 
framförda synpunkter eller tydligare redovisat 
sina ställningstaganden och konsekvenser av 
dessa föreslås inga förändringar med anledning av 
yttrandet.

Ingen ändring.
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Yttrande 11 - Länsstyrelsen Örebro län
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Kommentar till yttrande nr 11 – Länsstyrelsen i Örebro län

Rubrik/område Kommentar Påverkan på ÖP
Riskintressen 
allmänt

Riksintressen 
och områden för 
landsbygdsut-
veckling

För samtliga riksintressen görs erforderliga 
justeringar och kompletteringar så att 
värdebeskrivningar och övriga fakta som ligger 
till grund för respektive riksintresse, så som 
länsstyrelsen tillhandahållit denna information till 
kommunen, redovisas korrekt.
Vidare kompletteras kommunens 
ställningstaganden med information om hur 
kommunen avser att tillgodose de redovisade 
riksintressena så att de inte påtagligt skadas.

Avseende de områden där riksintressen naturvård 
och kulturmiljövård sammanfaller med områden 
för landsbygdsutveckling ser kommunen inga 
problem att kombinera dessa intressen genom att 
vid varje enskild exploatering beakta att 
riksintresset inte påtagligt skadas. Gränserna för 
landsbygdsutveckling anger förhållandevis grovt 
områden där befintlig bebyggelse kan och bör få 
utvecklas, med få undantag genom begränsad 
förtätning.
Avseende riksintresseområde för 
energiproduktion (vindbruk) så har beslut tagits 
om ett nytt riksintresseområdet med mindre 
omfattning som inte sammanfaller med 
landsbygdsutvecklingsområdet.
Avseende riksintresseområde för 
kommunikationer (E18) är befintlig bebyggelse 
inom landsbygdsutvecklingsområde 4 lokaliserad 
på båda sidor E18. Hänsyn kommer att tas vid 
exploatering så att riksintresset inte påtagligt 
skadas. Avseende landsbygdsutvecklingsområde 
3 justeras gränsen så att endast ytor norr om E18 
ingår.
Avseende riksintresseområde för totalförsvaret, 
vars influensområde sammanfaller med 
landsbygdsutvecklingsområde 3 bedömer 
kommunen att det är möjligt med viss utveckling 
inom befintligt bostadsbestånd utan att det 
påtagligt skadar riksintresset.

Justering och komplettering 
av text, ställningstaganden 
och kartor.
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Rubrik/område Kommentar Påverkan på ÖP
Föreslagna och 
reviderade 
riksintressen

Miljökvalitets-
normer

LIS-områden

Mellan-
kommunala 
intressen

Förorenade 
områden

MKB

Förslag till riksintresseområde för friluftsliv tas 
bort från kartan men behålls och förtydligas 
ytterligare i texten så att det framgår att beslut om 
områdena inte fattats, eventuellt heller inte 
kommer att fattas.
Avseende vindbruk har beslut tagits under 
december 2013 om att ändra riksintresseområdets 
omfattning. Karta och text ändras så att det 
framgår att ett tidigare område ersatts av ett nytt.

Då länsstyrelsen är positiv till redovisningen 
föreslås inga ändringar.

Kommunen tycker det är rimligt att som 
information till kommuninvånarna och andra 
berörda redovisa de områden som just nu utreds 
inom arbetet med det tematiska tillägget för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). 
Det framgår tydligt av texten i det nu aktuella ÖP-
dokumentet att dessa områden inte behandlas här 
och att inga beslut tas om LIS-områdenas 
lämplighet eller omfattning.

Då länsstyrelsen är positiv till redovisningen 
föreslås inga ändringar.

En karta med sammanställning av kända 
förorenade områden i kommunen läggs in i ÖP-
dokumentet.

MKB:n kompletteras så att redovisningen av 
riksintressen med de justeringar och 
kompletteringar som görs i ÖP-dokumentet.

Komplettering text.
Justering av karta.

Ingen ändring.

Ingen ändring.

Ingen ändring.

Komplettering med karta.

Justering och komplettering 
av MKB.
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Yttrande 12 – Sydnärkes miljönämnd
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Kommentar till yttrande nr 12 – Sydnärkes miljönämnd

Rubrik/område Kommentar Påverkan på ÖP
Radon ÖP-dokumentet kompletteras med SGU:s 

jordartskarta.
Texten avseende radonrisk i Lannaområdet 
förtydligas. 

Ny karta.

Justering text.
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Yttrande 13 – Kommuninvånare – Rasmus Axelsson

Yttrandet består av handskrivna rättelser och kommentarer i en kopia av samrådsförslaget. Detta 
är en sammanställning av de synpunkter som kunnat uttydas samt en tolkning av dem. Rättelser 
av stavning, meningsuppbyggnader och liknande har inte tagits med i denna sammanställning.
Numrering hänvisar till indelningen i ÖP-handlingen vid det kompletterande samrådet.

Allmänt Generellt är språket i ÖP-dokumentet onödigt krångligt med tanke på att det riktar 
sig till allmänheten, det finns väl många upprepningar och den saknar 
medborgarfokus. Frågan är om planen är skriven för fysiska planerare eller 
kommunens invånare?

Allmänt Svårt att se och tyda kartor vid utskrift i svartvitt, även att viss text har färg, rutor 
förordas istället.

2.1.1 Fråga om det är idé att tala om järnvägsaxlar när det är långt till närmast bana, 
förutom vid Laxå-Karlstad? 

2.2.1 Lång svårförståelig mening under rubriken ”Kommunens ställningstagande”, vad 
betyder den egentligen?

2.3.6 Komplettering med vilka övernattningsmöjligheter som finns idag samt förslag till 
komplettering av ställningstagandet med ”…och verka för fler 
övernattningsmöjligheter.”

2.3.7 Fråga om vems underlag för handel som påverkas?
2.3.9 Något om polisstationen i Fjugesta bör läggas till.
2.3.10 Bör inte framtida kommunikationer ingå i kommunens ställningstagande?
3.3.1 Fråga om vilken undersökning som ligger till grund för påståendet att ”Lekeberg är 

ett av de fornlämningstätaste områdena i landet”?
3.3.3 Även kombiterminalen i Örebro vid Svampen – TM Terminal – bör nämnas här.
3.4 Fråga om hur ”En levande landsbygd” kan definieras utan att bli en floskel?
3.5.2 Fråga om hur ”Utvecklingsplanen för Lekeberg” läggs in i ÖP-dokumentet?

Dessutom önskas bättre upplösning bilden av utvecklingsplanen.
4.1.3 Lägg till ”…till trakterna kring Hidingebro.” sist i andra stycket på sid 43.
4.4.1 SGU:s jordartskarta.
4.1.6 Närhet till högspänningsledningar, typ 400 KV, värt att kommentera?
4.2.1 Källa till riktlinjerna från Nerikes brandkår efterlyses.
4.2.3 Förklaring av Sevesolagstiftningen önskas.
4.3.1 Avseende mätning av luftkvalité görs kommentaren att Fjugesta är inte lika med 

Lekeberg. Förklara om påståendet att luftkvalitén är god i Fjugesta beror på att det 
är mest trafik där? Hur är det längs E18?

4.3.1 Genom att verka för alternativa bränslen kan vi visst komma tillrätta med 
försurning, näringsämnen via luft eller växthusgaser.

4.3.3 Lägg till Örebro flygplats till företeelser som skapar bullerproblematik. 
4.3.3 Begreppen ekvivalentnivå respektive maxnivå för buller bör förklaras.
6 Alla byggmaterial sedan andra världskriget har varit ”främmande” varför ordet bör 

tas bort.
6 Fornminne bör bytas mot fornlämning på kartan på sid 58 som också bör 

kompletteras med rubriken ”Kyrkligt K-minne”.
6.1 Lägg till ”…men med fokus på 18-tal och framåt.” överst i sista stycket på sid 57 

och ”kulturhistoriskt förankrad” bör tas bort i följande mening.
6.2 Från 1 jan 2014 står KML för ”Kulturmiljölagen” istället för Kulturminneslagen” 

och benämningen ”fornlämning” används istället för ”fornminne”.

42
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6.2 Eftersom det inte finns några definierade värdefulla miljöer, utöver 
byggnadsminnen och kyrkor, kan man väl inte påstå att hembygdsföreningarna 
sköter några miljöer som inte finns! De sköter dock hembygdsgårdarna men det det 
är en annan sak!

6 KS Ordet ”särskilda” bör läggas till avseende ”kulturvärden” i det fjärde 
ställningstagandet.

7 Meningen om att vissa boendemiljöer inte kan erbjudas i kommunen bör strykas om 
detta faktum inte medför några problem.

7.1 Årtal för angivna sifferuppgifter önskas.
7.2 Förtätningsinriktning i Fjugesta centrum som berör den f d banvallen bör ändras. 

Försvinner de sista resterna av den, minskar man förståelsen för ortens utveckling 
drastiskt!

7.5 Tveksamt om kalkbrytningen i Lanna hade sin storhetstid under 1800-talet, snarare 
1900-talet.

7.8 Irrelevant att Gropen nyligen? Mist sin dagligvarubutik (stängde 2008), skriv om 
pågående utbyggnad av vatten och avlopp istället.

8.7 Avseende besöksnäringen bör Kilsbergen, särskilt kring Multen, och 
Drumlinområdet nämnas också.

8.7 Fråga om ”5000-årsresan” sköts? Flera skyltar har vandaliserats.
8.7 det finns numera två campingstugor vid Sannabadet. Hallagården har också 

övernattning (Se även fråga under 2.3.6).
8.7 Lägg till Ostbiten, Granhammar till butiker med regionalt upptagningsområde.
8.9 Fråga om det bryts alls på Sandhagsmossen numera?
8 KS Ange sida där karta med VINNA-områdets avgränsning finns.
9.2 Visa befolkningspyramider med kommentarer.
9 KS Saknas ställningstagande om avsnitt 9.3 ”Utveckling inom kultur”.
10.2 Hockeyrink finns i Backa, inte Kvistbro. Lägg till att det finns tennisbanor i 

Fjugesta och Kvistbro samt boulebana i Fjugesta.
11.1 Höjning av hastigheten till 100 km/h på väg 205 leder även till ”ökade utsläpp”
11.1 Lägg till ”..samt att nyttja banvallen efter f d Svartåbanan så långt det är möjligt.” 

på första stycket på sid 87.
11.3 Gamla uppgifter!? Längs nya E18 finns väl inga hållplatser? Ska man till Karlskoga 

är det väl bara Lekhyttan som är möjlig?
11.4 Lägg till ”…och vidare till Kristinehamn, Kil och Norge…” i avsnittets flrsta 

stycke på sid 88.
11.5 Specificera vilken gren av näringslivet där flygplatsen har stor betydelse! 

Jordbruket? Livsmedel? Tjänstesektorn?
12 KS Förklara ”va-kollektivet”. Låter som internt ”fikonspråk”.
13.2.2 Latorpsplatån berör även Knista och Edsbergs socknar.
13.2.7 Förklara ordet ”oligotrof”.
13.3 Ordet ”Riksintressena” byts mot ”Natura 2000-områdena” i ställningstagandet.
13.4.2 Lägg till ”…även (Göteborg-Skövde)” eftersom genomgående trafik förekommer!

Är järnvägen en del av TEN-T?
13.4.3 Örebro läns flygplats som rubrik men Örebro flygplats i övriga texten, skriv 

konsekvent!
13.8.1 Avseende läge för gasledning, tidigare riksintressen är väl fullständigt irrelevanta?!
13.9.1 Lägg till ”…och vindbruket.” i första stycket avseende eventuella konflikter med 

det föreslagna riksintresset för friluftsliv.
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14.2.2 Utbyggnadsområde söder om Sannabadet inkräktar allvarligt på Sanna gårds 
kulturmiljö, där den ligger samlad på sin höjd med lång utsikt och motsvarande 
insyn. Upprepa inte 1960- och 70-talens misstag!

14.4.2 Visa på karta skiss var den föreslagna bussterminalen är tänkt att ligga. Svårt att 
först!

15.3.1 Undran om befolkningen håller med om påståendet att det finns ”bra 
kollektivtrafik” till Mullhyttan?

15.3.2 Åtgärder på väg 205 genom Mullhyttan pågår! Synka med Trafikverket!
16 Numreringen till underrubrikerna ska vara 16.
16.9 Kulturmiljövård handlar idag inte enbart om bevarande, utan att man även utvecklar 

och använder miljöerna! Alla kulturmiljöer är redan mer eller mindre förändrade 
gentemot ursprunget.
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Kommentar till yttrande nr 13 – Kommuninvånare Rasmus Axelsson

Rubrik/område Kommentar Påverkan på ÖP
Allmänt 

Allmänt kartor

2.2.1

2 KS

2.3.6

2.3.7

2.3.9

2.3.10

3.3.1

3.3.3

3.4

Översiktsplanen är avsedd både för allmänheten 
och de fysiska planerare, m fl som efter att den 
antagits ska använda den i det löpande arbete i 
kommunen och regionen. Därav också de många 
upprepningarna för att undvika ständiga 
hänvisningar och därmed underlätta 
användningen av dokumentet i det löpande 
arbetet. Sedan går det alltid att jobba mera med 
ordval, meningsuppbyggnad, etc. En del av 
föreslagna förtydliganden kommer användas.

Frågan har diskuterats men då tekniken för att 
kunna ta del av handlingen i färg är så utbredd 
idag har inriktningen varit att använda den 
möjligheten för kartmaterialet. Texten fungerar 
genom rubrikerna både i svartvitt och färg. 

Nämnda järnvägsaxlar är Lekebergs samband 
regionen och likväl som nationellt och därmed 
synnerligen relevanta att nämna i en ÖP.

Meningen omformuleras så innebörden blir 
tydligare.

Antalet befintliga rum/stugor för övernattning är 
intressant men hör hemma under rubriken 
”Besöksnäringen” (8.7).

Handeln i Lekeberg påverkas.

Polisstationen i Fjugesta omnämns i texten.

Tillägg görs så det framgår att även framtida 
kommunikationer avses.

Källa för påståendet om att Lekeberg är ett av de 
fornlämningstätaste områdena i landet läggs till i 
texten.

Kombiterminalen i Örebro är inte oväsentlig men 
syftet med stycket framgår ändå.

En kort definitionen av vad som menas med ”en 
levande landsbygd”  läggs till i texten.

Justering text.

Ingen ändring.

Ingen ändring.

Justering av text.

Ingen ändring.

Komplettering av text.

Komplettering av text.

Komplettering av text.

Komplettering av text.

Ingen ändring.

Komplettering av text.
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Rubrik/område Kommentar Påverkan på ÖP
3.5.2

4.1.3

4.1.1 

4.1.6

4.2.1

4.2.3

4.3.1

4.3.1

4.3.3

4.3.3

6

6

6.1

6.2

6.2

6 KS

Ändring i texten att Utvecklingsplanen 
”redovisas” i ÖP:n, inte ”läggs in”.

Tillägg enligt förslag.

Jordartskarta läggs in i ÖP-dokumentet.

Ett stycke om elsäkerhet och avstånd till 
högspänningsledningar lägg in i kap 4.

Källhänvisning stryks.

En mycket kort förklaring av Sevesolagstiftningen 
läggs till.

Mätningen är gjord i Fjugesta eftersom där finns 
den största samlade befolkningen. Det finns ingen 
plats i Lekebergs kommun där luftkvaliteten inte 
är god, därtill är påverkan från biltrafik och andra 
källor alldeles för liten.

Att lokalt verka för användning av alternativa 
bränslen är vällovligt men bedöms inte ha någon 
faktisk påverkan på de globala och 
gränsöverskridande åtgärder som krävs för en 
reell förändring.

Tillägg görs enligt förslag.

En kort förklaring av begreppen ekvivalent 
respektive maxnivå görs.

Det finns gott om ”främmande” byggmaterial 
även innan andra världskriget. Var tid har sina 
”främmande” byggmaterial.

Ändring enligt förslag på kartan, rubrik Kyrkliga 
kulturminnen.

Ändring enligt förslag.

Ändring enligt förlag på samtliga ställen.

Texten korrigeras något så hembygdsföreningarna 
roll i sammanhanget framgår bättre.

Tillägg enligt förslag.

Justering text.

Komplettering av text.

Komplettering karta.

Komplettering av text.

Justering text.

Komplettering av text.

Ingen ändring.

Ingen ändring.

Komplettering av text.

Komplettering av text.

Ingen ändring.

Justering och komplettering 
karta.

Komplettering av text.

Justering text.

Komplettering av text.

Komplettering av text.
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Rubrik/område Kommentar Påverkan på ÖP
7

7.1 

7.2

7.5

7.8

7.8

8.7

8.7

8.7

8.7

8.9

8 KS

9.2

10.2

11.1

11.1

Meningen innehåller övergripande och 
grundläggande information om kommunen som 
bedöms värdefull oaktat om det ligger någon 
problematik i detta

I den mån exakta årtal är kända anges detta.

Det är en prioriteringsfråga om den gamla 
banvallens värde för den historiska förståelsen 
överväger flexibiliteten i utvecklings- 
möjligheterna för Fjugesta centrum. Förhållandet 
föreslås omnämnas i fördjupningen för Fjugesta 
tätort så att det kan beaktas vid framtida 
planering, dock utan någon uttalad låsning.

Justeras till 1900-tal.

Nedläggningen av butiken bedöms relevant för att 
tydliggöra trenden för landsortsbutiker.

Det pågående arbetet med va-utbyggnad bör 
däremot nämnas men under kapitel 12.

Tillägg görs enligt förslag.

Frågan om 5000-års-resan kan vara berättigad 
men bör inte leda till någon förändring i ÖP-
dokumantet.

Komplettering enligt förslag plus tillägg med det 
totala antalet övernattningsmöjligheter.

Tillägg görs enligt förslag.

Kontroller uppgift om Sandhagsmossen.

Tillägg görs enligt förslag.

Befolkningsdiagram finns inte tillgängligt nu.

Justering och komplettering enligt förslag.

De ökade utsläpp det är frågan om är försumbara i 
sammanhanget.

Tillägg görs enligt förslag.

Ingen ändring.

Komplettering av text.

Komplettering text.

Justering text.

Ingen ändring.

Komplettering text.

Komplettering av text.

Ingen ändring.

Komplettering av text.

Komplettering av text.

Kontroll text.

Komplettering av text.

Ingen ändring.

Komplettering av text.

Ingen ändring.

Komplettering av text.



ÖP Lekeberg – SAMRÅDSREDOGÖRELSE – kompletterande samråd 22 nov – 20 dec 2013

48

Rubrik/område Kommentar Påverkan på ÖP
11.3

11.4

11.5

12 KS

13.2.2

13.2.7

13.3

13.4.2

13.4.3

13.8.1

13.9.1

14.2.2

14.4.2

15.3.1

Texten talar om hållplatser längs E18 inte bara 
den nya motorvägsdelen. 

Tillägg görs men med orterna ”Karlstad-
Charlottenberg-Oslo”.

Det finns inget skäl att specificera och låsa sig för 
särskilda branscher.

En kort förklaring görs av begreppet 
”va-kollektivet”.

Uppgiften behövs inte i detta sammanhang.

Ordet ”oligotrof” (näringsfattig) förklaras.

Natura 2000-områden betraktas som riksintressen 
men en komplettering görs.

Sträckan Göteborg-Skövde är inte en del av 
Värmlandsbanan vilket är vad som avses här men 
texten justeras för att vara konsekvent. 
TEN-T avser även järnvägsnätt. 

Som riksintresse är benämningen bestämd till 
Örebro läns flygplats. I övrigt kallas den Örebro 
flygplats.

Kommunen skulle kunna välja att skydda en 
gasledningssträckning även om den inte längre är 
ett riksintresse. Ställningstagandet bör framgå.

Helt ny text.

Utbyggnadsområdet är hämtat från gällande 
fördjupade översiktsplan för Fjugesta tätort. 
Utbyggnadsområdet föreslås ligga kvar även i den 
nya översiktsplanen.

Bussterminalen är en utvecklingsidé som inte har 
någon specifikt studerad plats. Det är avsiktligt 
som den inte pekas ut tydligare.

Det finns säker mullhyttebor som inte håller med 
men ur ett objektivt utvecklingsperspektiv 
bedöms kommunikationerna goda.

Kontroll text.

Komplettering av text.

Ingen ändring.

Komplettering av text.

Ingen ändring.

Komplettering av text.

Komplettering av text.

Justering och komplettring 
text.

Ingen ändring.

Ingen ändring.

Justring av text.

Ingen ändring.

Ingen ändring.

Ingen ändring.
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Rubrik/område Kommentar Påverkan på ÖP
15.3.2

16

16.9

Texten justeras med anledning av pågående 
åtgärder på väg 205.

Samtliga underrubriknummer justeras.

Texten är relevant och kan appliceras på stycket.

Justering av text.

Justering numrering.

Komplettering av text
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Yttrande 14 – Kommuninvånare Sven Larsson
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Kommentar till yttrande nr 14 – 

Rubrik/område Kommentar Påverkan på ÖP
Vindkraft och 
ÖP-process

Vindkraftfrågan har behandlats grundligt inom 
ramen för ett tematiska tillägg till 
översiktsplanen och ett beslut om tillägget har 
tagits. P g a av att beslutet att anta det tematiska 
tillägget överklagats har detta ännu inte vunnit 
laga kraft. Bedömningen var att det arbete som 
lagts ner på det tematiska tillägget och beslutet 
om det samma inte skulle kastas bort genom att 
frågan lyftes igen. De slutsatser som kom fram i 
det tematiska tillägget ska således gälla även 
efter att den övergripande översiktsplanen för 
Lekebergs kommun antagits och vunnit laga 
kraft, även om synpunktslämnaren försöker 
diskvalificera hela processen genom att hänvisa 
till ett demokratibegrepp från en engelsk 
stadsvetare, ett begrepp vars substans är oklar.
Lekebergs kommun anser att det tagits ett 
helhetsgrepp på vindkraftfrågan där utöver 
natur-, kultur och friluftsvärden samt 
besöksnäringens behov även hänsyn tagits till 
aspekter som behovet att skapa förutsättningar 
för förnyelsebar energi samt det faktum att staten 
utpekat delar av Kilsbergen som 
riksintresseområde för energiproduktion. Ingen 
ändring föreslås därför med anledning av 
yttrandet. 

Ingen ändring.
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