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INLEDNING

BEHOVSBEDÖMNING

BAKGRUND

Kommunen har gjort en behovsbedömning enligt
PBL 4 kap 34 § och miljöbalken 6 kap 11§. Härvid
har planens genomförande vid en sammanvägning
av konsekvenserna ej bedömts medföra betydande
miljöpåverkan. Viss miljöpåverkan erhålles vilket
redogörs för i planbeskrivningen under rubriken
”Planförslaget och dess konsekvenser”.

Töreboda camping är en relativt ny och välbesökt
camping, invigd 2007. Campingen ingår i ett större
besöksområde längs Göta kanal som utgörs av
gästhamnen, campingen och ett parkområde - ett
frekvent besöksmål främst under sommarsäsongen
för kommunens invånare och besökare. I centrum
av området löper Göta kanal som transportled
med rötter i svensk industrihistoria sedan början av
1800-talet och utvecklingen framåt.
Den kulturhistoriska miljön kring och friluftslivet
i och längs kanalen ska enligt kommunens målsättning förstärkas genom fortsatt utveckling av det
befintliga området. Töreboda kommun vill utveckla
besöksområdet för att kunna ta emot fler besökare,
samt ge förutsättningar för utvecklingen av det
lokala näringslivet. 24 september 2012 antog kommunfullmäktige en utvecklingsplan för området
längs kanalen ”Töreboda gästhamn – utvecklingsplan”. Utvecklingsplanen anger en inriktning för
samtliga berörda aktörer vilka förutsätts medverka
till att målen för områdets utveckling kan nås.
Kommunledningskontoret har härefter fått i uppdrag att upprätta detaljplan som möjliggör ett genomförande av de i utvecklingsplanen redovisade
intentionerna.

SYFTE OCH HUVUDDRAG

Planförslaget medger ej användning av planområdet för sådan verksamhet eller åtgärd som kräver
tillstånd enligt MKB-förordningen bilaga 1 och 3.
Vid behovsbedömningen har kriterierna i MKBförordningen bilaga 4 särskilt beaktats.
Ställningstagandet grundar sig på bedömningen att
ett genomförande av detaljplanen;
 inte påverkar något Natura 2000-område
och därmed inte kräver tillstånd enligt 7
kap 28 § miljöbalken
 inte negativt påverkar möjligheterna att
uppfylla nationella eller regionala miljömål, klimatmål och folkhälsomål
 inte bedöms ge upphov till en betydande
miljöpåverkan på biologisk mångfald,
landskap, fornlämningar och vatten
 inte ger upphov till risker för människors
hälsa och säkerhet
 inte bidrar till att några miljökvalitetsnormer överskrids
 inte på ett betydande sätt påverkar några
områden eller natur som har erkänd nationell eller internationell skyddsstatus
såsom riksintressen och naturreservat.

Syftet med detaljplanen är att i linje med utvecklingsplanen möjliggöra en utökning av befintligt
campingområde vid Göta kanal med iordningställande av mer plats för camping och plats för den
service som behövs därtill, samtidigt som tillgängligheten till och möjligheten att vistas inom riksintresset Göta kanal ska säkerställas.

KOMMUNENS STÄLLNINGSTAGANDE

Aktuellt planförslag utgör en av flera detaljplaner
som sammantaget ska ge förutsättningar för fortsatt utveckling av turism, rekreation och friluftsliv
längs riksintresset Göta Kanal.

Med åberopande av ovanstående bedömer kommunen att ett genomförande av detaljplanens intentioner ej medför betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning behöver därför ej upprättas.

Detaljplaneförslaget innebär att förutsättningar ges
för en utveckling av campingen med uppställningsplatser för tält, husbilar och campingvagnar samt
ett servicehus. Befintligt gång- och cykelstråk med
allé föreslås ingå i planområdet främst för att säkerställa allmän tillgänglighet till stråket och därmed
till riksintresset Göta kanal.

Länsstyrelsen har i samrådsyttrande ställt sig bakom
kommunens behovsbedömning.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
RIKSINTRESSEN
Planområdet omfattas av riksintresse för friluftsliv
och kulturmiljövård (Göta kanal) samt särskilda
hushållningsbestämmelser enligt 4 kap MB (turism
och rörligt friluftsliv). En del av syftet med detaljplaneförslaget är att tillgängligheten till och möjligheten att vistas inom och intill riksintresset för
Göta kanal ska säkerställas.

STRANDSKYDD
Området är ett av flera inom kommunen som utgör
ett LIS-område enligt en 2013 antagen ändring
(tematiskt tillägg) av översiktsplanen (LIS-plan) vilken länsstyrelsen ställt sig bakom. Kommunen har
i denna bedömt att området har ett strategiskt och
attraktivt läge för utvecklingen av främst turism
och kan på så vis bidra till landsbygdsutvecklingen i
kommunen. Töreboda har ett utflöde av såväl köpkraft som arbetskraft till omgivningen och bland
unga vuxna är arbetslösheten hög. Att åstadkomma

en mer positiv utvecklingstrend befolkningsmässigt
och ekonomiskt är mycket angeläget för kommunen, inte minst för att kunna upprätthålla god kommunal service. I länsstyrelsens ”Landsbygdsprogram för Västra Götalands län 2007 – 2013” lyder
visionen ”en levande landsbygd i hela länet”. För
att åstadkomma en levande landsbygd i Töreboda
kommun krävs att alla möjligheter som finns för att
skapa attraktivitet och livskraft i olika delar av kommunen tas tillvara, såväl i tätorter som småorter och
rena landsbygdsområdena.
Inom delar av planområdet gäller strandskydd för
Göta kanal. Ett genomförande av planen innebär
att idag strandskyddat område tas i anspråk som
kvartersmark. I planen föreslås därför att strandskyddet inom kvartersmark upphävs. Som särskilt
skäl åberopas att området utgör ett LIS-område av
vikt för en positiv utveckling av såväl tätort som
landsbygd. I planen säkerställs fri passage utmed
Göta kanal.
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Gränslinje för det
generella strandskyddet
Gällande strandskyddsområde skrafferat med snedlinjer. Området på kartan är ett LIS-område, det är utpekat i kommunens plan
för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS).
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BIOTOPSKYDD

UTVECKLINGSPLAN

Inom planområdet finns två kända objekt som
skyddas av det generella biotopskyddet, allén utmed
kanalen och det öppna diket, Gastorpsdiket.

24 september 2012 antog kommunfullmäktige en
utvecklingsplan för Töreboda gästhamn inklusive
campingområdet. Detaljplaneförslaget är förenligt
med och utgör en tolkning av utvecklingsplanen,
som anger att aktuellt planområde ska tillgängliggöras för en utökning av uppställningsplatser för
befintlig camping.
Då utvecklingsplanen ej varit föremål för samråd
behandlas den som ett kommunalt policydokument.

Allén längs kanalen
För allén gäller att dispens krävs i det fall fällning
av träd eller annan åtgärd som skadar träden avses
ske. Enligt länsstyrelsen kan endast nedtagning av
enstaka träd i syfte att ersätta dem med ett nytt träd
anses vara en skötselåtgärd. Träden är skyddade
oavsett om de är friska eller inte.
I planförslaget finns en bestämmelse med följande
innebörd; ”träden får inte fällas. Enstaka träd får
fällas om detta angripits av sjukdom eller om trädet
medför fara för liv och hälsa. Återplantering ska
ske.”

Gastorpsdiket
Gastorpsdiket åtnjuter det generella biotopskydd
som gäller småvatten och våtmarker i jordbruksmark, exempelvis öppna diken. Det omfattas även
av ett markavvattningsföretag vilket reglerar dikets
utformning, läge och vattentillförsel. I det fall
planens genomförande medför att diket helt eller
delvis läggs igen eller kulverteras krävs dispens som
ansöks om hos länsstyrelsen. På plankartan har
information om krav på eventuell dispens införts.
Enligt länsstyrelsen ska ansökan om dispens göras
innan detaljplanen antas.

DETALJPLAN
Planområdet är till största delen ej tidigare planlagt.
En begränsad del av planområdet omfattas dock av
detaljplan för del av Järneberg 6:1 m.fl. (campingplatsen) med akt.nr 1473-P36 och laga kraft-datum
2006-01-13. Enligt denna är del av nu föreslagen
kvartersmark redovisad som allmän plats, natur och
park i gällande plan.

ÖVERSIKTSPLAN MED TILLÄGG AVSEENDE LIS
Gällande översiktsplan för Töreboda är från 1991.
I denna ingår aktuellt område i utvecklingsområde
för tätortsutveckling.
Översiktsplanen är, främst vad gäller styrande lagar och statliga intressen, i behov av en förnyelse
varför kommunen påbörjat utarbetandet av en ny
översiktsplan. I avvaktan på ny ÖP och främst sett
till det angelägna syftet att kunna bromsa/vända
kommunens negativa befolkningsutveckling, har
kommunen upprätta en LIS-plan med utpekande
av områden där strandskyddslättnader bedöms
bidra till en positiv landsbygdsutveckling i strandnära lägen. För detta redogörs ovan under rubriken
”Strandskydd”. Aktuellt planområde utgör ett av
LIS-områdena. Kommunen bedömer att LIS-planen genom sin fördjupning i berörd del kan ersätta
behovet av ett planprogram.
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Utsnitt från gällande detaljplan P36 med aktuellt planområde
skrafferat med snedlinjer.
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Utvecklingsplan för Töreboda gästhamn
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
PLANOMRÅDETS LÄGE OCH AREA
Befintligt campingområdet är beläget på östra sidan
om gästhamnen i Göta kanal och på några minuters gångavstånd till Töreboda centrum. Aktuellt
planområde är beläget omedelbart norr om den
befintliga campingen. Dess yta omfattar ca 2 ha.

Landskapsbild
Det omgivande landskapet i denna del av Töreboda
präglas dels av halvöppna plana marker med åkermark, åkerholmar, bevuxna diken och skogsdungar,
och dels av utblickar över Göta kanal mot tätorten
och den bebyggda miljön.

Rekreation
MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Planområdet omfattas av de kommunägda fastigheterna Järneberg 6:1 och 7:1 samt del av fastigheten
Kanaljorden 4:1 vilken ägs av AB Göta kanalbolag.

Området ligger i direkt anslutning till ett större frilufts- och rekreationsområde kring Göta kanal och
Törebodas gästhamn. Inom befintligt campingområde i söder finns lekplats och badanläggning.

Naturmiljö, naturvärden
NATUR OCH LANDSKAP

Planområdet rymmer två objekt som omfattas av
generellt biotopskydd. För dessa redogörs ovan under ”Biotopskydd”.

Mark, vegetation
Planområdets norra delar utgörs huvudsakligen
av åkermark. I områdets södra delar, vilka ingår i
campingområdet, utgörs marken huvudsakligen av
gräsytor. Utmed kanalen finns en enkel allé med
lövträd och här löper en gång- och cykelväg söderut
mot Kanalbron och norrut mot Gastorpsbron. I
områdets västra del löper ett öppet dagvattendike i
nord-sydlig riktning. Utmed diket finns buskvegetation.

Göta kanal

Lekplats och campingvagnar inom befintlig camping

Befintligt bad

Campingens receptionsbyggnad
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BEBYGGELSE
Planområdet är obebyggt. I direkt anslutning till
planområdet och nordost om detta ligger en befintlig villa.
Bebyggelsen inom befintligt campingområde i söder är enhetlig och enkelt utformad med sadeltak,
rött lertegel och faluröda träfasader. Receptionsoch servicebyggnaderna utgör de större och högre
byggnadsvolymerna medan intilliggande övernattningsstugor är små och låga. Bebyggelsen tar upp
karaktärsdragen hos den äldre bebyggelsen utmed
Göta kanal.
Inom uppställningsytor för husvagnar och husbilar
bildar små, normalt vita enheter den typiska bilden
av en campingplats. Mot Haddebodavägen avskärmas campingen av ett falurött plank.

torpsbron på 800 meters avstånd. En gång- och
cykelbro är planlagd i anslutning till campingplatsens huvudbyggnader.

Kanal-/Båttrafik
Närliggande Göta kanal trafikeras av fritidsbåtar.
Under båtsäsongen passerar ca 3 500 båtar varav
ca 1200 lägger till för natten i småbåtshamnen här.
Under sommarsäsong gör passagerarbåten M/S
Bellevue flera turer i veckan.
För fotgängare som vill ta sig över kanalen finns
även färjan Lina, Sveriges minsta reguljära färja
som trafikerar över kanalen ca 1,5 km söderut.

SERVICE
Service finns inom befintlig campingplats i form av
reception och anläggningar för bad, lek och sport.

TILLGÄNGLIGHET
Biltrafik och parkering
Planområdet nås via befintlig camping och dess
infart från Haddebodavägen (väg 200) öster om
planområdet. Arbete pågår i syfte att, i anslutning
till föreslagen ny cirkulationsplats i korsningen
Haddebodavägen-Sötåsenvägen, ordna ny tillfart
till campingområdet. Parallellt med aktuell planläggning pågår detaljplanearbete för nämnda trafikanläggningar. Då dessa är utbyggda avses nuvarande tillfart från Haddebodavägen att slopas.
Trafikmängden på Haddebodavägen är ca 3200
ÅVDT (genomsnittet för årsvardagsdygnstrafiken).

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN
Som underlag finns dels en tidigare översiktlig geoteknisk undersökning för befintligt campingområde
och dels en ny geoteknisk undersökning för område
söder om aktuellt planområdet. I den senare görs
bedömningen att de geotekniska förutsättningarna
bedöms som likvärda dem i det södra området vilket bl.a. innebär följande;.
Jorden består direkt under ytskiktet av finsediment
såsom silt och sandig lera som direkt eller via skikt
av friktionsjord vilar på för utförd sondering fast
botten – troligen morän, block eller berg.

35 parkeringsplatser finns centralt i befintligt campingområde, nära reception och badanläggning.
Campinggäster med husbil eller husvagn parkerar
här på hyrd campingplats.

Sättningsundersökning har ej utförts men enligt
sonderingarna är underliggande lera överkonsoliderad. Dock bör beaktas att belastningsökningar
genom uppförande av byggnader och uppfyllnader
liksom grundvattensänkning kan ge sättningar.

Kollektivtrafik

Det bedöms ej föreligga några stabilitetsproblem.

Avståndet mellan planområdet och resecentrum
med järnvägsstation och busshållplatser är ca 1 km.
Ingen direkttrafik går till campingen och det är ca
400 meter till närmsta busshållplats från planområdet. En tågresa mellan Töreboda och Skövde tar ca.
20 minuter.

Jorden är erosionsbenägen vilket måste beaktas bl.a.
med avseende på schaktarbeten.

DAGVATTEN

Planområdet är beläget på knappt 1 km:s avstånd
från torget i Töreboda centrum, en promenad på
ungefär 8 min.

Infiltrationsmöjligheterna för dagvatten inom området är begränsade på grund av undergrundens
beskaffenhet. Dagvattnet leds idag till Gastorpsdiket som omfattas av generellt biotopskydd för vilket
redogörs under rubriken ”Biotopskydd” ovan.

Gång- och cykelstråket utmed Göta kanal löper på
båda sidor om kanalen i anslutning till planområdet. För att komma över kanalen finns två broar,
Kanalbron på 500 meters avstånd respektive Gas-

Genom området finns ett markavvattningsföretag,
Töreboda dagvattenföretag av år 1991, som bildades för att förhindra översvämningar i Töreboda
tätorts nordöstra delar.

Gång- och cykeltrafik
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Markavvattningsföretaget passerar Göta kanal
genom en dykarledning.

STÖRNINGAR, RISKER

Dykarledningen bedömdes ha för liten kapacitet
för tillrinningsområdet och de tillkommande hårdgjorda ytorna i tätorten, vilket föranledde översvämningsproblemen före bildandet av markavvattningsföretaget.

Översvämningsrisk

Företaget är nu konstruerat med bland annat öppna
diken som är dimensionerade för att magasinera ett
dagvattenflöde beräknat på högsta högvattennivå
med 50 års återkomsttid och med en momentan
flödestopp av 25 % (hhq50 år + 25%).

Det konstateras att riktvärden för trafikbuller vid
campingplatser saknas. Järnvägstrafiken på Västra
stambanan ger upphov till bullerstörningar. Järnvägen ligger på ca 200 meter avstånd från planområdet.

Som en del av markavvattningsföretaget finns en
konstruerad vall söder om planområdet med en
angiven höjd +92,45 (RH2000). Denna vall ska förhindra att vatten tränger söderut och in till tätorten
vid nederbörd som är större än den dimensionerade
nederbördsmängden.

Området är även utsatt för bullerstörningar från
trafik på Haddebodavägen (väg 200). Planområdet
ligger som närmast 20 meter från vägmitt på Haddebodavägen. Ett befintligt plank i öster avskärmar
befintlig camping.

Inga översvämningsrisker knutna till Göta kanal
bedöms föreligga.

Buller

Det är av högsta vikt att dessa anläggningar får vara
orörda för att minimera översvämningsrisken i
området samt i delar av tätorten.

En bullerutredning har gjorts för campingområdet
öster om Göta kanal. Denna visar att begränsad del
av den närmast Haddebodavägen föreslagna campingytan utsätts för bullernivåer överstigande 55
dBA ekvivalent nivå från vägtrafik.

TEKNISK FÖRSÖRJNING

Farligt gods

Dricks- och spillvatten
Kommunala dricks-och spillvattenledningar finns
utbyggda inom befintligt campingområde.

Sophantering
I anslutning till befintlig servicebyggnad finns en
sorteringsgård för avfall från befintlig campingverksamhet och dess campinggäster.

Förorenad mark
Inga markföroreningar är kända inom planområdet.

El/tele
I anslutning till befintlig servicebyggnad finns en
elcentral som är ansluten till transformatorstationen
på fastigheten Snidaren 5. En transformatorstation
finns vid befintlig infart till campingen.
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Västra stambanan utgör led för farligt gods. Dess
avstånd till planområdet uppgår till ca 200 meter
och utgör därför ej en riskfaktor för föreslagen utveckling av campingen. Sötåsenvägen är en sekundär väg för sådana transporter. Då avståndet mellan
nämnda väg och planområdet överstiger 200 meter
bedöms transporterna av farligt gods på denna ej
heller utgöra någon riskfaktor.

Radon
Radonmätning har ej utförts. Av genomförd grundundersökning framgår att området utgörs av lera.
Radonmätningar har utförts inom intilliggande
område. Dessa påvisar låga värden vilket också bedöms gälla inom aktuellt planområdet.
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PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD
Utökningen av campingområdet föreslås bygga
vidare på befintlig struktur inom det etablerade
campingområdet i söder. Mindre gator leder runt
i kvarteren med uppställningsplatser för husbilar,
husvagnar och tält på kort- och långtidsbasis, samt
plats för en servicebyggnad. I områdets östra del
föreslås en grönyta (allmän plats, natur) vilken bildar en buffert mot befintlig angränsande villatomt.
I väster närmast kanalen föreslås en zon med naturmark för befintligt gång- och cykelstråk.
Planförslaget är flexibelt utformat för att möjliggöra
alternativa sätt att ordna uppställningsytor, körytor
och placering av servicebyggnad. Kvaliteter som
bör beaktas och eftersträvas i den slutgiltiga utformningen av områdets struktur framgår av illustrationskartan till detaljplanen och redovisas nedan;
 Siktlinjer från områdets inre delar bör hållas
öppna ut mot kanalen, för att tydliggöra campingplatsens läge vid Göta kanal och för att på
ett naturligt och visuellt sätt annonsera kanalstråket för campinggästerna
 Befintlig lokalgata inom campingen är lång och
rak, ca 300 meter. För att variera miljön bör
gatan, då den övergår i kvartersgatan inom aktuellt planområde, ges en riktningsförändring.
Detta möjliggör även att ny servicebyggnaden
kan placeras i siktlinjen längs den långa befintliga gatan och bidra till god orienterbarhet
inom hela campingområdet.

Illustrationsplan för aktuellt planområde
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BEBYGGELSE

GATOR, TRAFIK, PARKERING

Ny byggnad

Biltrafik

Inom planområdet medges endast uppförande av
en servicebyggnad. För att denna, gestaltningsmässigt ska harmoniera med befintlig bebyggelse
inom befintlig campingen har planbestämmelser
för utnyttjandegrad, utformning och utseende införts. I likhet med reglering inom camping i söder
föreslås att ny servicebyggnad ska utformas med
fasader av puts eller trä och tak av rött lertegel
eller ståndfalsad svart plåt samt i övrigt anpassas
till karaktärsdragen hos äldre bebyggelse utmed
Göta kanal.

Trafiken inom campingområdet föreslås ledas på
mindre kvartergator, enligt principen att gatorna
utgör slingor så att det inte uppstår återvändsgränder i campingkvarteren. Kvartersgatorna ansluter
till befintligt campingområde och lokalgatan som
leder fram till receptionen och servicebyggnader
inom befintlig camping, samt utfart mot Haddebodavägen.

Uppställningsplatser
Planen medger ett flexibelt anordnande av uppställningsplatser avseende storlek och placering.
Gatubilden inom campingkvarteren kommer
att variera säsongsvis beroende på bland annat
beläggningsgrad. Strukturen kan även förändras
över längre tid beroende på rådande platsbehov,
trendförändring avseende storlek på husbilar etc.

Gång- och cykeltrafik
Allmänt gång- och cykelstråk längs kanalen kopplar
samman området med omgivande gång- och cykelvägnät. Trafikstandard på kvartersgatorna bör anpassas så att bilar kör på fotgängares och cyklisters
villkor inom området. Uppställningsytor bör ordnas med regelbundna släpp mellan campinglotterna
så att det är möjligt för fotgängare och cyklister
att passera mellan campingområdet och gång- och
cykelstråket utmed kanalen, samt för fotgängare att
passera mellan kvartersgata och eventuella gemensamma grönytor i kvarterens inre.

GRÖNSTRUKTUR, MÖTESPLATSER

Parkering

Alléträden längs gc-stråket utmed kanalen utgör
stommen i områdets grönstruktur. I övrigt förutsätts att en grönstruktur skapas inom planområdet genom plantering av träd och buskar dels i
rader, som gräns- och stråkmarkeringar, och dels
i klungor som platsmarkeringar. Vegetation gör
att både soliga och halvskuggiga platser kan bildas
samt att vinden dämpas, vilket ger ett varierat och
behagligt lokalklimat inom området.

För besöksparkering hänvisas till befintliga parkeringsmöjligheter utmed lokalgatan inom befintlig
camping. Campinggästerna har möjlighet att inom
planområdet parkera i anslutning till uppställd husvagn, husbil och tält inom hyrd campinglott.

Gränsmarkering med vegetation bedöms behövas
i områdets norra del för att skapa en mjuk men
tydlig gräns mot intilliggande odlingsmark. Stråkmarkering med plantering av låga träd rekommenderas för att förstärka campingområdets struktur
avseende kvartersgator, uppställningslotter, gångvägar mot kanalen samt siktlinjer genom området.
Trädrader ökar orienterbarheten och skapar en
småskalig indelning av området och därmed en
gemytlig campingmiljö.

SERVICE
Då planen medger uppförande av en ny servicebyggnad skapas möjlighet att utöka serviceutbudet
avseende toaletter, duschar, tvättmöjligheter, matlagning, avfallshantering etc. för hela campingområdet.

Platsmarkering med planterade träd rekommenderas vid servicebyggnad och inom gemensamma
grönytor. Trädgrupper inom grönytorna kan med
fördel kombineras med sittplatser i form av bänkar
och bord. På detta vis kan inofficiella mötesplatser
skapas för campinggästerna. Träden ger skugga
och skydd, vilket i sig inbjuder till vistelse.
Tidigare erfarenheter säger att marken i området
behöver bearbetas för bättre syretillförsel och infiltration, detta för att bl.a. underlätta etableringen
av nyplanterade träd.
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TEKNISK FÖRSÖRJNING
Grundläggning
Grundläggning av byggnader (servicebyggnad) kan
ske på frostskyddad nivå med sulor, alternativt förstyvad bottenplatta, på naturligt lagrad jord eller väl
packad fyllning. Grundsulor får ej utföras smalare
än 0,5 meter.

Dagvatten
En dagvattenutredning har utförts som underlag
för bl.a. aktuellt planområde. Rekommendationerna
i denna vilka införts som del av planbeskrivning
ska enligt planbestämmelse följas vid iordningsställande av området för camping liksom uppförandet
av servicebyggnad.
Infiltrationsmöjlighetera för dagvatten inom området är begränsade på grund av undergrundens
beskaffenhet. Dagvattnet får ledas direkt till Gastorpsdiket.
Där den geotekniska undersökningen visar att lokalt omhändertagande är möjligt ska så ske. I andra
hand ska dagvattnet fördröjas och avledas trögt till
kommunens anläggning.
Kommunens anläggning består av dagvattenledningar och öppet dagvattendike som korsar
campingområdet och mynnar i Gastorpsdiket.
Maximalt flöde för förbindelsepunkt anges av huvudmannen. Uppdämningshöjd för dagvatten är
lika med överkant vall (söder om planområdet) vid
förbindelsepunkt.
Öppna dammar bedöms ej vara nödvändigt för att
ta hand om dagvatten från planområdet.
De hårdgjorda ytorna beräknas, vid ett genomförande av intentionerna i planen, bidra med ca
30 kubikmeter dagvatten vid ett regn med 10 års
återkomsttid och 10 minuters varaktighet varför
dräneringsstråk ska förses med magasinsvolym som
klarar sådant regn.

Dricks- och spillvatten
Planområdet är anslutet till kommunens dricks- och
spillvatten som finns utbyggt inom campingområdet. Förbindelsepunkt med mätarbrunn för dricksoch spillvatten finns i campingens södra del.
För dricks- och spillvattensystem inom befintlig
camping föreslås en utbyggnad som möjliggör en
anslutning av aktuellt planområde.

El
Elledningar inom befintlig camping föreslås byggas
ut för att försörja även föreslagen utökning norrut
inom planområdet.

Avfallshantering
Avfallshantering föreslås ordnas och ske i anslutning till ny servicebyggnad.

RISKER OCH STÖRNINGAR
Buller
Campingområdet ligger på ett avstånd av ca 200
meter från Västra stambanan, enligt utförd bullerutredning.
Campingområdet är utsatt för bullerstörningar
från trafiken på Haddebodavägen där ungefärlig
årsvardagsdygnstrafik (ÅVDT) uppgår till 3200
fordon. Bullernivån i den östra delen av uppställningsområde för campingvagnar etc överstiger 55
dBA ekvivalent ljudnivå utomhus. Riktlinjer för
campingplatser avseende buller saknas. Dock finns
målvärden för tätortsnära rekreationsområden med
innebörden att den ekvivalenta ljudnivån utomhus
ej bör överstiga 55 dBA.
Kommunen har, med stöd av bullerutredningen,
infört en planbestämmelse med innebörden att bullerskärm om minst två meters höjd ska uppföras i
den östra gränsen utmed planområdet. Härigenom
kommer den ekvivalenta nivån att understiga 55
dBA inom hela planområdet.

Vid behov ska dagvattnet från exempelvis trafikplatser, parkeringsytor och andra nedsmutsade
hårdgjorda ytor renas före utsläpp i kommunens anläggning. För att minska uppkomsten av dagvatten
ska eftersträvas så små ytor som möjligt hårdgörs.

Farligt gods

I enlighet med tekniska nämndens synpunkter säkerställs i planen diket eller eventuell ersättning av
detta med kulvert genom särskild u-bestämmelse
som anger att området ska vara tillgängligt för allmännyttiga ledningar – dagvattentransitering.

Den del av Sötåsenvägen, väg 202, som löper utmed campingområdet är en sekundärväg för transporter av farligt gods. Avståndet till planområdet
överstiger 200 meter varför påverkan på detta bedöms vara mycket liten.
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KONSEKVENSER
EKOLOGISKA ASPEKTER

EKONOMISKA ASPEKTER

Ett genomförande av planen innebär att obebyggd
gräsbevuxen, tidigare jordbruksmark tas i anspråk
för uppställning av mobila fordon och tält. Endast
en mycket begränsad areal föreslås få exploateras
(servicebyggnad). Den biotopskyddade allén utmed
Göta kanal säkerställs/bevaras och skyddas fortsatt
med biotopskydd. Vad gäller Gastorpsdiket medger planen en kulverteringav denna. Ansökan om
dispens med redogörelse för de skäl som åberopas
för dispensen avse göras hos länsstyrelsen före antagandet av planen. I övrigt rymmer området inga
unika, sällsynta eller hotade växter eller växtsamhällen. Sannolikt kan dessutom nya biotoper tillföras området genom plantering inom detta, vilket får
ses som positivt.

Genomförandet av utökningen av campingen innebär kostnader för:

SOCIALA ASPEKTER
Utökningen av campingen innebär ökade möjligheter till social samvaro och möten för besökare och
nyttjare av campingen. Även gång- och cykelstråket
utmed kanalen ger sådana möjligheter vilket är positivt i socialt hänseende.
Campingen vänder sig i stor utsträckning till familjer vilket bidrar till en variation av åldrar inom området. Likaså inbjuder den utökade verksamheten
till aktiviteter för olika åldrar och olika personer.
Att fler i samhället som ser och möter varandra ger
positiva effekter för den upplevda tryggheten.

 Upprättande och genomförande av detaljplanen
 Bearbetning och dränering av mark främst
inom fastigheten Järneberg 7:1.
 Anläggning av enskilda gator.
 Utbyggnad av vatten- och avloppssystem.
 Utbyggnad av elledningar.
 Uppförande av servicebyggnad.
 Anläggning av grönytor, lävegetation och
vegetation främst inom fastigheten Järneberg 7:1.
 Uppförande av bullerplank mot Haddebodavägen.
På intäktssidan kan främst nämnas ökade uthyrningsinkomster. Den utökade verksamheten torde
sannolikt ge positiva ekonomiska sidointäkter för
främst turistnäring och rent allmänt för butiks- och
restaurangbranschen och det lokala näringslivet, i
synnerhet under sommarsäsongen. Långsiktigt bedöms förslagets genomförande ge positiva effekter
för kommunens tillväxt.

Tillgängligheten och närheten till resten av besöksområdet med gång- och cykelvägen utmed kanalen,
parkens olika innehåll med aktiviteter, badet vid
campingen och olika båtar att färdas på kanalen
bidrar till en miljö som uppmuntrar såväl till fysisk
aktivitet som till möten mellan människor.
Utökningen av campingen förväntas bidra till viss
ökad trafik genom befintligt campingområde, dock
i en begränsad och hanterbar omfattning.
Delaktighet och inflytande i samhället är en viktig
parameter i ett folkhälsoperspektiv. De möjligheter
som ges inom ramen för planprocessen är begränsade. Samråd och granskning syftar dock till att
väcka engagemang och ge förutsättningar för delaktighet.
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR
HUVUDMANNASKAP

ORGANISATORISKA FRÅGOR

Kommunen är huvudman för allmän plats inom
planområdet. Denna omfattar dels gång- och cykelväg samt allén längs kanalen och dels viss del av
föreslagen parkmark mot Haddebodavägen.






Samråd 2:a kvartalet 2014
Granskning: 1:a kvartalet 2015
Antagande: 1:a kvartalet 2015
Om planen inte överklagas eller överprövas
av länsstyrelsen vinner den laga kraft fem
veckor efter antagande.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Inga fastighetsregleringar bedöms erforderliga.

GENOMFÖRANDETID

Töreboda kommuns arrendeavtal med AB Göta kanalbolag respektive campingarrendators avtal med
Töreboda kommun berörs av planförslaget.

Genomförandetiden är tio år från det datum då
planen vunnit laga kraft.

Avtal för markarrende ska kompletteras mellan AB
Göta Kanalbolag och Töreboda kommun för del av
fastigheten Kanaljorden 4:1.
Mellan Töreboda kommun och arrendator av campingområdet ska kompletterande avtal upprättas för
markarrende för del av fastigheterna Järneberg 6:1
och 7:1.

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en
lagstadgad rätt att bygga i enlighet med planen och
detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl
föreligger. Efter genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla tills kommunen upprättar en ny
plan, ändrar eller upphäver denna. Fastighetsägaren
äger efter genomförandetidens slut ingen rätt till
ersättning för eventuellt förlorade rättigheter i det
fall planen ändras, upphävs eller ersätts med ny
detaljplan.

EKONOMISKA FRÅGOR
Töreboda kommun står för kostnaderna för upprättandet av detaljplanen
Inom kvartersmark ansvarar enskild fastighetsägare
för investeringar och förvaltning.
Kommunen ansvarar för genomförandet.
Mars 2015
Dan Harryzon

Karin Harlin

Plan- och exploateringschef

Arkitekterna Krook & Tjäder AB
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