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TÖREBODA KOMMUN
Kommunstyrelsen

Detaljplan för del av TÖRESHOVS IDROTTSPARK
Töreboda tätort, Töreboda kommun
UTLÅTANDE över synpunkter som framförts under samrådstiden
Ett förslag till detaljplan, upprättat i januari och reviderat i maj 2014, har varit utställt för granskning under
tiden 25 maj-25 augusti 2014.
Under och i anslutning till granskningstiden har följande yttranden inkommit (sammanfattning jämte
kommentarer):
Länsstyrelsen bedömer att planen kan accepteras och därför
inte kommer att prövas om den
antas.

Noteras.

Länsstyrelsen befarar inte att
planen kommer att strida mot
miljöbalkens bestämmelser om
riksintressen, mellankommunal
samordning, miljökvalitetsnormer eller hälsa och säkerhet.

Noteras.

Det påpekas att plankartan
saknar beteckningen e 50, som
hänvisar till planbestämmelsen
om största byggnadsarea.
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Uppgiften har korrigerats.
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Vattenfall Eldistribution AB 2014-08-15

Vattenfall har inga anläggningar
i området och har därför inget att
erinra.

Noteras.

3
Trafikverket
2014-07-04

Ingen anmärkning.

Noteras.

4
Avfallshanteringen
Östra Skaraborg
2014-08-25

Ingen anmärkning. I yttrandet
redogörs för de utrymmen som
krävs i och vid hämtningsplatser
för avfall.

Noteras.

Planbeskrivningen bör omarbetas med avseende på beskrivningen av dricks-, spill- och
dagvatten.

Planbeskrivningen har reviderats i enlighet med yttrandet.

Eventuell anläggning av konstgräsplan över befintlig huvudvattenledning kan inte tillåtas.

Noteras. Det kan påpekas att vattenledningens läge är säkerställt genom bestämmelse om u-område i planförslaget.
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Länsstyrelsen
2014-07-04

5
Tekniska nämndens
arbetsutskott
2014-09-02
Gatuavdelningen
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TNAU forts.

Det påpekas att det finns vattenledningar inom området som
VA-avdelningen inte har ansvar
för. Dessa bör dokumenteras för
att säkerställa framtida drift.

Har omnämnts i planbeskrivningen.

VA-avdelningen

Kostnaderna för ev. rivning och
återställande av framtida konstgräsplan över huvudvattenledningen bör beaktas. I övrigt ingen
anmärkning.

Noteras.

UTLÅTANDE över framförda synpunkter
Länsstyrelsens påpekande om att plankartan saknar beteckning för en planbestämmelse har korrigerats.
Tekniska nämndens synpunkter har föranlett smärre ändringar av beskrivningen, avsnittet Infrastruktur.
Planhandlingarna har försetts med nya uppgifter om tidpunkter för upprättande och revidering.
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