Ändring av DETALJPLAN FÖR
JÄRNEBERG 6:1 m.fl.

SA M R Å DSH A N D LING A PRIL 2014

Beställare: Töreboda kommun
Projektledare: Dan Harryzon, plan- och exploateringschef
Konsult: Arkitekterna Krook & Tjäder genom Karin
Harlin, Karin Löfgren och Mona Seuranen
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PLANHANDLINGAR
•

Tillägg till planbeskrivning samt behovsbedömning (denna handling)

•

Tillägg till plankarta med planbestämmelser

•

Illustrationskarta

•

Grundkarta

•

Fastighetsförteckning
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PLANENS
SYFTE OCH
HUVUDDRAG

BEHOVSBEDÖMNING

Bakgrund
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, turism 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.
För området gäller ”Detaljplan för del av Järneberg
6:1 m. fl.” (akt nr 1473-P36.
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. För att möjliggöra ett
genomförande av intentionerna i utvecklingsplanen
krävs att gällande plan ändras.
Aktuell planändring utgör en av flera detaljplaner
som ska ge förutsättningar för fortsatt utveckling
av turism, rekreation och friluftsliv längs riksintresset Göta Kanal.

Syfte
Syftet med planändringen är att, i linje med utvecklingsplanen, möjliggöra uppförandet av fler övernattningsstugor inom campingområdet.
Ändringarna är förenliga med syftet i gällande detaljplan.

Markägoförhållanden
Fastigheten Kanaljorden 4:1 upptar den större delen
av planområdet och ägs av Kanalbolaget. Kommunen äger den mindre delen,fastigheten Järneberg
6:1.
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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
”Konsekvenser”
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.

Kommunens
ställningstagande
Med åberopande av ovanstående bedömer kommunen att ett genomförande av detaljplanens intentioner ej medför betydande miljöpåverkan varför en
miljökonsekvensbeskrivning ej upprättas.
Behovsbedömningen är avstämd med länsstyrelsen
i april 2014.
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PLANÄNDRINGEN
DETALJPLANEÄNDRINGENs AVGRÄNSNING
Ändringen av detaljplanen gäller tre mindre områden i gällande plan. Detaljplaneändringen ska läsas
tillsammans med underliggande detaljplan som
gäller jämte planändringen.

BYGGRÄTTER OCH
MARKANVÄNDNING
Befintlig plats för camping och tält i planområdets
norra del föreslås användas för besöksboende.
Största sammanlagda byggnadsarea inom de två
områdena närmast kanalen föreslås vara 600 m².
Byggnaderna får uppföras i högst en våning.
Befintlig servicebyggnad inom planområdet som
idag saknar byggrätt, föreslås få en största byggnadsarea om 40 m².

Vid campingens huvudbyggnader samlas de större
byggnaderna. Två byggnader för besöksboende i
två våningar med största byggnadsarea 500 m² per
byggnad, kan uppföras utmed befintlig lokalgata.
Högsta totalhöjd är 8 meter.
Bebyggelsen i campingområdet är enhetlig och
enkel med sadeltak, rött lertegel och faluröda träfasader. Den ansluter till de karaktärsdrag som finns
hos den äldre bebyggelsen utmed Göta kanal för
att förstärka kopplingen till dåtiden. Med hänsyn
till nämnda kulturmiljövärden föreslås särskilda
utformningsbestämmelser för tillkommande bebyggelse.
Planändringen visar mark där byggnad inte får
uppföras (prickmark). Detta möjliggör parkeringsplatser nära de mindre besöksboendena, köryta
samt sikt- och rörelsestråk mot kanalområdet för
fotgängare och cyklister. Tillgängligheten till Göta
kanal värnas.

Befintliga campingbyggnader

Illustrationskarta
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Huvudmannaskap
och
ansvarsfördelning

Avtal

Allmän plats
Ingen allmän platsmark finns inom aktuellt planområde.

Befintliga avtal som berörs
Töreboda kommuns arrendeavtal med AB Göta
kanalbolag.
Campingarrendators avtal med Töreboda kommun.

Kvartersmark
Inom kvartersmark ansvarar den enskilde fastighetsägaren för investeringar och förvaltning.

Markarrende
Avtal för markarrende ska kompletteras mellan AB
Göta Kanalbolag och Töreboda kommun för del av
fastigheten Kanaljorden 4:1.

Fastighetsrättsliga
åtgärder

Mellan Töreboda kommun och arrendator av campingområdet ska kompletterande avtal upprättas för
markarrende för del av fastigheterna Järneberg 6:1
och 7:1.

Inga fastighetsrättsliga åtgärder bedöms erforderliga.

Tidplan

Ekonomiska
konsekvenser

Samråd 2:a kvartalet 2014

Töreboda kommun står för kostnaderna för upprättandet av detaljplanen och ansvarar för genomförandet.

Antagande: 4:e kvartalet 2014

Granskning: 3:e kvartalet 2014

Genomförandet av utökningen av campingen innebär kostnader för:
•

Bearbetning och dränering av mark främst
inom fastigheten Järneberg 6:1 och Kanaljorden 4:1.

•

Byggnation av besöksboende längs kanalen
och vid campingens centrumpunkt.

•

Anläggning av köryta och parkering.

•

Utbyggnad av vatten- och avloppssystem.

•

Utbyggnad av elledningar.

Om planen inte överklagas fastställs den fem veckor efter antagande.

administrativa
frågor
Genomförandetiden är tio år från det datum då
planen vunnit laga kraft.
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 tar fram en ny plan eller ändrar den gällande planen.
Fastighetsägaren äger efter genomförandetidens slut
ingen rätt till ersättning för förlorade rättigheter
som fanns i den ursprungliga planen.
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KONSEKVENSER
EKOLOGISKA
aspekter

•

Planändringen berör mark som inte rymmer särskilt
värdefulla arter. Det blir ingen negativ påverkan på
områdets ekologiska status.

Sociala aspekter
Området för planändringen ingår i ett större sammanhang och utifrån ett socialt perspektiv kan konsekvenserna bli dessa:
•

Utökningen av campingen med besöksboende kan innebära viss ökning av personal
på campingen.

•

Platsen i stort bjuder in till aktiviteter för
olika åldrar och för olika personer. Ju fler i
samhället som ser och möter varandra desto tryggare blir det.

•

Tillgängligheten och närheten till resten av
besöksområdet med gång- och cykelvägen
längs kanalen, parkens olika innehåll med
aktiviteter, badet vid campingen och olika
båtar att färdas på kanalen ger en trivsam
miljö som bjuder in till fysisk aktivitet och
möten mellan människor.

Delaktighet och inflytande i samhället är
en viktig parameter i et folkhälsoperspektiv.
De möjligheter som ges inom ramen för
planprocessen är begränsade. Samrådet ska
dock syfta till att väcka engagemang och ge
goda förutsättningar för delaktighet.

Ekonomiska
aspekter
Töreboda kommun får utgifter för ändring av detaljplanen och för genomförandet av planförslaget.
På sikt förväntas gästhamnsområdet i Töreboda
att fortsätta utvecklas till en mötesplats med olika
funktioner för människor i olika åldrar. De ekonomiska satsningarna och utbyggnaden är en del i
ledet att tillskapa fler campingbesökare och besökare till gästhamnsområdet. Turistnäringens positiva
utveckling får därmed bättre förutsättningar.

MEDVERKANDE I PLANARBETET
Planen har tagits fram av Arkitekterna Krook & Tjäder AB på uppdrag av plan- och exploaterings
Töreboda kommun: Dan Harryzon, plan- och exploateringschef
Arkitekterna Krook & Tjäder AB: planarkitekt Karin Harlin, planarkitekt Karin Löfgren, seniorarkitekt
Mona Seuranen
April 2014

Dan Harryzon				Karin Harlin
Stadsbyggnadsförvaltningen		

Arkitekterna Krook & Tjäder AB
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