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Tilläggsyttrande till fördjupad översiktsplan för 
Örnsköldsviks centralort 

 

Länsstyrelsen har blivit uppmärksammad på att Luftfartsverket inte givits 

tillfälle att lämna yttrande över fördjupad översiktsplan för Örnsköldsviks 

centralort, antagen 27 april 2020.   

Länsstyrelsen har missat att remittera aktuell översiktsplan till 

Luftfartsverket och kommunen har inte hört berörda flygplatser i samrådet. 

Luftfartsverket har, efter meddelande från länsstyrelsen om att 

översiktsplanen är antagen, skickat ett yttrande i efterhand i egenskap av 

sakägare för CNS-utrustning.  

Vid samråd om en översiktsplan ska länsstyrelsen tillhandahålla underlag 

och ge råd till kommunerna i fråga om allmänna och statliga intressen. 

Aktuell information till kommunerna inhämtas från berörda statliga 

myndigheter och det är avgörande för länsstyrelsens samordnande uppdrag 

att dessa myndigheter ges möjlighet att avge yttrande. För att säkerställa en 

smidig planprocess och vägleda kommunerna i planarbetet, är det av stor 

vikt att statliga myndigheter lämnar relevant och kommunspecifik 

information. 

Länsstyrelsen konstaterar att vi i det aktuella fallet brustit i vårt ansvar att 

inhämta information från berörd myndighet, Luftfartsverket. Enligt 

länsstyrelsens rutiner ska myndigheter med ansvar för riksintressen eller 

andra statliga intressen inom berört område remitteras vid samråd om 

översiktsplaner. Det är mycket olyckligt att det i ärendet med Örnsköldsviks 

fördjupade översiktsplan missats att riksintresse för civil luftfart omfattas.   

Åtgärder för att översiktsplanen uppdateras i enlighet med 

Luftfartsverkets synpunkter  

Luftfartsverkets har i efterhand tagit fram ett remissvar, se bifogat yttrande 

daterat 2020-06-11 och sänt till länsstyrelsen 2020-06-26. Yttrandet ska ses 

som ett tilläggsyttrande till översiktsplanen. Då översiktsplanen redan är 

antagen önskar länsstyrelsen en dialog med kommunen kring hur det kan 

säkerställas att synpunkterna tas om hand i mark- och vattenplanering för 

Örnsköldsviks centralort.  
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Riktlinjer om remittering av höga byggnadsobjekt och rekommendationer 

eller restriktioner utifrån konsekvenser av hinderbegränsande områden kan 

förslagsvis antas i ett tillägg till översiktsplanen.  

Länsstyrelsen rekommenderar att kommunen så fort som möjligt uppdaterar 

planeringsunderlaget i webbkartan för översiktsplanen med gällande MSA-

ytor och riksintresse flyg. Data för detta finns i länsstyrelsernas 

geodatakatalog.  

Åtgärder för att säkerställa att Luftfartsverkets synpunkter blir 

inhämtade i framtida ärenden 

Länsstyrelserna eftersträvar att utföra sina arbetsuppgifter med samma 

kvalitet i hela landet och arbetar kontinuerligt med att utveckla processer och 

rutiner. Länsstyrelserna har därför tagit fram en gemensam sändlista för 

remisser när det gäller översiktsplanering. Utgångspunkten är att 

länsstyrelsernas samordning av statliga intressen ska uppfylla kraven i plan- 

och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen och miljöbalken vid både 

samråd och granskning av översiktsplaner. Den gemensamma sändlistan 

togs fram i maj 2019, dvs efter samråd av aktuell översiktsplan, men används 

nu som rutin av alla länsstyrelser, inklusive Västernorrland, i all 

ärendehantering av översiktsplaner.  

Utifrån den gemensamma sändlistan remitterar länsstyrelserna alltid 

översiktsplaner till följande statliga myndigheter: 

• Försvarsmakten 

• Luftfartsverket 

• Post- och telestyrelsen 

• Skogsstyrelsen 

• Statens geotekniska institut 

• Svenska kraftnät 

• Trafikverket 

Utöver dessa remitteras andra berörda myndigheter vid behov. 
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Länsstyrelsen kommer att ta kontakt med kommunen för att hitta en tid efter 

semesterperioden för dialog om hur översiktsplanen kan uppdateras i 

enlighet med Luftfartsverkets synpunkter. 

 

Vänliga hälsningar  

Stina Pettersson 

Enhetschef samhällsbyggnad 

stina.pettersson@lansstyrelsen.se 

073-275 32 92 

 

 

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter 

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på 

www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
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