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Yttrande - samråd ny översiktsplan i Ödeshög 

Kristdemokraterna i Ödeshög tycker att förslaget till ny översiktsplan i sin helhet är mycket 

bra och innehållsrikt. Det är både modernt i sitt digitala utförande och också positivt och 

framåtsyftande. Det gedigna arbetet med medborgardialoger och enkäter som genomfördes 

i början av arbetet har gett ett bra underlag för framtagandet av förslaget, framför allt vad 

gäller övergripande strategier. 

KDs kommentarer på Översiktsplanen 
Vi har grupperat kommentarerna för att få det mer översiktligt. 

Vättern 

Vi tycker att Vättern lyfts fram på ett bra sätt på flera ställen i översiktsplanen. Vi vet att 

dricksvatten kommer vara en av de viktigaste frågorna framöver och en lyxvara i framtiden 

och därför vill vi ha en förstärkt skrivning vad gäller gruvbrytning. Det borde finnas en 

tydligare skrivning om att kommunen inte ser gruvbrytning förenligt med Vätterns status 

som dricksvattentäkt för nästan 300 000 människor och dessutom planeras ännu fler att 

anslutas till Vättern som t.ex. Örebro området. Vättern är också riksintresse för friluftsliv och 

turism, med ett mycket aktivt fiske och är även ett Natura 2000 område. Vätterns status som 

vår viktigaste naturtillgång kan inte äventyras och vi vill att det ska framgå i tydligare i 

viljeinriktningen.  

Hålavedens ängs- och hagmarker 

Hålavedens ängs- och hagmarker innehar stora natur- och kulturhistoriska värden. Dessa har 

lyfts fram av bl.a. Länsstyrelsen. Det är unika värden som till stor del kommer att ödeläggas 

vid en gruvbrytning i Norra Kärr. Vi vill därför att det lyfts fram tydligare i viljeinriktningen att 

dessa höga naturvärden inte är förenliga med en gruvbrytning i Norra Kärr.  

Relativt opåverkade områden 
Förslaget till översiktsplan lyfter fram ett antal relativt opåverkade områden där bl.a. 

Hålavedens ängs- och hagmarker med Hålavedens skogsområde ingår. Sådana områden 

används idag mer och mer inom friluftslivet för besöksnäring och den s.k. ekoturismen. I en 

alltmer stressig tillvaro söker sig människor till naturen och tystnaden. I Ödeshög finns dessa 

fantastiska områden som kan användas mer till detta och den potentialen skulle kunna lyftas 

ytterligare i översiktsplanen. Ett nytt fenomen inom friluftsliv och turism är att ”skogsbada” 

vilket innebär att ta det lugnt och ”bada” i sinnesintryck från skogen. Att låta dofter, ljud och 



känselintryck lugna ner kropp och hjärna. Turism, rekreation och friluftsliv är ytterligare ett 

skäl till att bevara dessa unika opåverkade områden för framtida generationer.  

Bostäder 

Det bör framgå att vi vill bygga lägenheter inte bara småhus i Hästholmen (s59). 

Utreda +65 boende i Hästholmen (s113) 

Bostäder på landsbygd – viljeinriktning (s88): Gestaltning ger onödiga krav. Vi vill inte 

försvåra byggnation på landsbygd. 

Utveckling av landsbygden 
45% av Ödeshögs befolkning bor på landsbygden och vi ser även att det finns ett intresse av 

att bosätta sig där. Det borde framgå tydligare i översiktsplanen att kommunen vill 

underlätta för både boende på landsbygden och för etablering av nya företag på 

landsbygden.  

Kollektivtrafik 

Ta med Tranås kommun (s49) 

Trafik 

Vi tycker att det är bra att införa 40 i tätort, men det kan inte göras utan att göra en 

genomgång av gatunätet. Ödeshögs gatunät har under åren ändrats i sin betydelse utan att 

en revidering av funktion har skett. En översyn och omklassificering är nödvändig innan 

hastighetsöversyn kan göras. Det är i första hand området mellan Grännavägen-Storgatan-

Mjölbyvägen ner mot Fabriksvägen som berörs. Med denna revidering av gatornas funktion 

så kommer mycket av den otydlighet gällande parkering i området automatiskt att lösas. 

Vindkraft  
KD har en restriktiv syn på vindkraft i vår kommun. Ödeshög har för sin storlek på kommun 

och antal invånare ett stort antal uppförda vindkraftverk. I enlighet med det bör Ödeshögs 

kommuns inställning vara att utbyggnaden av vindkraft har uppnått en tillräcklig omfattning 

och att ytterligare utbyggnad av vindkraft ej är att föredra.  

Då det inom kommunen finns områden som är relativt opåverkade och innebär en viktig 

resurs för natur- och friluftsliv, ska dessa benämnas som olämpliga områden för utbyggnad 

av vindkraft. Dessa områden är Hålavedens ängs- och hagmarker, Omberg och 

Vätterbranterna.  

Kartbilden som beskriver Hålaveden behöver kompletteras enligt länsstyrelsen definition. 

Detta innebär att: 

 Dagens kartbild beskrivs som ”inventerat område” 

 Området från dagens bild till Tranås kommun streckmarkeras och benämns ”ej 

färdiginventerat område” 

 Området från dagens bild till gamla E4:an streckmarkeras och benämns ”ej 

färdiginventerat område” 

KDs åsikt är att vindkraft: 

- Inte får hindra expansion i för kommunen utpekade utvecklingsområden.  



- Att vi ska skydda våra frilufts- och rekreationsområden. 

- Att det ej ska försämra invånarnas boendemiljö eller livskvalitet. 

I övrigt anser vi att utbyggnad kan accepteras men att ett tematiskt tillägg bör tas fram med 

riktlinjer som gäller i kommunen. KD skickar redan nu med förslag på riktlinjer som kan 

finnas med i ett sådant tematiskt tillägg. 

I nuvarande vindkraftsplan används 1000 m som avstånd till bostad men med hänsyn till att 

kommande vindkraftverk kommer vara betydligt högre är vårt förslag att man använder sig 

av följande tre avstånd. 

1 Min-avstånd = 7 * Verkets totalhöjd, dock minst 1000 m. 

1,5 Min-avstånd = 10,5 * Verkets totalhöjd, dock minst 1500 m. 

2 Min-avstånd = 14 * Verkets totalhöjd, dock minst 2000 m. 

- Avståndet mellan bostad och vindkraftverk ska vara 1 Min-avstånd. 

- Avståndet mellan vindkraftverk och Ödeshögs kommuns utvecklingsområden (se 

kartor) och tätort ska vara 2 Min-avstånd för att inte begränsa kommunens 

expansion. 

- Avståndet till kyrkor och andra historiska landmärken ska vara 1,5 Min-avstånd 

- Att verk i närheten av LIS-områden ska vara 1,5 Min-avstånd. 

- Avståndet mellan vindkraftsanläggningar ska vara minst 3000 m 

- Inga vindkraftverk tillåts där effekt eller varvtal redan initialt är nedsatt. 

- Att verk i vindkraftsanläggningar ska vara av samma typ, storlek och färg samt rotera 

i samma riktning. Dessutom ska de ej ha reklam. 

Övrigt 

- Kommunen bör ha utpekade kylda samlingsplatser (t.ex. Solgården) dit äldre kan 

transporteras vi extrem hetta (s172). 

- Om möjligt, att i Hästholmen peka ut mark med fornlämningar som yta för camping och 

ställplatser för husbilar. 

- Märka ut kommunens vandringsleder i separat kartlager. 

- Gångtrafik – Viljeinriktning: Gångavstånd till kollektivtrafik, förskola, och skola. Hur passar 

detta ihop med utbyggnad av bostäder på landsbygd, t.ex. Sväm? 

Språkliga kommentarer och layout 

Det är viktigt att översiktsplanen är tillgänglig och enkel att ta till sig och därför bör man 

tänka på att språket på vissa ställen är akademiskt och inte helt enkelt att förstå. Exempel är 

användandet av ord som: Noder, Recipient, Klimatskal. 

 


