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PLANBESKRIVNING

INLEDNING
Bakgrund
Arbetet med denna detaljplan har pågått sedan mitten 
av 1990-talet. Avsikten har i första hand varit att skapa 
förutsättningar för en gemensam lösning av områdets 
vatten- och avloppsförsörjning. I andra hand ges däref-
ter möjlighet att utveckla området för helårsbebyggelse 
genom att utöka byggrätten på tomterna.
 Avsaknaden av ett miljömässigt godtagbart vat-
ten- och avloppssystem har omöjliggjort en utveckling 
av området. Länsstyrelsen har vid upprepade tillfällen 
uppmanat kommunen att presentera en lösning, anting-
en i egen regi eller i samverkan med de boende.
 Under hösten 2008 utställdes ett förslag till detalj-
plan, som bl.a. innehöll alternativa förslag till hur vat-
ten- och avloppsfrågorna kunde lösas.
 Förslaget mötte ett massivt motstånd, främst med 
aveende på redovisningen av vatten- och avloppsfrå-
gorna. Kommunen konstaterade därför att det saknades 
förutsättningar att anta planen utan att dessa frågor 
belystes ytterligare. 
 Under tiden därefter har länsstyrelsen vid upprepade 
tillfällen påpekat att problemen rörande vatten- och 
avloppsförsörjningen snarast måste lösas. Om det inte 
presenteras ett förslag inom rimlig tid kommer kommu-
nen att genom föreläggande tvingas att åstadkomma en 
godtagbar lösning.
 Ett reviderat planförslag var föremål för samråd 
under våren 2012. Även detta förslag mötte kritik med 
tonvikt på vatten- och avloppsfrågans lösning.
 I det planförslag som nu ställs ut har kommunen 
tagit ställning till vilken lösning av vatten- och avlopps-
försörjningen man avser att introducera.

Planens syfte och huvuddrag
Detaljplanen utgör en utveckling och omarbetning av 
den hittills gällande byggnadsplanen från 1957. 
 Förslaget innebär i huvudsak att byggrätten anpassas 
till att området ska kunna utnyttjas för ett ökat perma-
nentboende. Bestämmelserna om markens och vattnets 

utnyttjande har preciserats, bl.a. med avseende på rätten 
att anlägga bryggor.
 I planen presenteras också vilket system för vat-
tenförsörjning och avlopp som förordas och hur detta 
lämpligen ska genomföras.

PLANDATA
Läge och areal
Planområdet är beläget vid sjön Vikens nordvästra 
strand cirka två kilometer söder om Halna kyrkby och 
tio kilometer från Töreboda tätort.
 Områdets areal uppgår till totalt 84 hektar, varav 
35 hektar utgör vattenområde. 8,5 hektar av den totala 
arealen är mark, för vilken gällande byggnadsplan upp-
hävs.

Markägare
Huvuddelen av marken i planområdet är i enskild ägo. 
Töreboda kommun äger fastigheten Halna-Åsen 1:166, 
där badplatsen är belägen. Vattenområdet är samfällt för 
fl era ägare.

Planens handläggning
Plan- och bygglagen har nyligen ändrats, bland annat i 
avseenden som berör vissa handläggningsrutiner. Plan-
ärenden som startar efter 1 maj 2011 handläggs enligt 
de nya lagreglerna.
 Denna detaljplan tillhör den kategori som handläggs 
enligt lagstiftningens äldre regler.

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN
Bebyggelse
I området fi nns ett hundratal avstyckade bostadsfastig-
heter, varav de fl esta bebyggda. I området fi nns också 
en badplats.
 Endast några få av de befi ntliga bostadshusen är 
bebodda året runt.

Mark, grund och vegetation
Området är småskaligt kuperat med höjdryggar orien-
terade i nord-sydlig riktning. Jordlagren består i hu-
vudsak av storblockig morän. Berg i dagen förekom-
mer främst i områdets östra del. I dalgångarna mellan 
höjdryggarna förekommer fi nkornigare material och i 
begränsad utsträckning även våtmarker.
 Vegetationen består i huvudsak av barrskog.

Fornlämningar
I området fi nns inga kända fornlämningar.
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Rekreation och friluftsliv
Hela stugområdet har ju tillkommit på grund av dess 
läge vid vatten och i vacker natur. Här fi nns god till-
gång på mark som är attraktiv för rekreation, både inom 
och i anslutning till planområdet.

Teknisk service
Anläggningarna för vatten och avlopp har mycket enkel 
standard och innebär att i stort sett alla fastigheter har 
enskilda lösningar. Några har fått tillstånd att installera 
snålspolande toaletter till slutna tankar. Bad-, disk- och 
tvättvattnet leds till stenkistor. Dricksvattnet är mesta-
dels av okänd kvalitet.
 Ledningar för el och tele fi nns framdragna till områ-
det. Flertalet ledningar består av luftledningar. 

Trafi k
Området nås från länsväg O-202 vid Halna kyrkby via 
två lokalvägar vid Nolgården och Halnatorp. Dessa 
vägar förgrenar sig därefter till planområdets olika hus-
grupper. Driften av vägarna till och inom planområdet 
ombesörjs av fyra vägföreningar. 

Samhällsservice
Servicefunktioner i form av dagligvarubutiker, vissa 
s.k. sällanköpsbutiker, vårdcentral, skola, förskola och 
äldreboende fi nns i Töreboda tätort. 

Störningar
Planområdet ligger inte i närheten av större trafi kleder, 
störande industrier eller annan buller- och utsläppsalst-
rande verksamhet.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan
Töreboda kommuns översiktsplan antogs 1992. I pla-
nen anges för det aktuella området att förutsättningarna 
för dess bebyggande redovisas i gällande byggnads-
plan.
 I översiktsplanen uppges också att en fördjupad 
översiktsplan ska upprättas för att närmare klargöra för-
utsättningarna för områdets fortsatta utveckling. Någon 
sådan plan har inte upprättats och är heller inte aktuell.

Kommunala program
Några program eller andra policydokument som berör 
planområdet har inte upprättats.

Gällande detaljplaner
För området Halna-Åsen fi nns en detaljplan (byggnads-
plan), fastställd 1970. Områdets sydvästra del berörs av 
en år 1995 antagen detaljplan.
 Båda planerna reglerar områdets användning för 
bostäder, vägar, naturmark och vattenområden. Bygg-
nadsplanen från 1970 innehåller även en badplats.
 I byggnadsplanen begränsas byggrätten till 70 
kvadratmeter för huvudbyggnad och 20 kvadratmeter 
för uthus. I 1995 års detaljplan är största bruttoarea 110 
kvadratmeter per fastighet, varav huvudbyggnad högst 
90 kvadratmeter.

Strandskydd
För sjön Viken råder strandskydd inom ett avstånd av 
300 meter från strandlinjen, både på land och i vattnet. 
Hela planområdet ligger inom denna avgränsning.
 Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättning-
arna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda 
livsvillkor för djur- och växtlivet. I ett strandskydds-
område får inte uppföras byggnader eller anläggningar 

Husgrupp i planområdets mellersta del
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som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda 
mark där man annars skulle ha fått färdas fritt. Dispens 
kan erhållas om det fi nns särskilda skäl.
 För detaljplaner fastställda före 1975 har strand-
skyddet automatiskt upphävts. Detta innebär att den 
år 1970 fastställda byggnadsplanen inte omfattas av 
strandskydd. För den detaljplan som antogs 1995 gäller 
dock strandskydd.
 Enligt nyare lagstiftning återinträder strandskyddet 
om gällande detaljplan upphävs eller ersätts med ny 
plan. Kommunen har dock möjlighet att genom sär-
skild planbestämmelse i begränsad omfattning upphäva 
strandskyddet.

Riksintressen
För vissa delar av landet har staten pekat ut områden av  
stort nationellt intresse, s.k. riksintressen.
 Det nu aktuella planområdet ingår i det geografi ska 
riksintresset Tiveden med områdena vid sjöarna Unden 
och Viken samt området utmed Göta Kanal mellan 
Karlsborg och Sjötorp.
 Här ska turismens och friluftslivets intressen särskilt 
beaktas vid bedömning av om exploateringsföretag kan 
tillåtas eller vid andra ingrepp i miljön.

KOMMUNENS UTGÅNGSPUNKTER
Som vägledning i arbetet med den nya detaljplanen 
har kommunen fastlagt följande huvudsakliga utgångs-
punkter:
- Planen ska beskriva hur områdets vattenförsörjning 
och avlopp lämpligen bör hanteras. 
- Byggrätten ska utökas för att skapa förutsättningar 
för ett ökat åretruntboende i området.

PLANERAD MARK-  OCH 
VATTENANVÄNDNING
Planområdets omfattning
Planområdets avgränsning sammanfaller i allt väsent-
ligt med och ersätter följande, nu gällande detaljplaner:
- Byggnadsplan för sommarstugeområde vid sjön  
 Viken (Åsen-Halnatorp), fastställd 1970
- Detaljplan för Halna, Åsen 1:20 m.fl , antagen 1995
 Områdets totala areal uppgår till totalt 84 hektar, va-
rav 35 hektar utgör vattenområde. Av den totala arealen 
föreslås 8,5 hektar av byggnadsplanen att bli upphävd.

Bostäder
I området fi nns omkring etthundra bostadshus, varav 
nästan alla utnyttjas som fritidshus. De allra fl esta lig-
ger på avstyckade tomter. Fyra fastigheter ligger på öar 
i sjön Viken.
 Härutöver fi nns ett antal obebyggda tomter samt 
fastigheter som kan delas i fl era tomter. Totalt bedöms 
att området har utrymme för ytterligare ett tjugotal
bostadshus.
 I områdets nordöstra del ligger fyra avstyckade och 
obebyggda tomter, som enligt fastighetsägarna inte 
kommer att bebyggas. I planen har dessa tomter tagits 
bort.
 Flera av de avstyckade fastigheterna vid stranden 
går även ut i vattnet (s.k. landgrund).

Vattenområden
Vattenområdets avgränsning sammanfaller med det 
område som i 2008 års detaljplaneförslag betecknades 
som vattenområde. 
 Delar av vattenområdet reserveras för bryggor.
 

Utsikt över sjön i planområdets sydvästra del
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Rekreation och friluftsliv
Delar av området reserveras som naturområde, som 
kommer att utnyttjas för de boendes och allmänhetens 
friluftsliv.
 Den mark som i gällande byggnadsplan och i 2008 
års detaljplaneförslag reserverades som naturmark har 
minskats genom att gällande detaljplan har upphävts i 
vissa delar. Marken i fråga kommer att behållas oför-
ändrad och kommer att som tidigare kunna utnyttjas för 
rekreation och friluftsliv.
 Ansvaret för naturmarkens skötsel vilar på huvud-
mannen för allmänna platser (naturmark och vägar).
Huvudmannaskapet bestäms vid lantmäteriförrättning 
(se genomförandebeskrivningen). 

Badplats
I planområdets södra del ligger en badplats, som har 
inordnats i planen. Marken ägs av Töreboda kommun 
och badplatsen upplåts som kommunal badplats. Detta 
förhållande kommer att råda även framdeles.

Trafi k och parkering
Vägnätet i området har en enkel standard, vilket kom-
mer att vara fallet under överskådlig tid.
 I stort sett samtliga byggbara tomter ges anslut-
ning till vägnätet, som i likhet med naturmarken utgör 
allmän plats. I några fall säkerställs tillgängligheten till 
väg över annan fastighet genom servitut.
 Inom området reserveras även några platser för 
gemensam parkering och båtuppläggning. Huvuddelen 
av parkeringen för boende och besökare förutsätts dock 
ske på tomtmark eller på vägmark där körbanebredden 
tillåter. 

PLANBESTÄMMELSER
Bebyggelse
I den hittills gällande byggnadsplanen från 1970 är 
byggrätten begränsad till 70 kvadratmeter för huvud-

byggnad och 20 kvadratmeter för uthus. I detaljpla-
nen från 1995 föreskrivs en högsta bruttoarea av 110 
kvadratmeter, varav högst 90 kvadratmeter för huvud-
byggnad.
 I det nu framlagda förslaget medges en högsta 
tillåtna bruttoarea av 250 kvadratmeter, en area som 
bedöms tillgodose även högt ställda krav på utrymme 
för helårsboende.
 Högst en femtedel av fastighetens landareal får be-
byggas. De minsta befi ntliga fastigheterna har en area 
av omkring 900 kvadratmeter, vilket medför att bygg-
nadsarean på dessa fastigheter begränsas till cirka 180 
kvadratmeter.
 Arean för bostadsfastighet får inte understiga 800 
kvadratmeter, vilket medger en byggnadsarea av upp 
till 160 kvadratmeter.
 Huvuddelen av bostadshusen får uppföras i en 
våning utan vindsinredning och med en taklutning av 
högst 27 grader. Denna bestämmelse motiveras av att 
sjöutsikten inte ska blockeras för de hus som ligger 
längre från stranden.
 De fastigheter som ligger längst från stranden, och 
som inte påverkar utsikten för sina grannar, får bebyg-
gas med hus i högst två våningar. 
 Huvudbyggnader ska placeras minst 6,0 meter från 
väg och naturmark, minst 4,0 meter från grannfastighet 
och minst 10,0 meter från strandlinje.
 Gårdsbyggnader ska placeras minst 6,0 meter från 
väg, minst 1,5 meter från naturmark och grannfastighet 
samt minst 10.0 meter från strandlinje.
 Avvattningen från kvartersmark ska i huvudsak ske 
genom lokalt omhändertagande. 
 Marklov krävs för ändring av markens höjdläge med 
mer än 0,5 meter.
 Nivån för golvbjälklagens underkant i husen får inte 
understiga +93,5 meter i kartans höjdsystem, för att inte 
påverkas av sjöns höjdvariationer.
 Enligt en vattendom från 1981 får vattennivån i sjön 
Viken inte överstiga +92,22 meter i höjdsystemet RH 

Badstranden och Aplaholmen  (Foto: Lars Inge Knutsson)
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00 under perioden 1-15 maj. I grundkartan till denna 
detaljplan har använts det nya höjdsystemet RH 2000, 
som ligger 45 cm högre än RH 00. Den högsta höjden 
uppgår alltså till +92,67 i grundkartans höjdsystem. 
Härutöver får man räkna med viss marginal som bered-
skap vid exceptionella väder- och klimatförhållanden.  

Bryggor
De delar av vattenområdet närmast stranden där bryg-
gor får uppföras har särskilt markerats på plankartan.
 En stor del av ytorna för bryggor ligger på vatten-
områden som tillhör angränsande bostadsfastigheter 
(WB 1). Bestämmelserna reglerar att högst en brygga 
per fastighet får uppföras.
 Bryggor får även uppföras i vattenområden som 
gränsar till naturmark (WB 2). Dessa bryggområden 
är i första hand avsedda för fastigheter och tomter som 
inte gränsar till vatten. Avståndet mellan bryggorna 
får uppgå till minst 10,0 meter, vilket innebär att fl era 
fastighets/tomtägare får utnyttja samma brygga. Fem 
sådana bryggområden har reserverats i planen.

 I vattenområdet tillhörande badplatsen (WN) får 
uppföras badbryggor.
 Det kan framhållas att marken kring en brygga inte 
kan reserveras för enskild fastighet eller grupp av fas-
tigheter. Strandområdet ska hållas tillgängligt för alla.
 Det kan också påpekas att bestämmelserna om bryg-
gor inte gäller retroaktivt. De bryggor som har tidigare 
utfärdade tillstånd (bygglov och/eller dispens från 
strandskyddsbestämmelserna) får behållas. 
 Bryggor med en bredd av högst 1,0 meter och en 
längd av högst 5,0 meter från kartans strandlinje får 
anläggas utan bygglov. Strandskyddsdispens krävs dock 
för bryggor av alla storlekar. 
 Utöver de fem WB 2-områden som markerats på 
vidstående kartskiss har ytterligare två befi ntliga större 
bryggor getts denna beteckning (se tillägg till utlåtande 
2013-06-13)

Allmänna platser
I naturområden får uppföras mindre byggnader för 
pump- och transformatorstationer. Bygglov krävs för 
anordningar som enligt plan- och bygglagstiftningen 
betraktas som byggnader.
 Naturområden och vägar ska också hållas tillgäng-
liga för gemensamhetsanläggningar i form av ledningar 
och andra anordningar för vatten- och elförsörjning 
samt avloppshantering.

Badplatsen
I området som är betecknat som badplats får uppföras 
byggnader, anläggas bryggor och andra anordningar 
som behövs för platsens behov. Även parkering för 
besökare får anordnas.
  Samma krav på bygglov och strandskyddsdipens 
gäller för badplatsen som i övriga områden. 

INFRASTRUKTUR
Vattenförsörjning och avlopp
Befi ntliga förhållanden
Inom planområdet fi nns ett hundratal bostadshus, varav 
de allra fl esta används för fritidsboende. För närvarande 
utnyttjas endast ett par fastigheter för boende året runt.
 Anläggningarna för vatten och avlopp har en mycket 
enkel standard och innebär att i stort sett alla fastigheter 
har enskilda lösningar. Det förekommer att ett några 
fastigheter har bildat mindre, gemensamma anläggning-
ar.
 Huvuddelen av avloppsanläggningarna består av 
äldre stenkistor för bad-, disk- och tvättvatten (BDT-
vatten) som saknar godkännande. Några har fått 
tillstånd att installera snålspolande toaletter till slutna 
tankar. 
 Dricksvattnet i många av brunnarna är av okänd 
eller av sämre kvalitet. Flera fastigheter saknar egna 
vattenbrunnar. Många fastigheter använder sjövatten.

Halna

750 m

länsväg 202

Viken

Bryggområde WB 2
Badplats
Vägförbindelse saknas över denna gräns

Föreslagna platser för bryggor (WB 2) som i första 
hand är avsedda för fastigheter som saknar gräns mot 
vatten.
 Antalet bryggplatser och deras placering har valts 
med hänsyn till befi ntligt vägnät.
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 Det har under lång tid stått klart att de befi ntliga för-
hållandena rörande vatten- och avloppsfrågorna är klart 
otillfredsställande. Många av de boende har planerat att 
bygga ut sina fastigheter, vilket dock inte har kunnat 
beviljas så länge de sanitära förhållandena inte åtgär-
dats. 

Utförda utredningar
Under senare år har gjorts fl era utredningar om hur 
vatten- och avloppsfrågorna skulle kunna lösas. Utred-
ningarna har utförts av Vatten- och Samhällsteknik och 
Sweco Viak.
 Båda företagen har förordat en gemensam anlägg-
ning. Enskilda lösningar har ansetts olämpliga på grund 
av att de befi ntliga husen ligger alltför tätt och att topo-
grafi n är ogynnsam.
   
Planutställningen 2008
Ett förslag till detaljplan (upprättat i augusti 2008) var 
föremål för utställning under hösten 2008. I planen fö-
reslogs bland annat att vatten- och avloppsfrågan skulle 
lösas genom en gemensam anläggning, antingen lokalt 
av de boende eller genom kommunens försorg. 
 Förslaget mötte ett tämligen massivt motstånd under 
utställningen, främst avseende redovisningen av vatten- 
och avloppsfrågorna. Kommunen ansåg därför att det 
saknades förutsättningar att anta planen utan att fram-
förda synpunkter belystes ytterligare.

Det reviderade planförslaget 2012
Det ovan nämnda planförslaget reviderades och var 
föremål för samrådsförfarande under våren och som-
maren 2012.
 Fyra alternativa förslag till vatten- och avloppslös-
ningar presenterades:
1. Lokal gemensam anäggning med eget gemensamt  
 reningsverk och gemensam vattentäkt, 
2. Lokala kretsloppslösningar,
3. Lokal gemensam anläggning med anslutning till  
 kommunens vatten- och avloppsnät,
4. Anslutning till komunens vatten- och avloppsnät  
 med bildande av kommunalt verksamhetsområde för  
 vattenförsörjning och avlopp.
Inget av de framlagda förslagen tillstyrktes av de 
boende. Flera av de synpunkter som framfördes under 
samrådet gav uttryck för att frågan avseende lämplig 
lösning fortfarande var otillräckligt belyst.

Det reviderade planförslaget 2013
I det nu framlagda planförslaget har kommunen tagit 
ställning till hur man avser att driva frågan angående 
områdets vattenförsörjning och avlopp.
 Den lösning man kommit fram till motsvarar i 
huvudsak alternativ 2, som presenterades i 2012 års 
planförslag.
 Den föreslagna lösningen har bedömts vara den 
mest fördelaktiga med hänsyn till hållbarhet och miljö. 

Den kräver viss medverkan av de boende, men bedöms 
bli avsevärt billigare för den enskilde än något av de 
andra tänkbara systemen.
 Det kan påpekas att valet av lösning för vatten- och 
avloppsfrågan inte regleras med tvingande bestämmel-
ser i denna detaljplan. De bestämmelser som införs är 
bygglovplikt för vattentäkter samt att bygglov för ny-, 
om- och tillbyggnader inte beviljas innan respektive 
fastighet är ansluten till godkänd vattentäkt och till 
godkänd avloppsanläggning. 

Vatten: Dricksvattenförsörjningen tillgodoses ge-
nom enskilda eller gemensamma vattentäkter. För 
att kunna kontrollera dricksvattenkvaliten införs 
bygglovplikt för anläggande av vattentäkt. 

Avlopp: De fastighetsägare som önskar ha vatten-
toalett ska installera en snålspolande vakuumtoa-
lett med anslutning till sluten tank. Avloppsvattnet 
hämtas av kommunen för behandling i anläggning 
för hygienisering och efterföljande återföring av 
näringsämnen till jordbruksmark.
      Resterande avloppsvatten från bad, disk och tvätt 
avleds till en reningsanläggning, som antingen ska 
utgöra en enskild anläggning för en fastighet eller 
en gemensam anläggning för fl era fastigheter.
      Exakt hur avloppslösningen ska utförmas för den 
enskilda fastigheten prövas av miljö- och byggnads-
nämnden genom ett ansöknings- eller anmälnings-
förfarande (se 12 § i förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd).

Öarna: Inom planområdet fi nns fyra bebyggda öar 
i sjön Viken. Lokala avloppslösningar kan godtas 
så länge man utnyttjar någon form av torrtoaletter. 
Möjligheter till frivillig anslutning till den gemen-
samma anläggningen ska fi nnas.

El och tele
El- och teleledningar fi nns framdragna till området, 
huvudsakligen via luftledningar.
 Lågspänningsledningarna kan ligga kvar, men re-
kommenderas att läggas i kabel i samband med exploa-
teringen.
 Befi ntliga högspänningsledningar ligger utanför 
bebyggelsen och berörs inte mer än i ett fall. Fastig-
heten Halnatorp 3:32 i områdets östra del berörs av en 
högspänningsledning, som dock saknar ledningsrätt i 
det berörda avsnittet.

Avfallshantering
Hämtning av hushållsavfall och latrin ombesörjs av 
Avfall Östra Skaraborg. Avfallet läggs i containrar som 
placerats på strategiska platser i området.
 Grovavfall, glas och plast m.m. lämnas i återvin-
ningscentralen i Töreboda.
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ÖVERVÄGANDEN ENLIGT 
MILJÖBALKEN
Grundläggande hushållningsbestämmelser
I 3 kap miljöbalken föreskrivs att mark- och vattenområ-
den ska användas för de ändamål som de är bäst lämpade 
för. Om det fi nns mark eller verksamheter som är  utpe-
kade som riksintressanta, ska dessa skyddas mot åtgär-
der som kan orsaka påtaglig skada.

Särskilda hushållningsbestämmelser 
Delar av Töreboda kommun är enligt 4 kap miljöbalken 
av riksintresse med avseende på rådande natur- och kul-
turvärden, vilka inte får påtagligt skadas. Särskild hän-
syn ska tas till turismens och friluftslivets intressen. 

Rådande riksintressen
Planområdet berörs av riksintressen (4 kap 2 § miljöbal-
ken).  
 Det nu aktuella planområdet ingår i det geografi ska 
riksintresset Tiveden med områdena vid sjöarna Unden 
och Viken samt området utmed Göta Kanal mellan 
Karlsborg och Sjötorp.
 Här ska turismens och friluftslivets intressen särskilt 
beaktas vid bedömning av om exploateringsföretag kan 
tillåtas eller vid andra ingrepp i miljön.
 Områden som omfattas av EU:s habitatdirektiv, Na-
tura 2000, klassas också som riksintressen. Planområdet 
berörs dock inte av befi ntliga Natura 2000-områden. 

Miljökvalitetsnormer
Enligt 5 kap miljöbalken får regeringen meddela före-
skrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön 
i övrigt.
 Hittills har sådana normer antagits för utomhusluft, 
vattenförekomster, fi sk- och musselvatten samt omgiv-
ningsbuller.

 Enligt uppgift från länsstyrelsen bedöms sjön Viken 
ha god ekologisk och kemisk status år 2015 (exkl. kvick-
silver).

Förordnanden
För sjön Viken råder strandskydd inom ett avstånd av 
300 meter från strandlinjen, både på land och i vattnet. 
Hela planområdet ligger inom denna avgränsning.
 För detaljplaner fastställda före 1975 har strand-
skyddet automatiskt upphävts. Detta innebär att den 
år 1970 fastställda byggnadsplanen inte omfattas av 
strandskydd. För den detaljplan som antogs 1995 gäller 
dock strandskydd.
 Enligt nyare lagstiftning återinträder strandskyddet 
om gällande detaljplan upphävs eller ersätts med ny 
plan, vilket nu blir fallet. Kommunen har dock möj-
lighet att genom särskild planbestämmelse i begränsad 
omfattning upphäva strandskyddet.

Överväganden
Den aktuella detaljplanen utgör en komplettering och 
modernisering de tidigare gällande planerna för området. 
Som framgår av avsnittet Kommunens utgångspunkter 
(sid 4) kommer planen att bilda underlag för beslut om 
ett ur miljösynpunkt tillfredsställande system för vatten-
försörjning och avlopp. De ändrade planbestämmelserna 
medför att en ökad permanentbosättning underlättas. 
 Planen bedöms inte strida mot miljöbalkens hushåll-
ningsbestämmelser.
 Det fi nns för närvarande heller inga indikationer på 
att gällande miljökvalitetsnormer överskrids eller riske-
ras att överskridas inom det område som kan påverkas 
av den aktuella detaljplanen.

Trädgårdsholmarna



10Detaljplan för del av Halna-Åsen 1:178 m.fl .

BEHOVET AV MILJÖKONSEKVENS-
BESKRIVNING
Behovsbedömning
I förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar 
(MKB-förordningen) föreskrivs att alla detaljplaner ska 
innehålla en bedömning av om planens genomförande 
kan orsaka betydande miljöpåverkan. Om så är fallet kan 
en särskild konsekvensbeskrivning behöva upprättas.
 Betydande miljöpåverkan kan bli följden om planen 
berör Natura 2000-områden eller om den syftar till att 
uppföra anläggningar som kräver tillstånd enligt MKB-
förordningens bestämmelser.
 
Bedömingskriterier
 Bedömningen grundas på följande kriterier:
Regleringar och skyddsvärden
- Planen berörs av rådande riksintressen för turism  
 och friluftsliv. Intressena bedöms dock inte påverkas  
 om planen genomförs.
- Nätverket Natura 2000 berörs inte.
- Skyddsåtgärder enligt 7 kap miljöbalken berörs ge- 
 nom att strandskyddet återinförs när planen antas.  
 Strandskyddet förutsätts kunna upphävas på kvar- 
 ters- och vägmark.
- Registrerade fornlämningar påverkas inte.
- Planen strider inte mot kommunens översiktsplan. 
- Kommunala program eller policydokument berörs  
 inte på ett negativt sätt.

Effekter på miljön
- Planen berör inte områden som kan medföra nega- 
 tiv påverkan på naturmiljön med avseende på växt-  
 och djurliv.
- Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse berörs inte.
- Möjligheterna till rekreation och friluftsliv påverkas  
 inte.
- Risken för skred eller ras kan bedömas som mycket  
 små. 
- Risken för förändringar i grundvattenföringen el- 
 ler försämring av vattenkvaliteten i sjön Viken  
 bedöms inte föreligga. Tvärtom förbättras vatten- 

 kvaliteten när avloppshanteringen sker på ett miljö- 
 mässigt tillfredsställande sätt. På uppdrag av   
 regeringen har Naturvårdsverket upprättat ett förslag  
 till aktionsplan där delmålet avseende fosfor anges  
 att minst 60% av fosfor  i avlopp skall återföras till  
 produktiv mark år 2015, varav minst hälften bör  
 återföras till åkermark.

 Effekter på naturresurser
- Planens genomförande anses förenligt med miljö- 
 balkens hushållningsbestämmelser.
- Areella näringar påverkas inte.
- Viktiga transportleder påverkas inte.

Hälsa och säkerhet
- Planens genomförande befaras inte medföra stör- 
 ningar i form av utsläpp, buller och vibrationer.
- Några påtagliga risker med avseende på människors  
 hälsa och säkerhet bedöms inte fi nnas.

Miljökvalitetsnormer
- Gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap miljö- 
 balken kommer inte att överskridas. Den föreslagna  
 lösningen för avloppshanteringen bedöms medföra  
 förbättrad vattenkvalitet i sjön Viken.
- Inga nationella eller lokala miljömål befaras bli  
 motverkade. 

Samlad bedömning
Planens genomförande innebär att en befi ntlig bebyg-
gelsegrupp bekräftas och eventuellt kompletteras med 
ett fåtal nya hus av likartad typ.  
 Kraven på en miljömässigt korrekt hantering av vat-
ten- och avloppsförsörjningen kommer att tillgodoses.
 Kommunen bedömer, med hänvisning till ovan-
stående beskrivningar, att detaljplanen inte medför 
betydande miljöpåverkan. Någon miljökonsekvensbe-
skrivning enligt 6 kap miljöbalken behöver därmed inte 
upprättas.
 Länsstyrelsen har i sitt tidigare yttrande över planen 
förklarat att man delar kommunens åsikt att planen inte 
medför betydande miljöpåverkan.

En av de större fastigheterna i planområdets norra del
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KONSEKVENSER
Miljökonsekvenser
I avsnittet Behovet av miljökonsekvensbeskrivning har 
gjorts en genomgång av de miljöpåverkande kriterier 
som har relevans i det aktuella projektet. Genomgången 
har lett till bedömningen att detaljplanen inte kommer 
att medföra betydande miljöpåverkan och att miljökon-
sekvenserna därmed kan anses ligga inom godtagbara 
gränser.
 Den genomförda behovsbedömningen avser projek-
tets konsekvenser för miljön i nationellt och regionalt 
perspektiv. Men även i det lokala perspektivet kan man 
tala om konsekvenser, vilka förtjänar att belysas när-
mare.

Hälsa och säkerhet
Risker
De risker som kan förutses är händelser som har 
samband med områdets närhet till vatten. Det är alltså 
viktigt att behovet av inhägnader prövas så att främst 
barnen skyddas från att råka ut för tillbud. Vid pröv-
ning av bygglov för enskilda byggnader kan behovet av 
staket och andra inhägnader behöva utredas, vilket kan 
leda till villkor i lovet.
 Badplatsen ska förses med lämplig räddningsutrust-
ning.
 
Buller
Några bullerstörningar befaras inte. Området ligger inte 
i närheten av några bulleralstrande anläggningar.

Brandsäkerhet
Området kommer inte att förses med brandposter. Det 
har bedömts att närheten till sjön skapar möjligheter att 
tillhandahålla släckvatten. Om Räddningstjänsten så 
kräver kan fasta vattentag för motorspruta anordnas.

Översvämningar
Sjön Viken är reglerad, vilket innebär att risken för 
översvämningar är praktiskt taget försumbar. Trots 
detta har införts en planbestämmelse om att nivån för 
glovbjälklagens underkant inte får understiga +93,5 
meter i plankartans höjdsystem, vilket är omkring en 
meter högre än sjöns medelvattennivå.

Sammanfattande konsekvenser
Det planerade projektet innebär en komplettering av 
befi ntlig bebyggelse. Resursmässigt är komplettering 
mer skonsamt mot miljön än att bygga på jungfrulig 
mark, både med avseende på markåtgång samt gatu- 
och ledningslängder m.m.
 Även i det lokala perspektivet bedöms att miljökon-
sekvenserna är klart godtagbara.
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Planerade åtgärder
Huvudsyftet med planen är att anpassa byggrätten till 
att området ska kunna utnyttjas för ett ökat permanent-
boende. Bestämmelserna om markens och vattnets 
utnyttjande har preciserats, bl.a. med avseende på rätten 
att anlägga bryggor.
 I planen presenteras också vilket system för vat-
tenförsörjning och avlopp som förordas och hur detta 
lämpligen ska genomföras.

Exploatörer
Områdets exploatörer är markägarna i området.

Tidsplan
Planen beräknas bli antagen under 2013. När den vun-
nit laga kraft kan arbetet med att bilda samfällighetsför-
eningar för vattenförsörjning och avlopp påbörjas. Först 
därefter kan det praktiska arbetet med anläggningarna 
påbörjas.

Huvudmannaskap för allmänna platser
För närvarande sköts i stort sett allt underhåll av vägar 
och vissa delar av naturmarken av följande fyra vägför-
eningar:
- Holmsnäs vägförening
- Amerikavägens vägförening
- Näsets vägförening
- Uddakolonisternas vägförening
Avsikten är att föreningarna även i fortsättningen 
ska vara huvudmän för skötsel och underhåll av den 
allmänna platsmarken. Det kommer att vara möjligt för 
enskild markägare att i egen regi svara för skötseln av 
naturmarken. Någon anledning att huvudmannaskapet 
skulle övertas av kommunen fi nns inte.
 Avgränsningen av Holmsnäs vägförenings ansvars-
område kommer att justeras till överensstämmelse med 
detaljplanens avgränsning. 

 Vägföreningarna är inte längre juridiskt giltiga och 
måste omprövas och ombildas för att kunna förvalta 
den eller de samfällighetsföreningar eller gemensam-
hetsanläggningar som kommer att bildas. Frågan sam-
manhänger med hur ansvaret för anläggningarna för 
vattenförsörjning och avlopp organiseras.
 Huvudmannen kommer också att sköta brandposter 
och annan utrustning som behövs för brandbekämp-
ning. 
 För närvarande sköts badplatsen av Holmsnäs väg-
förening genom avtal med Töreboda kommun. Detta 
förhållande bör lämpligen bestå, alternativt övertas av 
den ombildade eller nybildade föreningen.
 De bryggor som är gemensamma för fl era fastighe-
ter bör ingå i samfällighetsföreningen för underhåll och 
skötsel av naturmark och vägar.
 
Genomförandetid
Genomförandetiden för planen bestäms till femton år, 
vilket är den längsta tid lagstiftningen medger.
 Under genomförandetiden får detaljplanen inte änd-
ras eller upphävas utan berörda fastighetsägares medgi-
vande. Om så ändå sker, kan kommunen bli skyldig att 
utge ersättning för t.ex minskad eller förlorad byggrätt.
 Efter genomförande tiden utgång fortsätter detaljpla-
nen att gälla tills den ändras eller upphävs.

Fastighetsrättsliga frågor
Bestämmelser om inrättande av gemensamhetsanlägg-
ningar regleras i anläggningslagen (1973:1149). Bland 
annat anges vissa villkor för att en gemensamhetsan-
läggning ska kunna inrättas:
- Väsentlighetsvillkoret (5 §) - anläggningen måste  
 vara av väsentlig betydelse för de deltagande fastig- 
 heterna
- Båtnadsvillkoret (6 §) - vinsten med anläggningen  
 måste överstiga kostnaderna

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Utsikt över Åsaviken i planområdets västra del
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- Opinionsvillkoret (7 §) - anläggningen får inte inrät- 
 tas om fastighetsägarna eller andra berörda motsät- 
 ter sig den och har beaktansvärda skäl för detta
- Lokaliseringsvillkoret (8 §) - anläggningen ska lo- 
 kaliseras så att minsta möjliga intrång uppkommer  
 utan oskälig kostnad.
Samtliga ovan nämnda villkor kan anses uppfyllda för 
de anläggningar som föreslås. När det gäller anlägg-
ningen för vattenförsörjning och avlopp fi nns endast ett 
realistiskt alternativ till det nu föreslagna - nämligen 
införande av kommunalt verksamhetsområde. En sådan 
lösning är, bortsett från de miljömässiga konsekvenser-
na, avsevärt mera kostnadskrävande än den föreslagna 
kretsloppsanpassade lösningen. Båtnads- och lokalise-
ringsvillkoren är därmed väl motiverade.
 Kommunen tar initiativ till bildande av den eller de 
samfälligheter som kommer att ansvara för de gemen-
samma angelägenheterna för vattenförsörjning, avlopp, 
bryggor, underhåll och skötsel av naturmark och vägar 
m.m.
 Exploatörerna i området ansöker hos lantmäteriet 
om fastighetsbildning som krävs för planens genomfö-
rande. 

Ekonomiska frågor
Större delen av kostnaderna för planens genomförande 
uppstår i samband med anläggandet av vatten- och 
avloppssystemet. 
 Vid utbyggnaden av ledningsnätet ska fastighetsä-
garna erlägga anslutningsavgifter till anläggningens 
ägare/huvudman.
 Kostnader kan även uppstå för underhåll och skötsel 
av naturmark och vägar.
 Planarbetet sker i kommunens regi och bekostas av 
kommunen.
 Planavgift kommer att tas ut i samband med pröv-
ning av bygglov inom planområdet.

Den här sortens skyltar fi nns det gott om i området 
med sina många vägar med alla förgreningar
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Gällande byggnadsplan från 1957.
Kartan är förminskad till skala ~1:6600.
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TÖREBODA KOMMUN
Kommunstyrelsen


