Sida

1(21)
Datum

2016-05-24

Aktualitetsprövning av
Vårgårda kommuns
översiktsplan,
mandatperiod 2014-2018
Antagen av kommunfullmäktige 2016-10-12 § 109

Postadress: 447 80 Vårgårda ● Besöksadress: Kungsgatan 45
Vx: 0322-60 06 00 ● Fax: 0322-60 09 60 ● Org.nr: 212000-1454
E-post: kommunen@vargarda.se ● Hemsida: www.vargarda.se

Vårgårda kommun

Datum

Sida

2016-05-24

2(21)

Innehåll
1

Inledning............................................................................3
1.1
1.2
1.3
1.4

2

Nya anspråk och förutsättningar....................................5
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6

3

Nationellt och Regionalt.....................................................................5
Ny lagstiftning....................................................................................5
Nationella och regionala mål, planer och program............................7
Regionala och mellankommunala frågor...........................................8
Riksintressen.....................................................................................8
Miljökvalitetsnormer...........................................................................9
Kommunalt......................................................................................10
Politiska styrdokument.....................................................................10
Planer och underlag.........................................................................11
Mark, vatten och den byggda miljön................................................12
Det långsiktiga behovet av bostäder................................................17
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen........................................18
Hälsa och säkerhet..........................................................................18

Samlad bedömning av översiktsplanens aktualitet....20
3.1

4

Aktualitetsprövningens syfte..............................................................3
Tidigare beslut...................................................................................4
Gällande översiktsplaner i Vårgårda kommun...................................4
Beredning.......................................................................................... 4

Revideringsbehov............................................................................20

Käll- och litteraturförteckning.......................................21

Vårgårda kommun

Datum

Sida

2016-05-24

3(21)

1 Inledning
Kommunfullmäktige i Vårgårda kommun antog i mars 2016 Strategi för
rullande översiktsplanering i Vårgårda kommun, där aktualitetsprövningen
är en central del i att tillhandahålla en översiktsplan som är ett
verkningsfullt verktyg.
I enlighet med bestämmelserna i 3 kap. 1 § plan- och bygglagen (PBL), ska
varje kommun ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen.
Kommunfullmäktige ska minst en gång under mandattiden pröva om
översiktsplanen är aktuell i förhållande till kraven i 3 kap. 5 §: Av
översiktsplanen ska framgå:
1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och
vattenområden,
2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas
och bevaras,
3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och
följa gällande miljökvalitetsnormer,
4. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och
samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala
mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling
inom kommunen,
5. hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av
bostäder, och
6. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som
avses i 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken (2014:224).
Kommunfullmäktiges ställningstagande begränsas till i vilken utsträckning
planens intentioner fortfarande är aktuella – med hänsyn till nya
förutsättningar, lagstiftning, politisk inriktning med mera. Innehållet i
översiktsplanen kan inte ändras genom beslutet, och innebär alltså ingen
revidering av översiktsplanen.
Denna rapport om översiktsplanens aktualitet går inte igenom alla aspekter
av eller frågor i översiktsplanen, utan behandlar endast frågor som anses
vara relevanta för aktualitetsbeslutet.

1.1 Aktualitetsprövningens syfte
Syftet med att pröva översiktsplanens aktualitet är att:
•

klargöra i vilka avseenden översiktsplanen inte längre är aktuell

•

klargöra om riktlinjer och strategier i planen behöver
preciseras/förtydligas

•

klargöra om översiktsplanen ger tillräcklig vägledning och stöd när
det gäller genomförandefrågor

•

ge förslag på inriktningar och förutsättningar för en uppdatering av
planen
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1.2 Tidigare beslut
Kommunfullmäktige antog 2014-03-26 § 54 aktualitetsprövningen för
mandatperiod 2010-2014 och förklarade då översiktsplanen som aktuell,
men med vissa revideringsbehov. Föregående aktualitetsprövning ligger till
grund i föreliggande prövning för mandatperiod 2014-2018.

1.3 Gällande översiktsplaner i Vårgårda kommun
I aktualitetsprövningen prövas översiktsplanen som helhet med alla de
fördjupningar och tematiska tillägg som tagits fram. Vårgårda kommuns
översiktsplan består av följande delar:
•

Översiktsplan 2006 – Potential Vårgårda 2006-2015 (Antagen 2006)

•

Fördjupad del av översiktsplan för Vårgårda kommun – Vårgårda
tätort (Antagen 1998)1

•

Tematiskt tillägg till översiktsplan 2006 för Vårgårda kommun –
Vindbruk (Antagen 2014)

•

Tematiskt tillägg till ÖP -06 – Landsbygdsutveckling i strandnära
läge (Antagen 2015)

1.4 Beredning
Aktualitetsprövningen har tagits fram i
enlighet med vad som beskrivs kring
organisation och ansvar i Strategi för
rullande översiktsplanering i Vårgårda
kommun. Aktualitetsprövningsdokumentet
har arbetats fram och samordnats inom
arbetsgruppen. Dialog och förankring av
dokumentet har gjorts med politisk
styrgrupp, ledningsgrupp samt expertstöd.
Illustration 1: Organisationsschema
för rullande översiktsplanering
1 I samband med Översiktsplan 2006 gjordes en del förändringar till Fördjupad
översiktsplan för Vårgårda tätort, som i övrigt ansågs vara i stora delar aktuell.
Fördjupad översiktsplan för Vårgårda tätort gäller som underlag för beslut inom
tätorten, dock med undantag av de förändringar som redovisas i Översiktsplan 2006.
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2 Nya anspråk och förutsättningar
Planeringsförutsättningarna har förändrats under den senaste tioårsperioden.
Bostadsförsörjning, arbetsmarknadsregioner, pendling och
klimatförändringar är några av de utmaningar som anger förutsättningarna
för samhällsplaneringen. Sedan den kommunövergripande översiktsplanen
Översiktsplan 2006 antogs har dessutom ny lagstiftning tillkommit eller
förändrats och underlag i form av allmänna råd och riktlinjer med mera, från
främst myndigheter, Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra
Götaland har upprättats. Från kommunal sida har planer och
planeringsunderlag arbetats fram och ett flertal styr- och strategidokument
tagits fram, där Vårgårda kommuns vision Den goda kommunen med 13000
invånare 2027 är särskilt betydelsefull och anger ambitionsnivån för
kommunens utveckling.
I föreliggande kapitel prövas översiktsplanens viljeinriktning,
ställningstaganden och vägledande förmåga mot nya eller ändrade anspråk
och förutsättningar samt utvecklingen generellt. Detta ger underlag för
bedömning av översiktsplanens aktualitet och revideringsbehov. Den
samlade bedömningen av översiktsplanens aktualitet görs i slutet av
dokumentet.

2.1 Nationellt och Regionalt
2.1.1 Ny lagstiftning
Ny Plan- och bygglag (PBL)
Den nya plan- och bygglagen som trädde i kraft 2011-05-02 stärker
översiktsplanens strategiska betydelse och framhåller vikten av att
samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och kommunens
översiktsplanering utvecklas och förbättras. En betydelsefull ändring i 3
kap. 23 § PBL är möjligheten att ändra en översiktsplan genom att göra ett
tillägg för att tillgodose ett särskilt allmänt intresse.
Utöver detta är följande förändringar av betydelse för Vårgårda kommun:
•

Den bebyggda miljöns användning – I översiktsplanen ska inte bara
framgå hur den bebyggda miljön avses utvecklas och bevaras utan
också hur den avses användas (3 kap. 5 § PBL).

•

Bostadsförsörjning – Tillförts som aspekt av vad som ska framgå av
översiktsplanen (3 kap. 5 § PBL).

•

Landsbygdsutveckling i strandnära läge – Tillförts som aspekt av
vad som ska framgå av översiktsplanen (3 kap. 5 § PBL).

•

Miljö- och klimataspekter – Tillförts som hänsynsaspekt i allmänna
intressen (2 kap. 3 § PBL).

•

Mellankommunala och regionala förhållanden – Tillförts som
hänsynsaspekt i allmänna intressen (2 kap. 3 § PBL).
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•

Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet – Tillförts som
allmänt intresse som i planläggning ska främjas (2 kap. 3 § PBL).

•

Möjligheterna till att ordna avfallshantering och elektronisk
kommunikation ska tas i samhällsplaneringen – Tillförts som
hänsynsaspekt vid planläggning och lokalisering av bebyggelse och
byggnadsverk (2 kap. 5 § PBL).

Miljöbalken (MB), Strandskydd
Sjöar och vattendrag har ett generellt strandskydd om 100 meter på ömse
sidor om strandlinjen. Lagändring i 7 kap 14 § MB innebär att Länsstyrelsen
i vissa fall kan besluta om ett utökat strandskydd på upp till 300 meter.
Inga sjöar i Vårgårda kommun omfattas av strandskydd om 300 meter. Sjöar
med utökat strandskydd är Bergsjön, Kvinnestadsjön och Säven med 200
meter. Minskat strandskydd för Gasslången och Ornungasjön från 200 meter
till 100 meter (2014).
Kulturmiljölagen (KML)
En viktig ändring i Kulturmiljölagen (KML kap 2) är att några
lämningskategorier exempelvis kan övergå från en tidigare bedömning som
”övrig kulturhistorisk lämning” till att bli klassad som fornlämning. Frågan
är väsentlig för Vårgårda kommun.
Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
Lagstiftning för kommunens bostadsförsörjningsansvar har skärpts.
Ändringarna innebär att innehållet i och processen för att ta fram
kommunala riktlinjer för bostadsförsörjningen preciseras. Nytt är att
kommunerna i riktlinjerna ska redovisa hur hänsyn har tagits till relevanta
nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för
bostadsförsörjningen. Genom detta införs ett regionalt perspektiv i riktlinjerna. Länsstyrelsen, den aktör med ansvar för det regionala tillväxtarbetet i respektive län och andra regionala organ ska ges möjlighet att yttra
sig över kommunens planering av bostadsförsörjningen. Om en kommuns
riktlinjer inte innehåller uppgifter om hur hänsyn har tagits till relevanta
nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för
bostadsförsörjningen ges regeringen en möjlighet att förelägga kommunen
att ta fram nya riktlinjer.
Miljökonsekvensbeskrivning och miljöbedömning
Översiktsplan 2006 beslutades månaden innan övergångsbestämmelserna
för miljökonsekvensbeskrivning (MKB) gick ut. Avsaknaden av MKB kan
ses som en brist om Översiktsplan 2006 ska förklaras aktuell.
Miljöbedömningen som görs i Översiktsplan 2006 innehåller inte
bedömning av de miljömål som fanns 2006. I miljöbedömningen (s 86)
nämns det inte något om energihushållning eller avfallsminimering, vilket är
viktiga frågor.
I den samlade bedömningen skrivs att ”Den [Översiktsplan 2006] bedöms inte i
något fall motverka möjligheterna att uppnå miljömålen” (s 86).
Målkonflikter är kända inom det nationella miljömålsarbetet. I det lokala
miljömålsarbetet finns därför också målkonflikter då de bygger på samma
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mål. I Översiktsplan 2006 saknas beskrivning kring hur målkonflikter ska
hanteras.
Förvaltningens bedömning
Generellt behöver samordning av allmänna intressen, mellankommunala
och regionala frågor uppdateras. Viljeinriktningar och ställningstaganden
bedöms dock fortfarande vara användbara. Den byggda miljöns utveckling,
användning och bevarande samt kulturmiljö är aspekter som särskilt
behöver ses över i kommande översiktsplanering, i synnerhet för områden
med förändrade anspråk på markanvändning. Miljö- och klimataspekter är
ej tillräckligt belyst i Översiktsplan 2006 och Fördjupad översiktsplan för
Vårgårda tätort.
2.1.2 Nationella och regionala mål, planer och program
Av översiktsplanen ska framgå hur kommunen i den fysiska planeringen
avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta
nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar
utveckling inom kommunen. Några av de nya mål, planer och program av
betydelse för Vårgårda kommun som tagits fram de senaste tio åren är
följande:
•

Vision för Sverige 2025

•

16 Nationella miljökvalitetsmål – Ny målstruktur beslutades av
riksdagen 2010. Senare har regeringen även beslutat om etappmål
och gett målen preciseringar

•

Regionala miljömål för Västra Götaland – Regionala tilläggsmål till
de nationella miljökvalitetsmålen

•

Nationell (och regional) plan för transportinfrastruktur 2014-2025
(Inriktningsplanering pågår för ny nationell plan för perioden 20182029)

•

Målbild Tåg 2035 – utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland

•

Västra Götaland 2020 – Strategi för tillväxt och utveckling i Västra
Götaland 2014-2020 (RUP)

•

Regionalt handlingsprogram för hållbara transporter

•

Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland

•

Regional handlingsplan för klimatanpassning Västra Götalands län

•

Jämställt Västra Götaland 2014-2017

•

Regional klimat- och energistrategi

•

Regional avfallsplan 2012-2020 – Sjuhärads kommunalförbund
Boråsregionen

Förvaltningens bedömning
Översiktsplanen saknar koppling till ovan redogjorda mål, planer och
program. Det är därför viktigt att i kommande översiktsplanering samordna
översiktsplaneringen med nationella och regionala mål planer och program.
Inte minst för att ange viljeinriktning och ställningstagande som är viktiga
för Vårgårda kommun i en regional kontext med bäring på exempelvis
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ortstuktur och infrastruktur. Gällande mål, planer och program för
exempelvis infrastruktur berör till stor del Vårgårda tätort, där
Översiktsplan 2006 och Fördjupad översiktsplan för Vårgårda tätort inte
ger aktuell vägledning.
2.1.3 Regionala och mellankommunala frågor
Översiktsplanen är ett instrument som ska möjliggöra en kommunal
planering ur ett mellankommunalt, och regionalt perspektiv. Gällande
översiktsplan tar upp flera planeringsfrågor som kräver regional och
mellankommunal samordning. Av betydelse är bland annat övergripande
trafik- och kollektivtrafikplanering, övrig infrastruktur, vattenplanering,
naturresurser, avfallshantering, utbildning, vindkraftparkers utbyggnad,
turismutveckling och landsbygdsutveckling.
I regionala och kommunala sammanhang utgör i allt större grad så kallade
strukturbilder, eller utvecklingsstrategier, vanligare inslag i
samhällsplaneringen. Detta i syfte att tydliggöra den principiella
inställningen i sådana frågor som berör bland annat infrastruktur, ortstruktur
och grönstruktur, något som saknas i Översiktsplan 2006.
Förvaltningens bedömning
De i översiktsplanen angivna intentionerna avseende mellankommunala
frågor bedöms vara fortsatt användbara. Frågan om bostadsförsörjning är
dock inte behandlad utifrån ett regionalt eller mellankommunalt perspektiv.
Införandet av miljökvalitetsnormer för vatten (läs kap 2.1.5
Miljökvalitetsnormer) framhåller vikten av samverkan över administrativa
gränser när det gäller vattenfrågor. Det finns också behov av att belysa
frågor kring Rv42 och kollektivtrafik tydligare.
Dessutom finns det behov av att tydliggöra Vårgårda kommuns principiella
inställning i sådana frågor som är av betydelse i ett regionalt och
mellankommunalt, men också nationellt perspektiv.
2.1.4 Riksintressen
Av översiktsplanen ska framgå hur kommunen avser att tillgodose de
redovisade riksintressena. Riksintressen som berör Vårgårda kommun är
kulturvård, naturvård, kommunikationer, luftfart och totalförsvarets militära
del. Följande förändringar har skett gällande riksintresse sedan 2006 för
Vårgårda kommun.
Naturvård
Nytt naturreservat i form av Tränningen har tillkommit efter 2006 och
saknas i översiktsplanen.
Kommunikation
I Vårgårda kommun är vägarna E20 och Rv42 samt järnvägen Västra
Stambanan utpekade som riksintresse för kommunikation.
I Nationella plan för transportsystemet 2014-2025 finns finansiering av
förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet på E20 med i tre etapper som
berör Vårgårda kommun: Bälinge-Vårgårda, Förbi Vårgårda och VårgårdaVara. Vägplan för ny sträckning av E20 mellan Bälinge-Vårgårda (Hjultorp)
är i sitt slutskede och byggstart beräknas till 2018. I planen finns bland
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annat avsatt fär cykelfält utmed nuvarande sträckning av E20 som en del i
ombyggnation till lokalväg. Vägplaner för etapperna Förbi Vårgårda och
Vårgårda-Vara är under framtagande och beräknad byggstart är 2020.
Luftfart
Vårgårda kommun berörs av MSA-ytor (minimum sector altitude) från
flygplatserna Landvetter, Göteborg City Airport (Säve), TrollhättanVänersborg och Såtenäs flottiljflygplats. Dessa är av riksintresse för
luftfarten enligt beslut av Trafikverket 2010-11-17. Översiktsplanen saknar
höjdbegränsningar avseende ovannämnda flygplatserna.
Totalförsvarets militära del
Vårgårda kommun berörs av tre öppet redovisade riksintressen för
totalförsvarets militära del. Det är väderradarstationen i Vara, Såtenäs
flottiljflygplats och Remmene skjutfält.
Influensområdet för väderradarstationens i Vara berör Vårgårda kommun i
området kring Södra Härene. Inom en 20 km radie runt en
väderradarstationen finns restriktioner mot etablering av vissa storskaliga
vindkraftsanläggningar. Detta saknas i Översiktsplan 2006.
Förvaltningens bedömning
Ändringarna i utpekade riksintressen efter 2006 bedöms inte vara av sådan
omfattning och betydelse att det krävs en omedelbar revidering av
Översiktsplan 2006. Vad gäller riksintresse för kommunikationer är det
framförallt kring Vårgårda tätort det finns behov av komplettering av
översiktsplanen.
2.1.5 Miljökvalitetsnormer
Av översiktsplanen ska framgå hur kommunen avser att följa
miljökvalitetsnormer, enligt 5 kap miljöbalken. Nya miljökvalitetsnormer
för luft har tillkommit efter 2006 och idag finns miljökvalitetsnormer för
vatten, omgivningsbuller och utomhusluft.
Vattedirektivet (2000/60/EG) behandlas inte i Översiktsplan 2006. Vårgårda
tillhör Västerhavets vattendistrikt, för detta distrikt finns fastställda
miljökvalitetsnormer för ytvatten (vattendrag, sjöar, kustvatten,
övergångsvatten och utsjövatten) samt grundvatten inom Västerhavets
vattendistrikt. Det finns även en fastställd förvaltningsplan samt
åtgärdsplan. Kommunen ska beakta och planera utifrån den aktuella
vattenkvaliteten i området. I Översiktsplan 2006 beaktas inte vattenfrågorna
utifrån det idag mer omfattande krav som finns.
Förvaltningens bedömning
Avsnittet om miljökvalitetsnormer behöver uppdateras, främst vad gäller
vatten. De i översiktsplanen angivna riktlinjerna för yt- och grundvatten
bedöms dock vara fortsatt användbara. För Vårgårda tätort är luft samt
buller från såväl från verksamheter, väg och järnväg av vikt att se över.
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2.2 Kommunalt
2.2.1 Politiska styrdokument
Sedan Översiktsplan 2006 antogs har följande politiska styrdokument som
berör samhällsplaneringen tagits fram.
Den goda kommunen med 13 000 invånare 2027
KF antog 2015-10-14 § 137 visionen Den goda kommunen med 13 000
invånare 2027, en revidering av tidigare vision Den goda kommunen med
12 500 invånare 2018. Visionen bygger på fyra fokusområden: Hållbar
miljö, Attraktivt boende, Konkurrenskraftigt näringsliv och Utvecklande
skola.
Huvuddragen i nya som den äldre visionen överensstämmer. Dock är det
inom fokusområdet Hållbar Miljö, mycket tydligare skrivningar om hur
kommunen ska verka för det hållbara samhället, i den nya visionen än i den
äldre som Översiktsplan 2006 utgår ifrån.
Miljöstrategi
Miljöstrategi med miljöpolicy och åtgärdsprogram för hur de lokala
miljömålen från 2012 ska uppnås, antogs av KF 2015-06-10, §114.
Intentionerna i Översiktsplan 2006 överensstämmer med Miljöstrategin,
även om strategin har tydligare och mer ambitiös målsättning än vad som
går att utläsa ur Översiktsplan 2006.
Den Gröna småstaden
Den gröna småstaden antogs av KF 2013-06-19, § 96, och är en politisk
viljeinriktning för Vårgårda tätorts utveckling och utgör underlag och
riktlinjer för kommande planerings- och utvecklingsarbete.
Den byggda miljöns användning, bevarande och utveckling för Vårgårda
tätort behandlas i Fördjupad översiktsplan för Vårgårda tätort tillsammans
med ändringar i Översiktsplan 2006. I beredningen tydliggörs
ställningstaganden och synen på den byggda miljöns utveckling och
användning.
Lokala miljömål
Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Skogsstyrelsen antog 2015-09-14
Regionala miljömål för Västra Götalands Län. KF i Vårgårda kommun
antog 2012-05-09, § 50, revidering av Lokala miljömål för Vårgårda
kommun, vilka ska revideras utifrån de regionala miljömålen. I
Översiktsplan 2006 refereras till Vårgårda kommuns lokala miljömål, april
2001.
Riktlinjer för bostadsförsörjning – Vårgårda kommun 2012-2018
KF i Vårgårda kommun antog 2012-03-14 § 32 Riktlinjer för
bostadsförsörjningen 2012-2018. För Vårgårda fyller riktlinjer en strategiskt
viktig funktion för arbetet med Visionen. Läs mer under rubrik 2.2.4 Det
långsiktiga behovet av bostäder.
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Näringslivspolitiskt program för Vårgårda kommun
Programmet antogs av KF 2011-10-19 och visar på den politiska
viljeinriktningen för ett fortsatt konkurrenskraftigt näringsliv i Vårgårda
kommun. Infrastruktur, mark för näringslivets behov samt lokaler för
industri- och servicenäringar är några av de punkter som berör
samhällsplaneringen.
Förvaltningens bedömning
Generellt överensstämmer ovan listade politiska styrdokument med
översiktsplanens strategiska inriktning och ligger i linje med målen. Det
finns dock behov av att förstärka och tydliggöra mål och ställningstaganden
i kommande översiktsplanering, särskilt för områden med snabbare
utvecklingstakt där tydliga avvägningar kring användning av mark- och
vattenområden samt den byggda miljöns användning, utveckling och
bevarande saknas för vägledning i genomförandefrågor.
2.2.2 Planer och underlag
Sedan Översiktsplan 2006 antogs har följande planer och underlag av
relevans för samhällsplaneringen tagits fram.
Gång- och cykelplan för Vårgårda tätort
Gång- och cykelplan för Vårgårda tätort antagen av KF 2009-12-16 § 96
utgör ett stöd i bland annat detaljplanering och översiktsplanering. Gångoch cykelplanen utgår från Översiktsplan 2006 och Trafiknätsanalys
Vårgårda (antagen 2001).
Parkeringsnorm
Parkeringsnorm antagen av KF 2010-09-22 § 93 och syftar till att i första
hand säkerställa anläggandet av parkeringsplatser i takt med
bebyggelseutvecklingen i tätortens centrala delar. Parkering är en central del
i den byggda miljön och en fråga som är i behov av att belysas mer än som
görs i Översiktsplan 2006.
Kulturhistorisk byggnadsinventering Vårgårda kommun
I översiktsplanen redovisas områden som utpekats i det kommunala
kulturmiljöprogrammet från 1985. Under 2007 gjorde Västarvet på uppdrag
av Vårgårda kommun en kulturhistorisk byggnadsinventering över hela
kommunen. Inventeringen, som gavs ut i bokform 2012, är ett värdefullt
underlag i kommande översiktsplanering.
Industrilänk – Förbifart Vårgårda
Utredningen Industrilänk – Förbi Vårgårda togs fram 2015 och berör länk
förbi Vårgårda tätort mellan trafikplatserna Hjultorp i söder och Rasta i
norr. Utredningen har tagits fram i syfte att finna en lösning på hantering av
tung trafik som idag går genom centrala Vårgårda tätort. Utredningen ska
utgöra underlag i översiktsplanering av både kommunen i stort och för
Vårgårda tätort. Industrilänken är vagt omnämnd i Översiktsplan 2006,
vilket är en brist.
Ortsanalyser
På uppdrag av KS 2011-03-17 § 13 har förvaltningen arbetat med
ortsanalyser för kommunens tätorter och sammanhållna bebyggelser ska
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upprättas. Ortsanalyserna görs med syfte att skapa underlag för
nästkommande översiktsplan samt eventuella fördjupade översiktsplaner
som kan vara aktuella. Arbetet är vilande men kommer att aktualiseras i
arbete med kommande översiktsplan.
Cykelledsplan
På uppdrag av KS 2009-09-09 § 125 har förvaltningen arbetat med en
cykelledsplan för Vårgårda kommun. Huvudsyftet med planen är att koppla
ihop viktiga målpunkter på landsbygden för cyklande och på så sätt främja
trafiksäkerhet, hälsa och miljömedvetande hos kommuninvånare. I planen
ska befintliga vägar lämpliga för cykling, som ska bilda ett cykelnät mellan
viktiga målpunkter i kommunen, pekas ut. Arbetet är vilande men kommer
att aktualiseras i arbete med kommande översiktsplan.
Vårgårda Centrumutveckling
Under 2014 påbörjades ett utvecklingsprojekt som syftar till att ta fram
strategier för utveckling av Vårgårda centrum och av stationsområdet.
Utvecklingsarbetet initierades utifrån ökad efterfrågan om att bygga centralt
i Vårgårda tätort. Ska utgöra underlag i översiktsplanering av Vårgårda
tätort
Kyllingsån i Vårgårda
Under 2014 påbörjades ett projekt för att ta fram utvecklingsprogram med
ett koncept för hur sociala och ekologiska värden kan utvecklas kring
Kyllingsån. Arbetet är en del i både det långsiktiga planeringsarbetet och i
det dagliga arbetet för att utveckla de gröna offentliga miljöerna i Vårgårda
tätort. Programmet ska utgöra underlag i översiktsplanering av Vårgårda
tätort.
Fagrabo – Exploateringsutredning
Exploateringsutredning under arbete för att komplettera tidigare framtaget
program för det i Översiktsplan 2006 (s 72) utpekade utbyggnadsområdet
Fagrabo.
Förvaltningens bedömning
Sex av nio ovanstående planer och underlag berör Vårgårda tätort och
behandlar frågor om transportinfrastruktur, grönblå infrastruktur samt hur
den byggda miljön kan utvecklas med bland annat bostäder,
verksamhetslokaler och service. För tätorten saknas i Översiktsplan 2006
och Fördjupad översiktsplan för Vårgårda tätort aktuell vägledning för
genomförande.
Vad gäller övriga tre planer och underlag, Kulturhistorisk
byggnadsinventering, Ortsanalyser och Cykelledsplan, följer dessa
översiktsplanens strategiska inriktning om en levande landsbygd och om
välfungerande transportinfrastruktur. Det finns anledning att dels slutföra
vilande arbeten för att använda som planeringsunderlag i kommande
översiktsplanering.
2.2.3 Mark, vatten och den byggda miljön
Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av
den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och
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vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas,
utvecklas och bevaras. Följande punkter är var förutsättningar och anspråk
är förändrade.
Bebyggelse
Som ett av de allmänna intressena ska vid planläggning en ändamålsenlig
struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden
och kommunikationsleder främjas.
Stråk lokalväg E20 – Möjlighet till utvecklingsområden utmed nuvarande
sträckning av E20, något som förändrar anspråken på användningen av vissa
mark- och vattenområden. Stråket är ett del av Vision 2027:s fokusområde
attraktivt boende för landsbygden; ”Där vi skapar nya attraktiva
bostadsområden längs med gamla E20.” (Vision 2027). För detta saknas
tydliga ställningstaganden i Översiktsplan 2006, bland annat vad gäller
hantering i avvägningar mot areella näringar, naturmiljö, kulturmiljö,
kommunikationer, service etc.
Östadkulle stråk väg 1890 – I Översiktsplan 2006 pekas Östadkulle ut som
område för bebyggelseutveckling (s 70). Med mål och prognoser om ökad
befolkning finns anledning att genom ett samlat grepp utreda stråket kring
väg 1890 för bebyggelseutveckling. Utmed detta stråk finns i Översiktsplan
2006 förutom Östadkulle de utpekade områdena för samlad bebyggelse Fly
och Bergstena (s 104-105). Till detta finns också de i LIS-planen utpekade
områdena kring sjöarna Lången och Tåsjön. För detta saknas tydliga
ställningstaganden i Översiktsplan 2006, bland annat vad gäller hantering i
avvägningar mot areella näringar, naturmiljö, kulturmiljö,
kommunikationer, service etc.
Vårgårda tätort – För Vårgårda tätort är Algutstorpsområdet i sin slutfas,
utredning för Fagrabo pågår och likaså för komplettering i befintlig struktur.
I Riktlinjer för bostadsförsörjning – Vårgårda kommun 2012-2018 görs
anspråk på fler utbyggnadsområden för bostäder för Vårgårda tätort än vad
som finns med i Översiktsplan 2006 (s 67-69).
Mål och prognoser om fler invånare ställer krav på tydliga
ställningstaganden och vägledning i synen på den mark- och
vattenanvändning och på den byggda miljön. Detta finns i beredningen Den
gröna småstaden och Vårgårda centrumutveckling, och är tydligare än i
Översiktsplan 2006 och Fördjupad översiktsplan för Vårgårda tätort.
Näringsliv – Som ett av de fem punkter av allmänintressen som vid
planläggning enligt PBL ska främjas är ”en god ekonomisk tillväxt och
effektiv konkurrens.” Vision 2027 och Näringslivspolitiskt program för
Vårgårda kommun 2012-2018 anger viljeinriktningen för ett
konkurrenskraftigt näringsliv.
Frågor kring näringslivsstruktur och karaktär är viktiga där tillgång till mark
och lokaler för olika ändamål och behov är en del, och tillgång till
kompetens en annan. En viktig fråga rör framförhållning etableringsbar
mark för verksamheter efter att ledig mark tagit slut på det detaljplanelagda
området Flygaren.
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En annan fråga är hur gränslandet mellan industri och övrig
tätortsbebyggelse i en växande tätort hanteras. Hur verksamheter, industri,
bostäder och grönstruktur kan integreras.
Grönstruktur och naturmiljö
Grönstruktur är en central del i den byggda miljön. Grönstruktur behandlas i
Översiktsplan 2006 (s 48 & 82) och Fördjupad översiktsplanen för
Vårgårda tätort (s 40-41), men behöver belysas tydligare utifrån bland
annat grönstruktur som grund för ekosystemtjänster och som del i en
växande bebyggelse.
Vid planläggning enligt PBL ska hänsyn tas till naturmiljö. Naturmiljö
behandlas i Översiktsplan 2006 (s 40-50, 82 & 106). Behov finns av att
förtydliga ställningstaganden exempelvis kring hantering av jord- och
skogsbrukets samt exploateringen påverkan på natur och miljö. Men också
hur spridningskorridorer för flora och fauna påverkas.
Kulturmiljö
Kulturmiljö är en viktig del av den byggda miljön och är ett allmänintresse
vilket hänsyn ska tas till i planläggning enligt PBL. Kulturmiljö behandlas i
Översiktsplan 2006 (s 51-53, 57, 64 & 82) och Fördjupad översiktsplan för
Vårgårda tätort (s 21, 39), om än på ett summariskt vis.
För Vårgårda tätort och för andra områden i kommunen var det finns
anspråk på bebyggelseutveckling är den rika förekomsten av fornminnen
begränsande. Översiktsplan 2006 och Fördjupad översiktsplan för
Vårgårda tätort präglas av ett bevarandefokus och med ändringar i
lagstiftning (KML) saknas aktuellt underlag och vägledning för hur
kulturmiljöer med fornminnen kan vara en del i den byggda miljön.
Miljö och klimat
I Plan- och bygglagen har miljö- och klimataspekter gets en större betydelse
i planeringen genom att tillföras som hänsynsaspekt till allmänna intressen.
Miljö- och klimataspekter har också givits större vikt genom skrivelser i
framförallt Vision 2027 och Miljöstrategi.
I Översiktsplan 2006 kapitel 5.6 Miljö (s 40) under rubriken Nuläge och
tendenser nämns inte klimatförändringar, utan försurning anges som det
största problemet. Aktuellt nuläge (tio år efter antagandet av Översiktsplan
2006) är viktig utgångspunkt för att kunna gör rätt inriktningsbeslut.
Klimatanpassning är en stor och angelägen fråga som även berör Vårgårda
kommun. I Översiktsplan 2006 saknas tydlighet kring hur kommunen ska
agera och planera för klimatanpassning. Ny kunskap om klimatförändringar
och vilka risker det medför finns idag och det återspeglas inte i
Översiktsplan 2006.
Ekosystemtjänster, vilket är viktigt att planera för bevara och skapa i
samhällsplaneringen benämns inte i Översiktsplan 2006.
Teknisk infrastruktur
Teknisk infrastruktur är strukturbildande för användningen av mark och
vatten, och har därmed en stor betydelse för den byggda miljöns utveckling
och användning.
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VA – I Översiktsplan 2006 (s 33 & 63) anges att kommunen ska stimulera
till att enskilda avloppsanläggningar med större driftsäkerhet. Utbyggnaden
av överföringsledning sträckan Vårgårda-Lagmansholm-Östadkulle ger
bland annat förutsättningar för ökat byggande i dessa samhällen. Detta och
att Östadkulle sett till bebyggelsetrycket för kommunen i stort gör
Östadkulle lämpligt för fler bostäder, vilket också påpekas i Översiktsplan
2006 (s 31, 68 & 70). Överföringsledningen färdigställdes 2015 och fortsatt
utbyggnad av VA-nätet är aktuellt, bland annat för Hol, Horla och Siene.
Utbyggnaden av gemensamma VA-anläggningar förändrar potentiellt
anspråk på användningen av mark- och vattenområden, något som ställer
krav på samordning med planering av den byggda miljön med bland annat
olika former av service och kommunikationer.
Energiproduktion och distribution – En långsiktigt god hushållning av
bland annat energi är ett allmänintresse och är av stor vikt för att ta hänsyn
till miljö- och klimataspekter. Sedan Översiktsplan 2006 antogs har ett
tematiskt tillägg för Vindbruk antagits 2014. Detta i enlighet med
intentionerna i Översiktsplan 2006.
I Översiktsplan 2006 (s 28) hänvisas till kommunens Energiplan för
Vårgårda 1998-2007, vilken inte längre är aktuell. Vidare har Vårgårda
kommun skrivit under Västra Götalandsregionens Klimatstrategi, vilket
innebär ett tydligt ställningstagande för energi- och klimatarbete.
Översiktsplanens intentioner är inriktade på storskaliga lösningar för
produktion och distribution av energi (s 28 & 33). I en samhällskontext
präglad av klimatförändringar med extrema väderfenomen och en
infrastruktur känslig för störning, är behovet av robusthet och resiliens stort,
inte sällan i form av småskalig och lokal förnyelsebar energiproduktion och
distribution, liksom lagring.
Offentlig service
Skola – Översiktsplan 2006 utgår från bedömningar av ett minskat antal
elever under planperioden 2005-2015 (s 38). Utifrån dagens anspråk och
förutsättningar som finns för framtiden, är bedömningen att större beredskap
för ett ökat antal barn och elevantal krävs. Det finns bland annat ett behov
av fler förskoleplatser.
Äldreomsorg (Vård och omsorg) – I Äldreomsorgsplan Vårgårda kommun
2014-2018 anges att antalet personer i grupperna över 65 år fram till och
med 2025 kommer öka kraftigt och att behovet av särskilt boende därmed
kommer öka. Ett prioriterat område för äldreomsorgen är behovet av fler
och olika former av boenden:
Fler boendeformer skjuter också upp tidpunkten för när äldre
ansöker om ett särskilt boende. Då Särskilt boende generellt sett
är den mest kostnadskrävande insatsen är det ur ekonomisk
synvinkel ett måste att producera fler alternativa boendeformer.2
I Översiktsplan 2006 (s 19-20) saknas mål och strategier för bostäder för
äldre. Likaså är frågan inte tillräckligt belyst i Riktlinjer för
bostadsförsörjning – Vårgårda kommun 2012-2018.

2 Vårgårda kommun 2014b
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Bostäder – Se bostadsfrågor under rubrik 2.2.4 Det långsiktiga behovet av
bostäder.
Kommunikationer och transporter
Kommunikationer har en väldigt central betydelse för Vårgårda kommun,
speciellt med riksintressena för kommunikation i form av E20, Västra
stambanan och Rv42. Vikten av dessa stråk framhålls i Översiktsplan 2006
på ett flertal ställen. Särskilt behandlas ut- och ombyggnaden av E20.
Som underlag för trafikstrukturen i Vårgårda tätort ligger Trafiknätsanalys
Vårgårda, samt Fördjupad översiktsplan för Vårgårda tätort med underlag
daterat 1991 och 1995. Senare underlag i form av Gång- och cykelplan för
Vårgårda tätort och utredning Industrilänk – Förbifart Vårgårda följer
Översiktsplan 2006 intentioner. En växande tätort ställer högre krav på
trafikstruktur och utformning av gaturum, för vilket det i Översiktsplan
2006 och Fördjupad översiktsplan för Vårgårda tätort saknas tydlighet.
För kommunen i stort är trafikstrukturens utveckling med kommunikationer
en central faktor för bebyggelseutveckling. Framförallt kring nuvarande
sträckning av E20 och väg 1890 med närheten till Alingsås, vilket är en
stark målpunkt för pendling för Vårgårdabor är utvecklingen av
kollektivtrafik och cykel viktigt. Likaså är Rv42 med samma status som
idag av central betydelse för kopplingen mot Borås, som är
delregionalcentrum, ditt kollektivtrafiken idag är svag.3
I Vision 2027 poängteras fokusområdet Hållbar miljö tydligare än i tidigare.
Bland annat genom att betona fossiloberoende samt effektiva och
miljösmarta transporter och kommunikationer som central aspekter av
planeringen och byggandet för en hållbar framtid.
Vatten
Ett utökat vattenskyddsområdet för vattentäkterna Algutstorp och
Storehagen antogs 2012-04-14 och vann laga kraft 2014. I det reviderade
skyddsområdet innefattas numera Rv42 som är primärväg för farligt gods,
vilket också är den enskilt största riskfaktorn. I den rapport som tagits fram
av Ramböll är vattentäkterna av både kommunal och regional betydelse.4
Översiktsplan 2006 är inte aktuell i detta avseende (s 31-32 & 47).
Förvaltningens bedömning
Översiktsplanen för kommunen som helhet bedöms avseende användning av
mark- och vattenområden vara aktuell, med undantag för ovanstående
punkter där ställningstaganden och vägledning behöver ses över. För
Vårgårda tätort är bedömningen att Översiktsplan 2006 och Fördjupad
översiktsplan för Vårgårda tätort inte är vägledande i fråga av
markanvändning framförallt för bostäder och grönblå infrastruktur.
Översiktsplanens avsnitt om den byggda miljön är för kommunen i sin
helhet i huvudsak fortfarande aktuell och samhällsplaneringen följer
översiktsplanens intentioner och viljeinriktning. Revidering föreligger
främst kring Vårgårda tätort. Vägledning i genomförandefrågor är mindre
användbara, särskilt med avseende på förtätning/komplettering,
ianspråktagande av ny mark och upprustning av centrum, samt buller,
3 Herrljunga och Vårgårda kommuner 2015
4 Ramböll 2011
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grönstruktur, kulturvärden, infrastruktur, farligt gods genom tätorten, med
mera.
För övriga orter i kommunen bedöms beskrivningar, intentioner och
riktlinjer vara fortsatt användbara.
2.2.4 Det långsiktiga behovet av bostäder
Av översiktsplanen ska framgå hur kommunen avser att tillgodose det
långsiktiga behovet av bostäder. En del i hanteringen av bostadsfrågan är att
i enlighet med Lag (2000:1383) om kommunernas
bostadsförsörjningsansvar ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning, vilka ska
antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod.
Riktlinjer för bostadsförsörjning för Vårgårda kommun redovisas i separat
dokument till översiktsplanen, Riktlinjer för bostadsförsörjning – Vårgårda
kommun 2012-2018, och pekar ut fler områden för bostadsbebyggelse än
vad som pekas ut i Översiktsplan 2006 (s 67). I gällande översiktsplan utgör
Bostadsförsörjningsprogram 1997-2002 underlag.
Förändringar i behovet av bostäder illustreras tydligt i jämförelsen mellan
SCB:s befolkningsprognos från 2014 respektive 2016. Motiven bakom
uppskrivningen av prognosen perioden 2017-2020 är två. Dels handlar det
ökad inrikes inflyttning till följd av planerad nybyggnation av bostäder och
dels handlar det om immigration till Vårgårda kommun.
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Illustration 2: Ny befolkningsprognos 2016 i jämförelse med tidigare prognos 2014
SCB 2016 & 2014

I Översiktsplan 2006 (s 20) pekas arbetet med bostäder för ungdomar ut
som en viktig fråga och som en allmän strategi. Behovet av bostad är dock
långt mer mångfasetterat än så. Ungdomar är en del av de grupper vars
socioekonomiska möjligheter till ett boende är begränsade. Behovet av
bostäder för socioekonomiskt och ekonomiskt svagare grupper har
aktualiserats i samband med ökningen av antalet nyanlända flyktingar.
Behovet av olika former av bostäder ökar också som konsekvens av att
andelen äldre ökar.
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Händelser i omvärlden har och fortsätter att ställa krav på att under perioder
hantera snabba förändringar i behov av boende och lokaler både i ett kort
och långt perspektiv. Det ställer krav på flexibilitet, att planera för olika
scenarion där kommunen både krymper och växer, samt klarar tillfälliga
svängningar och förändringar. Detta kräver i en PBL-styrd process
framförhållning och planering för förändring.
Förvaltningens bedömning
Bedömningen är att ett bostadsfrågan behöver belysas på ett mer omfattande
sätt än vad som görs i Översiktsplan 2006, Fördjupad översiktsplan för
Vårgårda tätort och Riktlinjer för bostadsförsörjning – Vårgårda kommun
2012-2018. Främst gäller detta ställningstaganden kring sociala aspekter och
vägledning i hantering av förändrade behov. Vidare behöver riktlinjer för
bostadsförsörjning uppdateras för innevarande mandatperiod.
2.2.5 Landsbygdsutveckling i strandnära lägen
Av översiktsplanen ska framgå sådana områden för landsbygdsutveckling i
strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken
(2014:224). Tematiskt tillägg till ÖP -06 – Landsbygdsutveckling i
strandnära läge antogs 2015-08-19 av KF. Planen gäller framför
Översiktsplan 2006 i utpekade områden.
Förvaltningens bedömning
Med hänvisning till att planen antagits under nuvarande mandatperiod
bedöms översiktsplanen i detta hänseende som aktuell.
2.2.6 Hälsa och säkerhet
Kommunen ska ta hänsyn till människors hälsa och säkerhet vid lokalisering
av bebyggelse till viss mark. Risken för olyckor, översvämning och erosion
ska också beaktas. En ändring i PBL 2008 har gjort att kommunen och
staten har fått ett ökat ansvar att ta hänsyn till dessa risker. Förändringar
berör följande punkter.
Skred och översvämningsrisker
Länsstyrelserna i Västra Götaland och Värmland har tagit fram nytt
kunskapsunderlag i form av Stigande vatten – en handbok för fysisk
planering i översvämningshotade områden. I Översiktsplan 2006 (s 58)
berörs skred- och översvämningsrisker. Med klimatförändringar ökar
riskerna för översvämning både till följd av stigande flöden och skyfall.
Behov finns av att tydliggöra ställningstaganden kring riskhantering.
Farlig gods
I Vårgårda kommun berörs av farligt gods i form av E20, Rv42 och Västra
stambanan som är utpekade som primära och väg 181 som är utpekad som
sekundär.
Nytt underlag finns från Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra
Götaland som har tagit fram en Riskpolicy för markanvändning intill
transporter för farligt gods. Det finns även ett nytt underlag i Trafikverkets
uppdaterade material Säkra transporter av farligt gods.
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Buller och vibrationer
Regeringen beslutade i april 2015 om en ny bullerförordning för
trafikbuller. Denna trädde ikraft 1 juni 2015. I denna förordning finns
bestämmelser om riktvärden för buller utomhus för spårtrafik, vägar och
flygplatser vid bostadsbyggnader. Sedan Översiktsplan 2006 och Fördjupad
översiktsplan för Vårgårda tätort antogs har mycket nytt underlag och
material har tagits fram på nationell nivå för hantering av buller och
vibrationer i planering. Detta påverkar framförallt bebyggelseutveckling i
områden för samlad bebyggelse som Vårgårda tätort och Lagmansholm med
flera utmed E20 och Rv42 samt Västra stambanan.
Kraftledningar och elektromagnetiska fält
Sedan Översiktsplan 2006 antogs har nya rekommendationer för magnetfält
och hälsorisker tagits fram.
Radon
Enligt gällande översiktsplans riktlinje ska gränsvärdena för radon tillämpas
inom mark med förhöjd och normal radonrisk. Senaste kartläggningen för
markradonförhållandena är daterad 1987 och utgör underlag för
Översiktsplan 2006.
Markföroreningar, miljöfarlig verksamhet och djurhållning
Uppgifter kring dessa har förändrats sedan Översiktsplan 2006 antagande.
Förvaltningens bedömning
Generellt bedöms att redovisning av hälsa och säkerhet (miljö- och
riskfaktorer) behöver uppdateras vid revidering av översiktsplanen. De
förändringarna som tillkommit efter 2006 bedöms dock inte vara av sådan
omfattning och betydelse att det krävs en omedelbar revidering av
översiktsplanen.
Mest angeläget är revideringsbehovet kring hantering av bebyggelse sin
berörs av farligt gods, buller, säkerhets- och skyddsavstånd till vägar,
järnvägar och störande verksamheter. I synnerhet gäller revideringsbehovet
Vårgårda tätort där bedömningen görs att flest riskmoment finns. En mer
utförlig och tydligare redogörelse av översvämningsrisker och påverkan av
klimatförändringar behöver göras vid kommande översiktsplanering.
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3 Samlad bedömning av översiktsplanens
aktualitet
Sammantaget bedöms viljeinriktningen och intentionerna i översiktsplan för
Vårgårda kommun Översiktsplan 2006, tillsammans med de tematiska
tilläggen för LIS och Vindbruk, fortfarande vara aktuella och användbara
med hänsyn tagen till nya anspråk och förutsättningar. Fördjupad
översiktsplan för Vårgårda tätort och delar i Översiktsplan 2006 som rör
tätorten bedöms dock som inaktuell.
I Fördjupad översiktsplan för Vårgårda tätort speglas inte dagens
utvecklingstakt och anspråk. Särskilt gäller detta behovet av fler bostäder
och hur frågor kring exempelvis kommunikationer, grönstruktur och
kulturmiljöer ska hanteras i en växande småstad. För en långsiktigt hållbar
fysisk utveckling krävs en översiktsplan präglad av hur bevarande går hand i
hand med utveckling och användning.

3.1 Revideringsbehov
De nya förutsättningar och anspråk som redovisats tillsammans med
förvaltningens bedömning ligger som underlag för det revideringsbehov
som finns för Vårgårda kommuns översiktsplan.
Förvaltningen bedömer att följande är av vikt att revidera för att hantera det
kommunala planmonopolet på ett hållbart sätt och fortsatt ha en god
planberedskap:
•

Fördjupad översiktsplan för Vårgårda tätort –
Ställningstaganden och vägledning behöver förtydligas hur markoch vattenområden ska användas samt hur den byggda miljön ska
användas, utvecklas och bevaras. Det finns därför anledning att göra
en ny fördjupad översiktsplan för Vårgårda tätort.

•

Riktlinjer för bostadsförsörjning – Behöver revideras innevarande
mandatperiod i syfte att tillmötesgå och hantera ökat behov och
efterfrågan på bostäder i olika upplåtelseformer.
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