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Inledning
Uppdrag och syfte

Planprocessen

Töreboda kommun har beslutat att låta utarbeta ett
tematiskt tillägg till gällande översiktsplan där områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen,
s.k. LIS-områden, pekas ut. I detta arbete kallar
vi handlingen för ”LIS-planen”. Syftet med LISarbetet är att lokalisera och avgränsa attraktiva och
strategiskt intressanta områden i strandnära lägen
för att i översiktsplanen ge stöd och förutsättningar
för fortsatt planprövning/strandskyddsdispens av
en utveckling som främjar en levande landsbygd.

Planprocessen regleras i Plan- och Bygglagen, PBL
(2010:900). LIS-planen är ett tematiskt tillägg till
översiktsplan och följer samma planprocess som en
översiktsplan (3 kap PBL).

Den färdiga LIS-planen utgör sedan, liksom översiktsplanen, ett politiskt styrdokument som visar
kommunens viljeriktning i samhällsutvecklingsfrågor. Landsbygdsutvecklingen avser huvudsakligen
bostäder, verksamheter, friluftsliv, turism och service.
De områden som i detta utställningsskede föreslås
för LIS är:
T1. Hajstorp
T2. Töreboda centrum
T3. Jonsboda
T4. Vassbacken
T5. Tåtorp och Sörboda

Under det första planskedet, samrådsskedet, har
kommunen haft samråd med länsstyrelsen och berörda kommuner. Samråd har även skett med myndigheter, organisationer, enskilda och allmänhet
som har särskilt intresse av planen. Under samrådet
har alla berörda kunnat yttra sig kring planförslaget. Inkomna synpunkter har sammanställts i en
samrådsredogörelse som sedan legat till grund för
bearbetningar och justeringar i förslaget. Den bearbetade planen har här efter varit föremål för utökat
samråd. Resultatet har föranlett justeringar och
ställs nu ut för granskning. Nu finns åter möjlighet
att ge synpunkter på planen, och mindre justeringar
är möjliga. Efter utställning beslutar kommunfullmäktige om ett antagande av planen.
Ett tematiskt tillägg till översiktsplan är, till skillnad från en detaljplan, inte en juridiskt bindande
handling. Det är först i detaljplaneskedet som en
definitiv prövning av ett områdes lämplighet för ett
visst ändamål sker. LIS-planen kan dock utgöra en
viktig förutsättning för att utveckling inom strandskyddat område ska få prövas i detaljplan, och att
strandskyddet ska kunna upphävas/begränsas.

T6. Halna Åsen
T7. Moholm
T8. Sisjön
T9. Beateberg

Förslag
Synpunkter

SAMRÅD
Bearbetning
Synpunkter

UTSTÄLLNING
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Vad är strandskydd?
Regler kring skyddet av våra stränder infördes redan
på 1950-talet och syftet var då att långsiktigt trygga
förutsättningarna för allmänhetens tillgång till
strandområden. Senare utökades skyddet till att även
avse bevarandet av goda livsvillkor för djur- och
växtliv på land och i vatten, något som fortfarande
gäller. Nuvarande strandskydd från 1 juni 2009
regleras i Miljöbalken 7 kap och omfattar land- och
vattenområden intill 100 meter från strandlinjen vid
havet, insjöar och vattendrag i hela Sverige. Länsstyrelsen får besluta att utvidga strandskyddet till högst
300 meter från strandlinjen om det behövs för att
säkerställa något av strandskyddets syften.
Inom ett strandskyddat område får man inte:
-

uppföra nya byggnader
ändra byggnader eller byggnaders användning
om detta försvårar för allmänheten att beträda
ett område där den annars skulle ha fått färdas
fritt
- utföra andra anläggningar eller anordningar om
det försvårar för allmänheten att beträda ett
område där den annars skulle ha fått färdas fritt
- gräva eller på annat sätt förbereda för sådana
byggnationer
- utföra andra åtgärder som väsentligt förändrar
livsvillkoren för djur- eller växtarter
Kommunen får besluta om att upphäva strandskydd
eller ge dispens från skyddet endast om det finns
”särskilda skäl”. Vad som får beaktas som särskilda
skäl anges i Miljöbalken 7 kap § 18 och avser endast
ett område som
-
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redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att
det saknar betydelse för strandskyddets syften
är väl avskilt från området närmast strandlinjen
genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet
eller annan exploatering
behövs för en anläggning som för sin funktion
måste ligga vid vattnet och behovet inte kan
tillgodoses utanför området
behövs för att utvidga pågående verksamhet
och utvidgningen inte kan genomföras utanför
området
behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses
utanför området eller
behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat
mycket angeläget intresse
genom att tas i anspråk för en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden (LIS-område)

Inledning

Sluss i Hajstorp.

Vad är LIS?
Nu gällande strandskyddslagstiftning ger kommuner rätt att i sin översiktsplan peka ut områden
i strandnära läge som betydelsefulla för utvecklingen av landsbygden. Inom dessa får kommunen
som särskilt skäl för upphävande av eller dispens
från strandskyddet åberopa dess betydelse för
landsbygdsutvecklingen i kommunen. Tanken är
att landsbygden lättare ska kunna nyttja de konkurrensfördelar ett strandnära läge kan ge. Det
kan handla om ett tillskott på boende som stärker
underlaget för lokal service som skola, butiker och
kollektivtrafik liksom verksamheter vilka ger arbetstillfällen och därmed stärker kommunens ekonomi. Det kan även handla om anläggningar som
syftar till att stärka turismen.
För att ett område ska få föreslås för landsbygdsutveckling i strandnära lägen ska området:
-

vara lämpligt för utvecklingen av landsbygden
vara av sådant slag och har en så pass begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt
- endast ha en liten betydelse för att tillgodose
strandskyddets syften i eller i närheten av tätorter, eller inom vissa utpekade geografiska
områden
Inom ett LIS-område kan exploatering sedan bli
aktuell under förutsättning att denna ej medför att
strandskyddets syften i ett långsiktigt perspektiv
äventyras. Dessutom finns krav på att fri passage
ska säkerställas liksom bevarandet av goda livsvillkor för djur- och växtliv.
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Metod i LIS-arbetet
Utvärderingsgrunder

Arbetets avgränsning
Då LIS-planen är ett tillägg till kommunens översiktsplan görs analyser och avvägningar på samma
översiktliga nivå som i översiktsplanen avseende såväl studier av förutsättningar som detaljeringsgrad i
förslag. Avsikten är att fortsatt planering under lång
tid framöver ska ges stöd i översiktsplanen/LISplanen, främst avseende lämplig markanvändning.
Bedömningar och avvägningar i arbetet med
LIS-planen har skett utifrån befintliga kunskapsunderlag, allmänna observationer vid platsbesök
samt intervjuer med sakkunniga. Komplettering
av kunskapsunderlaget avseende bl. a. natur- och
kulturvärden, geotekniska förhållanden och risker,
dagvattenhatering och dricksvattenförsörjning,
kommer att ske i kommande detaljplanearbete.
Även ställningstaganden till hur föreslagna LISområden bör ordnas och utformas avseende till
exempel placering av bebyggelse och bredd på fri
passage hänskjuts till detaljplaneskedet. Sådana
ställningstaganden kräver noggrannare studier av
respektive områdes specifika förutsättningar än vad
som kan anses rimligt inom ramen för ett översiktsplanearbete.

Urval av områden
Utgångspunkt för förslagen till LIS-områden är
ett preliminärt urval som kommunen gjort. Under
planarbetets gång har urvalet avvägts och preciserats genom följande metod:
-

Alla områden som omfattas av strandskydd
synliggörs i karta.
- Uppenbart olämpliga områden väljs bort;
skyddade naturmiljöer, dokumenterat höga
naturvärden, känsliga vattenmiljöer avseende
MKN, kända riskområden för ras/skred/översvämning, otillgängliga områden och områden viktiga för närrekreation.
- Notering om områden olämpliga för ny bostadsbebyggelse; oexploaterade områden, risk för
spridd bebyggelse – kan dock vara lämpliga för
annan utveckling.
- Utvärdering av resterande områden har skett
dels utifrån attraktivitet och potential för
landsbygdsutveckling, och dels utifrån möjligheten att minimera negativ påverkan på
eller stärka strandskyddets syften. Förslagens
lämplighet värderas även utifrån förenlighet
med nationella miljömål och påverkan på miljökvalitetsnormer.
I denna handling redovisas endast de områden som
i utvärderingen befunnits lämpliga och strategiska
för landsbygdsutveckling i strandnära läge.

Attraktivitet och potential för landsbygdsutveckling
värderas utifrån bland annat skönhetsvärden i landskapsbild och stadsbild, befintlig turism, närhet till service,
kommunikationer och annan infrastruktur. Ett LISområdes lämplighet motiveras med bland annat
följande principiella resonemang:
-

Attraktiva bostäder kan locka till kvarboende
och inflyttning, vilket kan innebära ett inflöde
av kompetens och skattemedel till kommunen.
- Landsbygdsutveckling med turism och verksamheter kan ge fler arbetstillfällen, vilket kan
locka till kvarboende och inflyttning i kommunen.
- Närhet till goda och kollektiva kommunikationer innebär ett minskat bilberoende, ett
enklare vardagsliv samt tillgång till service
och en större och bredare arbetsmarknad.
God tillgänglighet är också viktigt för turism
och besöksnäring.
- Möjlighet att ordna hållbara VA-lösningar för
befintliga och nya bebyggda områden innebär
bättre förutsättningar för helårsboende, samt
en minskad risk för negativ miljöpåverkan på
vattenmiljöer. Fler enheter att ansluta innebär
förbättrade ekonomiska förutsättningar för
utbyggnad av miljösäkra och robusta VA-lösningar, i första hand i kommunal regi.
Påverkan på strandskyddets syften värderas utifrån tillgången till oexploaterade stränder lokalt och i hela
kommunen, möjlighet att ordna fri passage, påverkan på
växt- och djurliv, friluftsliv och allemansrättslig tillgänglighet. Påverkan på strandskyddets syften redovisas i
avsnittet om miljökonsekvenser under respektive
föreslaget LIS-område samt i avsnitt om samlade
konsekvenser i slutet av handlingen.

Konsekvensbeskrivning
Under arbetet med LIS-planen har en miljöbedömning enligt Miljöbalken 6 kap och ”Förordning
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar”
gjorts.
Miljöbedömningen redovisas i LIS-planen dels i ett
avsnitt om miljökonsekvenser under respektive föreslaget LIS-område, och dels i ett avsnitt om samlade
konsekvenser i slutet av handlingen. I miljöbedömningen läggs tyngdpunkten på de miljöaspekter/
ämnesområden som bedöms relevanta i frågan om
risk för betydande miljöpåverkan.
Under de samlade konsekvenserna redovisas och
bedöms, utöver miljökonsekvenser, även i stora
drag de sociala och ekonomiska konsekvenserna av
föreslagen utveckling.
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Utgångspunkter
ÖVERSIKTSPLAN 1991, SAMBAND
OCH KONSEKVENSER
Gällande översiktsplan från 1991 är, främst vad gäller styrande lagar och statliga intressen, i behov av
en uppdatering/förnyelse varför kommunen beslutat
att låta upprätta en ny översiktsplan. Till stöd för
detta arbete som pågår, har länsstyrelsen i yttrande
2012-03-27 redovisat sin syn på de viktigaste sakfrågor som förändrats/tillkommit under senare år och
som har bäring på samhällsplaneringen och därmed
ska läggas till grund för ny översiktplan och som
också beaktats i LIS-planen.
I avvaktan på ny översiktsplan och främst sett till
det angelägna syftet att kunna bromsa/vända kommunens negativa befolkningsutveckling, har kommunen valt att upprätta förslag till LIS-områdena
som formellt tillägg till gällande översiktsplan. Resultatet kommer att utgöra en naturlig och viktig del
i den nya översiktsplanen. Kunskapen/vetskapen om
vilka områden som kan åtnjuta strandskyddslättnader och därmed möjliggöra tillkomsten av attraktiva
boendemiljöer, är av vital betydelse då övriga bebyggelsen liksom satsningar i transportinfrastrukturen
kommunövergripande ska klarläggas och lämplighetsprövas.

ett ”Landsbygdsprogram för Västra Götalands län
2007-2013”, senast reviderat i juni 2011. Visionen i
landsbygdsprogrammet lyder ”en levande landsbygd
i hela länet”. För att åstadkomma en levande landsbygd i Töreboda kommun behöver vi på bästa sätt
nyttja alla de möjligheter som finns för att skapa
attraktivitet och livskraft i olika delar av kommunerna, såväl i tätorterna och småorterna som i de
rena landsbygdsområdena.
Enligt Länsstyrelsens i Västra Götalands län PM
2011-09-20 om hantering av LIS-områden i översiktsplaner, kan det inom orter med vikande befolkningsutveckling och sett till syftet med LIS vara en
fördel att peka ut LIS-områden, istället för att enbart använda ”tätortsutveckling” som särskilt skäl
för upphävande av strandskydd/strandskyddsdispens, kunna åberopa ”landsbygdsutveckling” som
särskilt skäl. I detta arbete väljer kommunen därför
att betrakta hela kommunen som landsbygd, i den
meningen att områden såväl inom och i anslutning
till tätort som utanför tätort kan bli utpekade som
LIS-områden.

Kunskapsunderlag
Utöver det nya kunnskapsunderlag som framgår av
länsstyrelsens prövning av gällande översiktsplans
aktualitet har såväl nytt regionalt som kommunalt
sådant beaktats i LIS-planen. En listning över samtliga underlag återfinns i handlingens sista kapitel,
”Underlagsmaterial”.

Definition av landsbygdsutveckling
Som en del av LIS-arbetet ska kommunen definiera
vad som ska läggas in i begreppet ”landsbygdsutveckling”. Töreboda kommun befinner sig idag i
en situation med en minskande och åldrande befolkning. Befolkningen minskar både på grund av
utflyttning och på grund av att det föds få barn.
Kommunen har ett utflöde av såväl köpkraft som
arbetskraft till omgivningen, och bland unga vuxna
är arbetslösheten relativt hög. Att åstadkomma en
mer positiv utvecklingstrend befolkningsmässigt
och ekonomiskt är mycket angeläget för kommunen,
inte minst för att kunna upprätthålla god kommunal
service.
Länsstyrelsen Västra Götalands län har utarbetat
8
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Törebodas översiktsplan från
1991

Landsbygdsprogram för Sverige
år 2007‐2013
Genomförandestrategi för Västra Götalands län
‐ reviderad i juni 2011

Rapport 2011:48

Landsbygdsprogram utgivet av
Länsstyrelsen Västra Götalands
län

Regionalt perspektiv
Norra Skaraborg
Töreboda kommun ligger i norra Skaraborg i nordöstra delen av Västra Götalands län. Denna regiondel är kopplad till regioncentrum Göteborg främst
via E20 och Västra Stambanan.
Töreboda kommun gränsar till Mariestad i väster,
Gullspång i norr, Karlsborg i öster och Skövde och
Tibro i söder. Vad gäller identifikation i regionen
är Töreboda tydligt orienterat mot Skövde; största
staden i regiondelen med stark betydelse som delregionalt centrum avseende arbetsmarknad, serviceoch kulturutbud.

samma nämnder och förvaltningar både minskar
kommunernas sårbarhet och ger en högre effektivitet.
MTG-kommunerna har nyligen utarbetat en gemensam Vindbruksplan, antagen i juni 2010 i Mariestad och Töreboda och i april 2011 i Gullspång.
Vindbruksplanen är ett tematiskt tillägg till kommunernas översiktsplaner, på samma vis som LISplanen för Töreboda avses bli.
Båda avses bli inarbeteade i kommande, ny översiktsplan.

Delregionalt tillväxtprogram
Töreboda ingår i Skaraborgs kommunalförbund
som är en intresse- och samverkansorganisation
för Skaraborgs 15 kommuner. I ”Delregionalt tillväxtprogram för Skaraborg 2008-2013” tecknas
följande målbilder för regiondelens utveckling:
”En attraktiv och synlig region
En konkurrenskraftig region präglad av hållbar tillväxt,
innovation och förnyelse
En region med en långsiktigt hållbar infrastruktur”
Programmet syftar till att åstadkomma en långsiktigt ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar
tillväxt i regiondelen som helhet. För att Töreboda,
som är en liten kommun med negativ befolkningsutveckling och begränsad ekonomi, ska kunna
bidra till en sådan utveckling krävs bland annat
samverkan kring service och utbildning med andra
kommuner, goda kommunikationer som ger tillgång till den regionala arbetsmarknaden, stärkning
av det lokala näringslivet genom förmågan att attrahera företagsetableringar, kompetent arbetskraft
och fler kommuninvånare. I programmet nämns
fyra målgrupper som särskilt viktiga att attrahera;
studenter, entreprenörer, de ”nya” pensionärerna
och turister.

Tillväxtprogram för att åstadkomma långsiktigt
hållbar tillväxt

I detta perspektiv bedöms ett utbud av attraktiva
bostäder i strandnära lägen kunna locka till bosättning, och därigenom kunna stärka regionens och
kommunens utveckling. Ökade möjligheter att
utveckla besöksnäringen i strandnära lägen bedöms
kunna stärka det lokala näringslivet och därmed
också bidra till regionens attraktivitet.

Kommunsamarbete
Töreboda har, tillsammans med Mariestad och
Gullspång (MTG), byggt upp ett omfattande samarbete i en rad viktiga kommunala förvaltningsfrågor; energirådgivning, IT-frågor, miljö- och
byggnadsfrågor, säkerhetssamordning, teknisk
förvaltning och barn- och ungdomskultur. GemenLIS i Töreboda - Antagandehandling
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Om Töreboda kommun
Framtidsvisioner
Den politiska visionen för Töreboda kommun är
enligt ”Budget 2011, flerårsplan 2012-2013”, kommunfullmäktiges mål:
”Den trivsamma kommunen - Med medskaparanda
och dialog i centrum
Verksamhetsmålen för perioden 2011-2013 är följande:
Kunskapsutveckling och utbildning - Vi vill utveckla och
prioritera kunskapsutveckling för både barn, ungdomar och
vuxna samt vara en attraktiv arbetsplats som ger utvecklingsmöjligheter.
Näringsliv och arbetsmarknad - Töreboda ska vara en
kommun där företag trivs och vill etablera sig, där vi uppmuntrar kreativt tänkande och entreprenörskap och där
vi sätter fokus på allas rätt till arbete och meningsfull sysselsättning.
Kommunikation, boende och miljö - Töreboda ska erbjuda
bra och trivsamt boende för alla generationer, där goda kommunikationer finns för att nå såväl angränsande kommuner
som storstadsregioner. Vi ska värna vår vackra miljö och
leva resurssnålt och ansvarsfullt med tanke på kommande
generationer.”
Målen ligger i linje med den landsbygdsutveckling
som LIS-planen avses bidra till avseende ökad attraktivitet för bosättning och verksamhetsetablering
i kommunen, ett inflöde av kompetent arbetskraft
och ett stärkt lokalt näringsliv. Utvecklingsmålen
kommer att konkretiseras inom ramen för förestående arbete med ny översiktsplan för Töreboda.

Befolkning och näringsliv
Kommunen har idag ca 9000 invånare, varav ca
4000 bor i huvudorten Töreboda. I kommunen
finns också tätorterna Moholm och Älgarås med
drygt 600 respektive 400 invånare. Utöver tätorterna finns ett antal mindre orter samt en stor andel
landsbygd med glesare, spridd bebyggelse.
Törebodas näringsliv utgörs av många mindre och
ett fåtal större företag; Daloc, Moelven limträ, Källbergs, Westerstrands ur med flera. Övervägande del
av arbetstillfällena i kommunen finns inom tillverkningsindustri, vård, skola och omsorg.
Besöksnäringen är en viktig näringsgren under
sommarhalvåret. Göta kanal sträcker sig genom
kommunen och utgör med sin attraktionskraft för
kultur- och friluftsliv en viktig motor för turismen.

Kommunikationer och service
De huvudsakliga kommunikationsstråken i kommunen är Västra stambanan och väg 200 i nordsydlig riktning samt väg 201 och 202 i öst-västlig
10
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riktning. Västra stambanan med tågstopp i Töreboda skapar goda kommunikationsmöjligheter med
Skövde, Stockholm, Göteborg och Örebro. Väg 201
och 202 leder till Mariestad, och utgör gena anslutningar till E20. Idag går busslinjerna 501, 504 och
505 längs väg 202 åt norr och söder, och längs väg
202 mot Mariestad. I resten av kommunen finns
dels anropsstyrd s.k. närtrafik och dels skolskjuts.
Längs Göta kanal finns en cykelled som har stor
betydelse för friluftslivet sommartid.
I skriften ”Målbild för kollektivtrafiken år 2025 i Skaraborg” definieras målet 50 % ökat kollektivresande
år 2025. Västra stambanan pekas ut som ett av de
viktiga stråken att utveckla för att uppnå målet.
Förtätning utmed stråket och möjlighet för boende
i övriga kommunen att nå stråket med kollektiva
färdmedel är viktiga led i utvecklingen.
Kommunal och kommersiell service finns huvudsakligen i Töreboda centrum. I Moholm och Älgarås finns skolor upp till årskurs 5, och i Moholm och
Älgarås finns äldreomsorg. Sommartid finns caféer,
vandrarhem och camping på flera ställen i anslutning till gästhamnar längs Göta kanal.

Vatten och avlopp
Kommunalt vatten och avlopp finns i Töreboda,
Moholm, Älgarås, Slätte, Lagerfors och Fägre. I
Hajstorp och Säckestad finns kommunalt avlopp.
Utbyggnad av kommunala VA-ledningar i kanalstråket längs Göta kanal och vidare sjöförlagda
genom sjön Viken, kan vara möjligt. På så vis kan
förutsättningarna för bebyggelse- och landsbygdsutveckling längs Göta kanal ökas.
Aktuell inriktning för utbyggnad av kommunalt VA
i Töreboda bygger även på möjligheten att skapa
hållbara lokala kretsloppslösningar, som komplement till konventionell VA-utbyggnad. Lokala
lösningar kan i vissa fall vara att föredra, sett till
de sammantagna ekologiska, sociala och ekonomiska konsekvenserna av en utveckling som gagnar
kommunens invånare, företagande och turism.
Anslutning till kommunens konventionella VA-nät
är således ej avgörande vid valet av föreslagna LISområden.

Strandskyddade områden
I Töreboda finns totalt 348 km strand. Detta innebär en strandlängd per capita på ca 38 meter, vilket
ligger i nivå med riksgenomsnittet. Av strandlinjen
är ca 20 % bebyggd eller påverkad av bebyggelse
(SCB 2011). Vid Edsån, Ymsen, Östen, Ålsjön,
Sänningen, Velen, Unden och Mullsjön är strandskyddet utökat från 100 till 200 meter, och vid
sjön Viken till 300 meter. Vid omprövningen av
strandskyddet inför 1 januari 2015 då rådande utökat strandskydd upphör att gälla, anser kommunen
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att en differentiering av strandskyddet bör studeras
så att strandskyddszonen kan ges olika bredd beroende på platsspecifika förutsättningar.
Längs ca 8 km strand, där det finns gällande detaljplaner (främst i Töreboda centrum), är strandskyddet helt eller delvis upphävt. Vid Halna Åsen
omfattas ytterligare ca 3 km strand av ett pågående
detaljplanarbete. Utpekade LIS-områden upptar
sammantaget ca 15 km strand, vilket motsvarar
drygt 4 % av kommunens totala strandlängd.

Göta kanal, Tidan, Viken och Sisjön
De strandskyddade områden inom kommunen som
är intressanta för LIS-utveckling ligger längs Göta
kanal, Tidan, Viken och Sisjön. Viken är riksintresse för yrkesfiske, friluftsliv och vid Göta kanals
mynning även riksintresse för kulturmiljövård.
Göta kanal är riksintresse för kulturmiljövård och
friluftsliv. Göta kanal och sjön Viken omfattas också av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4
kap MB - ”Tiveden med områdena vid sjön Unden och sjön
Viken samt området utmed Göta kanal mellan Karlsborg
och Sjötorp”. Inom området skall turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen
särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten
av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.
Tidan och Sisjön berörs inte av riskintressen eller
särskilda hushållningsbestämmelser.

Kulturmiljöer
Göta kanals riksintresse för kulturmiljövården motiveras av att den är Sveriges största och mest symbolladdade kanalmiljö, utförd 1810-32, med stor
teknik- och kommunikationshistorisk betydelse.
Hela kanalsträckningen med broar, slussar, hamnmiljöer, löneboställen, varv, vallar, trädridåer, m m,
samt järnvägsmiljön vid Töreboda, är viktig för förståelsen av kanalens senare historia under 1800-talets andra hälft. Kanalmiljöerna finns beskrivna i
kulturhistorisk inventering från 95-96 (Skaraborgs
länsmuseum). Flera bebyggda miljöer i anslutning
till kanalen är även särskilt uppmärksammade i
kulturhistorisk inventering från 1983 (Skaraborgs
länsmuseum) och kommunalt bevarandeprogram.
Detta berör aktuella LIS-områden i Hajstorp, Töreboda centrum, Vassbacken och Tåtorp. Även
LIS-området Beateberg vid Viken är uppmärksammat i kulturhistorisk inventering och kommunalt
bevarandeprogram.

frusen. Platser för slussar och broar har valts utifrån
tillgången på fast mark eller berg, för att kunna
grundlägga anläggningarna på ett bra sätt. Aktuella
LIS-områden vid Göta kanal är lokaliserade i anslutning till dessa platser med förmodat stabilare markförhållanden.
I ”Översiktlig översvämningskartering längs Tidan” (Räddningsverket 2006-09-29) beskrivs översvämningsförhållandena vid Tidan. Enligt karteringen berörs
LIS-området invid Tidan i Moholm inte av översvämningsrisk.
Räddningsverkets översiktliga stabilitetskartering
för Töreboda kommun från 2008 omfattar LIS-områdena i Töreboda centrum och i Moholm. Enligt
karteringen är markstabiliteten tillfredsställande god
inom dessa områden. Inga övriga kända risker för
ras och erosion finns inom berörda delar av kommunen.
Kompletterande geotekniska utredningar liksom
fördjupad kunskap avseende risk för översvämning
krävs, knutet till kommande detaljplaner.
Hela kommunen är låg- eller normalriskområde för
markradon. Ett område kring Moholm ligger på
gränsen mellan värden för normal- och högriskområde.
Farligt gods transporteras på Västra stambanan,
vilket kan innebära risker för människors hälsa och
säkerhet i anslutning till järnvägen.

Slutsatser
Det finns ett starkt stråk genom kommunen längs
med Göta kanal, med stor potential för ökad turism
och ökat kultur- och friluftsliv samt attraktiva boendemiljöer med möjlighet att åstadkomma goda
VA-lösningar. Tillgången på oexploaterade stränder
i kommunen är god vilket ger gynnsamma förutsättningar för landsbygdsutveckling.

Hälsa och säkerhet
Göta kanal är huvudsakligen utgrävd i ”mjuk”
mark, på många ställen lerjord, vilket kan innebära
ras- och skredrisk. Kanalkanter och sidovallar är
känsliga för belastning, varför de trafikeras med
underhållsfordon endast vintertid när marken är

Göta kanal vid Hajstorp.
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Utgångspunkter

11

LIS-områden
T1. Hajstorp
Förutsättningar
Aktuellt område ligger på ömse sidor om Göta kanal vid Hajstorp. Här finns en sluss och slussvaktarstuga omgiven av en pittoresk och lummig bymiljö
med traditionell lantlig bostadsbebyggelse, samt
större och mindre ekonomibyggnader. I anslutning
till byn finns även ett antal modernare bostadshus
på villatomter. Hajstorp är en av kommunens mest
attraktiva boendemiljöer, bland annat att döma av
fastighetspriserna. Hajstorp har även attraktionskraft som besöksmål för turister och för kommuninvånare, inte minst i samband med den årliga
skördefesten. I anslutning till Göta kanal finns sommartid camping, gästhamn och café.
Hajstorp nås via mindre vägar från E20, väg 200
eller väg 202. Regelbunden kollektivtrafik finns
längs väg 200 med närmaste hållplats vid Levsäng
ca 1,5 km bort. Skolskjuts och anropstrafik når dock
Hajstorp.
Terrängen är kuperad och bitvis låglänt kring kanalen.
Hela området omfattas av riksintresse för friluftsliv
och kulturmiljövård samt särskilda hushållnings-

Hajstorp vintertid, med Göta kanal tömd på vatten.

bestämmelser enligt 4 kap MB (turism och rörligt
friluftsliv). Området kring Hajstorp är utpekat som
bevarandevärt odlingslandskap. Det ingår också i
kulturhistorisk inventering från 1983 (Skaraborgs
länsmuseum) och kommunalt bevarandeprogram.
Inga höga naturvärden finns dokumenterade.
Inom och i anslutning till Hajstorp finns mark
inom strandskyddat område (100 m strandskydd på
ömse sidor om kanalen) som är möjlig och attraktiv
för bebyggelseutveckling. Intresse finns också för
att utveckla befintlig turismverksamhet.

Analys
Talar för LIS

Talar emot LIS

Attraktivt och vackert område.

Känslig miljö - riksintresse för kulturmiljövård
och friluftsliv.

Identitetsstark kulturmiljö vid Göta kanal.
Högt marknadsvärde på befintliga bostäder i området.
Befintlig bystruktur som kan förtätas och utvecklas.

Bitvis låglänt, vattensjuk mark med förmodad
dålig markstabilitet.
Långt avstånd till god kollektivtrafik.

Närhet till Törebodas service via gång- och cykelbana längs kanalen (4 km).
Aktivt samhällsliv, årlig skördefest, gästhamn,
camping, café, fungerande turism sommartid.
Kommunalt avlopp finns väster om Göta kanal.
Utbyggnad av kommunalt VA i kanalstråket kan
vara möjligt.

Utvärdering
Området har ett attraktivt läge vid Göta kanal.
Kommunens bedömning är att området dels är
lämpligt för komplettering med bostäder, dels erbjuder möjlighet för utveckling av befintlig turism
och småföretagande, och på så vis kan bidra till
12
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landsbygdsutvecklingen. Inom området bör även
åtgärder som främjar djurhållning med syftet att
bibehålla och vårda det öppna odlingslandskapet
kunna prövas.
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Fortsatt arbete

Miljökonsekvenser
Grundläggande hushållningsbestämmelser
Riksintresset för friluftsliv bedöms påverkas positivt genom utveckling av befintliga turismanläggningar och småföretagande i Hajstorp. Utvecklingen antas stärka Hajstorp som attraktion och
servicepunkt längs Göta kanal, och därmed främja
och berika förutsättningar för friluftslivet längs
kanalen.
Under förutsättning att hänsyn tas till befintliga
kulturmiljövärden i samband med bebyggelseutveckling och övrig utveckling i Hajstorp, bedöms
detaljplanering av området påverka riksintresset för
kulturmiljövård positivt. Planläggning ger möjlighet att stärka kulturmiljövärdenas skydd genom
planbestämmelser.
Utvecklingen bedöms kunna ske utan att betydande
negativ inverkan på odlingslandskapet uppstår.

Utveckling inom området ska föregås av prövning
i ny detaljplan. I det fortsatta planeringsarbetet ska
särskild vikt läggas vid:
-

att kultur- och landskapsvärden beaktas och
skyddas
- att friluftsliv och turism främjas
- att fri passage för växter, djur och människor
upprätthålls längs kanalstränderna
- att markstabilitetsförhållanden klarläggs
- att förbättrad service i form av kommunalt VA
och kollektivtrafik eftersträvas
- att klimat- och översvämningsrisker beaktas
Observeras att vattendomsförfarande kan bli aktuellt vid eventuellt byggande i vatten. Vattenverksamhet ska anmälas i förväg till länsstyrelsen.

Särskilda hushållningsbestämmelser
Nationellt intresse för turism och rörligt friluftsliv
som är förknippat med de särskilda hushållningsbestämmelserna bedöms påverkas positivt genom
en utveckling av befintliga turismanläggningar och
småföretagande. Utvecklingen antas stärka Hajstorp som attraktion och servicepunkt längs Göta
kanal, och därmed särskilt främja och berika förutsättningar för turism och rörligt friluftsliv längs
kanalen.
Miljökvalitetsnormer
Föreslagen utveckling bedöms inte bidra till ett
överskridande av miljökvalitetsnormer för luft. Miljökvalitetsnormer för vatten saknas för Göta kanal.
Strandskydd
I Hajstorp finns idag gröna ytor samt väg respektive
gång- och cykelväg på ömse sidor om kanalen. Förutsatt att dessa passager undantas från exploatering
eller privatisering bedöms området kunna utvecklas
utan att strandskyddets syften avseende biologisk
mångfald och allemansrättslig tillgänglighet långsiktigt äventyras.
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T2. Töreboda centrum
Förutsättningar
Kommunens centralort Töreboda ligger där västra
stambanan korsar Göta kanal. Största delen av samhället ligger väster om kanalen med centrum kring
torget och tågstationen, blandad bostadsbebyggelse,
service, verksamheter och industri. På östra sidan
om kanalen ligger främst småhusområden och viss
service i form av skolor och idrottsanläggningar,
men även enstaka verksamheter. Kanalens stränder är i huvudsak tillgängliga för allmänheten med
undantag för områdena närmast järnvägen och
enstaka ställen där privata fastigheter går ända fram
till vattnet.
Hela området omfattas av riksintresse för friluftsliv
och kulturmiljövård samt särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap MB (turism och rörligt
friluftsliv). Västra stambanan är riksintresse för
kommunikation. Delar av utredningsområdet ingår
i kulturhistorisk inventering från 1983 och kommunalt bevarandeprogram. Töreboda järnvägsstation
är byggnadsminne. Inga höga naturvärden finns
dokumenterade.

Göta kanal vid äldre silobyggnad i Töreboda centrum.

Inom tätorten finns stora centrala oexploaterade
ytor närmast Göta kanal, och en del exploaterade
ytor som har potential för förändrad markanvändning. Längs kanalen gäller generellt 100 m strandskydd på ömse sidor, men inom tätorten är strandskyddet upphävt inom planlagda delar.

Analys
Talar för LIS

Talar emot LIS

Attraktivt läge vid Göta kanal.

Känslig miljö - riksintresse för kulturmiljövård
och för friluftsliv.

Centrum – robust del av kommunen med närhet
till service, kollektivtrafik och samhällsliv.
Fungerande turism, gästhamn.

Buller och riskfrågor (farligt godstransporter) nära
järnvägen.
Viss närrekreation inom obebyggda ytor vid kanalen.

Kommunalt VA finns.

Utvärdering
Området som helhet har ett strategiskt läge nära
service och kommunikationer i kommuncentrum.
Kommunens bedömning är att de olika delområdena lämpar sig för tätortsutveckling med bostäder,
verksamheter och turism, och på så vis kan bidra
till landsbygdsutvecklingen i hela kommunen.
Delområdet strax norr om tågstationen bedöms
lämpligt för centrumutveckling och aktivitetsytor,
förutsatt att risker och störningar från tågtrafiken
hanteras genom erforderliga åtgärder.
LIS i Töreboda - Antagandehandling
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Teckenförklaring
Utredningsområde
Föreslaget LIS-område
Strandskyddsområde

#
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Forn- eller kulturlämning

Göta kanal

Hela utredningsområdet berörs av
riksintresse för friluftsliv, riksintresse
för kultur och särskilda hushållningsbestämmelser enligt MB 4 kap.

Område lämpligt för
utveckling med
huvudsakligen bostäder.

#
*
Område lämpligt för
utveckling med
huvudsakligen bostäder.

Område för tätortsutveckling
utanför strandskyddat område.

Lämpligt område för utveckling
med turismanläggningar.

#
*

´
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Lämpligt område för utveckling
med gästhamn.

Töreboda
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Kommunalt
bevarandeprogram
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riksintresse för friluftsliv, riksintresse
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Miljökonsekvenser

Fortsatt arbete

Grundläggande hushållningsbestämmelser
I Töreboda centrum bedöms kommunens behov
av tätortsutveckling ha stort allmänt intresse och
väga tungt. Centralorten är en viktig generator för
landsbygdsutvecklingen i kommunen som helhet,
och dess utveckling bör därför ges hög prioritet.
Föreslagen utveckling bedöms inte hindra eller
påverka riksintresset för friluftsliv negativt mer än
marginellt.
Under förutsättning att hänsyn tas till befintliga
kulturmiljövärden i samband med tätortsutveckling
i Töreboda, bedöms detaljplanering av området
påverka riksintresset för kulturmiljövård positivt.
Planläggning ger möjlighet att stärka kulturmiljövärdenas skydd genom planbestämmelser.
Föreslagna LIS-områden i centrala och södra delen
av Töreboda centrum ligger nära järnvägsspåret
Västra stambanan. Förutsatt att utvecklingen sker
på ett sätt så att goda trafikförhållanden, siktförhållanden, säkerhet på och kring spåret samt möjlighet
till spårunderhållsarbete inte inskränks bedöms
riksintresset för kommunikation på Västra stambanan inte påverkas negativt.

Utveckling inom området ska föregås av prövning
i ny detaljplan. I det fortsatta planeringsarbetet ska
särskild vikt läggas vid:
-

att en hållbar tätortsutveckling och en god
bebyggd miljö eftersträvas i Töreboda
- att turism och rörligt friluftsliv längs Göta
kanal främjas
- att fri passage för människor längs kanalstränderna ordnas och upprätthålls
- att hänsyn tas till riksintresse för kommunikation på Västra stambanan (trafiksäkerhet, siktförhållanden, möjlighet till underhållsarbete
etc.)
- att åtgärder vidtas inom området för att hantera bullerpåverkan och eventuella risker för
hälsa och säkerhet på Västra stambanan
- att klimat- och översvämningsrisker beaktas
- att stabilitetsförhållandena utreds och beaktas
- att kulturvärden beaktas och skyddas
Observeras att vattendomsförfarande kan bli aktuellt vid eventuellt byggande i vatten. Vattenverksamhet ska anmälas i förväg till länsstyrelsen.

Särskilda hushållningsbestämmelser
Nationellt intresse för turism och rörligt friluftsliv
som är förknippat med de särskilda hushållningsbestämmelserna bedöms kunna påverkas positivt
vid en utveckling av verksamheter och turism.
Utvecklingen antas stärka Töreboda som attraktion
och servicepunkt längs Göta kanal, och därmed
främja och berika turism och rörligt friluftsliv längs
kanalen.
Miljökvalitetsnormer
Föreslagen utveckling bedöms inte bidra till ett
överskridande av miljökvalitetsnormer för luft. Miljökvalitetsnormer för vatten saknas för Göta kanal.
Strandskydd
Strandskyddet är upphävt inom stora delar av Töreboda centrum. Vid utarbetande av ny detaljplan
kommer dock strandskyddet att återinträda.

Göta kanal i Töreboda centrum.

Kanalstränderna inom Töreboda centrum bedöms
ha begränsad potential för växt- och djurliv och
biologisk mångfald, men desto större betydelse för
den allemansrättsliga tillgängligheten. För att långsiktigt trygga strandskyddets syften avseende allemansrättslig tillgänglighet ska fri passage närmast
kanalen bevaras och/eller anordnas vid utveckling
inom området. Eventuell inskränkning av befintliga
ytor som nyttjas för närrekreation kan kompenseras
genom förädling av resterande delar till park.
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T3. Jonsboda
Förutsättningar
Utredningsområdet omfattar Jonsboda brovaktarstuga vid Göta kanal med anslutande campingplats
och gästhamn. Jonsboda ligger fritt i ett öppet jordbrukslandskap med utsikt över vida slätter, vilket
präglar platsens karaktär. Tillfart sker via mindre
vägar från väg 200. Regelbunden kollektivtrafik
finns inom 1,5 km vid Valla. Anropstrafik och skolskjuts finns på något kortare avstånd.
Hela området omfattas av riksintresse för friluftsliv
och kulturmiljövård samt särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap MB (turism och rörligt
friluftsliv). Inga höga naturvärden finns dokumenterade.

Jonsboda ligger i öppet jordbrukslandskap.

Intresse finns för att utveckla befintlig gästhamn
och camping, möjligen med korttidsboende i form
av campingstugor, vandrarhem, uppställningsplats
för husbilar och liknande. Strandskyddet omfattar
100 m på ömse sidor om kanalen.

Gästhamn i Göta kanal vid Jonsboda.

Analys
Talar för LIS

Talar emot LIS

Etablerad plats vid Göta kanal.

Känslig miljö - riksintresse för kulturmiljö och för
friluftsliv.

Fungerande turism; gästhamn, vandrarhem, bastu
och café.

Öppet landskap, något blåsigt läge.

Närhet till Töreboda via gång- och cykelväg längs
kanalen (6 km).

Ingen bebyggelsegrupp att knyta an till, endast
brovaktarstugan.

Utbyggnad av kommunalt VA i kanalstråket kan
vara möjligt.

Långt avstånd till service och kommunikationer.
Kommunalt VA saknas.

Utvärdering
Kommunens bedömning är att området är lämpligt
för utveckling av befintlig turism och småföretagande, och på så vis kan bidra till landsbygdsutvecklingen. Utvecklingens omfattning är beroende
av om hållbara VA-lösningar kan ordnas.
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Miljökonsekvenser

Fortsatt arbete

Grundläggande hushållningsbestämmelser
Riksintresset för friluftsliv bedöms påverkas positivt genom utveckling av befintlig turism och småföretagande i Jonsboda. Utvecklingen antas stärka
Jonsboda som attraktion och servicepunkt längs
Göta kanal, och därmed främja och berika förutsättningarna för friluftslivet längs kanalen.
Under förutsättning att hänsyn tas till befintliga
kulturmiljövärden i samband med bebyggelseutveckling och övrig utveckling i Jonsboda, bedöms
detaljplanering av området påverka riksintresset för
kulturmiljövård positivt. Planläggning ger möjlighet att stärka kulturmiljövärdenas skydd genom
planbestämmelser.

Utveckling inom området ska föregås av prövning
i ny detaljplan. I det fortsatta planeringsarbetet ska
särskild vikt läggas vid:
-

att kulturvärden beaktas och skyddas
att friluftsliv och turism främjas
att fri passage för växter, djur och människor
upprätthålls längs kanalstränderna
- att förbättrad service i form av kommunalt VA
och kollektivtrafik eftersträvas
- att klimat- och översvämningsrisker beaktas
Observeras att vattendomsförfarande kan bli aktuellt vid eventuellt byggande i vatten. Vattenverksamhet ska anmälas i förväg till länsstyrelsen.

Särskilda hushållningsbestämmelser
Nationellt intresse för turism och rörligt friluftsliv
som är förknippat med de särskilda hushållningsbestämmelserna bedöms påverkas positivt genom en
utveckling av befintlig turismanläggning och småföretagande. Utvecklingen antas stärka Jonsboda
som attraktion och servicepunkt längs Göta kanal,
och därmed främja och berika förutsättningarna för
turism och rörligt friluftsliv längs kanalen.
Miljökvalitetsnormer
Föreslagen utveckling bedöms inte bidra till ett
överskridande av miljökvalitetsnormer för luft. Miljökvalitetsnormer för vatten saknas för Göta kanal.
Strandskydd
I Jonsboda finns gång- och cykelväg längs kanalens västra strand, och breda zoner av öppen jordbruksmark på ömse sidor om kanalen. Föreslagen
utveckling vid den östra stranden bedöms inte långsiktigt äventyra strandskyddets syften avseende biologisk mångfald och allemansrättslig tillgänglighet.
I det fall befintlig gästhamn utvecklas med kaj eller
brygga längs kanalstranden kan den allemansrättsliga tillgängligheten till östra kanalstranden tvärtom
förväntas öka.
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Teckenförklaring
Utredningsområde
Föreslaget LIS-område
Strandskyddsområde

#
*

#
*

Forn- eller kulturlämning

Hela utredningsområdet berörs
av riksintresse för friluftsliv,
riksintresse för kultur och
särskilda hushållningsbestämmelser enligt MB 4 kap.

Gästhamn

#
*

Jonsboda bro
#
*

Götakanal

Område lämpligt för utveckling
med turism och friluftsliv

Meter
0

80

160

320
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T4. Vassbacken
Förutsättningar
Vassbacken utgör en pittoresk bymiljö kring en brovaktarstuga vid Göta kanal. Terrängen är relativt
flack. Byn och kanalen omgärdas av höga träd och
lummig grönska i ett i övrigt öppet småbrutet jordbrukslandskap. Inom byn finns ett antal småhus på
villatomter varav ett rymmer ett vandrarhem. Vid
kanalen finns gästhamn, café, minigolfbana och
camping sommartid.
Tillfart sker från väg 200 eller väg 202 via mindre
vägar. Vassbacken är försörjt med skolskjuts och anropstrafik. Regelbunden kollektivtrafik finns inom
2,5 km vid Holmen. Närmaste kommunal och
kommersiell service finns inom 7 km i Moholm.

Sommarcafé i Vassbacken.

Intresse finns för att utveckla befintlig turism.
Inom strandskyddat område finns också mark med
intressanta lägen för bostäder. Strandskyddet omfattar 100 m på ömse sidor om kanalen.
Hela området omfattas av riksintresse för friluftsliv
och kulturmiljövård samt särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap MB (turism och rörligt
friluftsliv). En del av utredningsområdet ingår i kulturhistorisk inventering från 1983 och kommunalt
bevarandeprogram. I utredningsområdets västra del
finns ett sumpskogsparti.

Göta kanal vid Vassbacken. Fotografi från wassbacken.com

Analys
Talar för LIS

Talar emot LIS

Vacker plats, udde med fin vy över kanalen.

Känslig miljö - riksintresse för kulturmiljö och för
friluftsliv.

Levande by sommartid, fungerande turism – gästhamn, camping, café, minigolf, fotbollsplan.
Befintlig bystruktur som kan förtätas och utvecklas.
Utbyggnad av kommunalt VA i kanalstråket och/
eller anslutning till kommunalt vatten 1 km söder
om Vassbacken kan vara möjligt.

Utvärdering
Området har ett attraktivt läge vid Göta kanal.
Kommunens bedömning är att området dels är
lämpligt för komplettering med bostäder, dels erbjuder möjlighet för utveckling av befintlig turism
och småföretagande, och på så vis kan bidra till
landsbygdsutvecklingen. Inom området bör även
åtgärder som främjar djurhållning med syftet att
vidmakthålla och vårda det öppna odlingslandskapet kunna prövas.
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Naturvärden i form av sumpskog.
Långt avstånd till service och kommunikationer.
Kommunalt VA saknas.

Utvecklingens omfattning är beroende av om hållbara VA-lösningar kan ordnas. Lämpligheten att
utveckla området för permanentboende får vägas
mot framtida möjligheter att ordna goda kollektiva
transporter.
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#
*

#
*
Campingplats

Gästhamn

Vassbacken
#
*

Fotbollsplan

0

100

#
*

Område lämpligt för utveckling med
bostäder, småföretagande, turism och
service.

Meter
200

Göta

Kommunalt
bevarandeprogram

Vattentäkt skyddszon 3

Sumpskog

Forn- eller kulturlämning

Forn- eller kulturlämning

kana

l

400

´

Hela utredningsområdet berörs
av riksintresse för friluftsliv,
riksintresse för kultur och
särskilda hushållningsbestämmelser enligt MB 4 kap.

#
*

Strandskyddsområde

Föreslaget LIS-område

Utredningsområde

Teckenförklaring

Miljökonsekvenser
Grundläggande hushållningsbestämmelser
Riksintresset för friluftsliv bedöms påverkas positivt genom utveckling av befintliga turismanläggningar och småföretagande i Vassbacken. Utvecklingen antas stärka Vassbacken som attraktion och
servicepunkt längs Göta kanal, och därmed främja
och berika förutsättningarna för friluftslivet längs
kanalen.
Under förutsättning att hänsyn tas till befintliga
kulturmiljövärden i samband med bebyggelseutveckling och övrig utveckling i Vassbacken,
bedöms detaljplanering av området påverka riksintresset för kulturmiljövård positivt. Planläggning
ger möjlighet att stärka kulturmiljövärdenas skydd
genom planbestämmelser.

Utveckling inom området ska föregås av prövning
i ny detaljplan. I det fortsatta planeringsarbetet ska
särskild vikt läggas vid:
-

att kulturvärden beaktas och skyddas
att friluftsliv och turism främjas
att fri passage för växter, djur och människor
upprätthålls längs kanalstränderna
- att angränsande sumpskog inte påverkas negativt av åtgärder inom LIS-området
- att förbättrad service i form av kommunalt VA
och kollektivtrafik eftersträvas
- att klimat- och översvämningsrisker beaktas
Observeras att vattendomsförfarande kan bli aktuellt vid eventuellt byggande i vatten. Vattenverksamhet ska anmälas i förväg till länsstyrelsen.

Föreslaget LIS-område är avgränsat så att sumpskogspartiet inte inkluderas.
Särskilda hushållningsbestämmelser
Nationellt intresse för turism och rörligt friluftsliv
som är förknippat med de särskilda hushållningsbestämmelserna bedöms påverkas positivt genom
en utveckling av befintliga turismanläggningar och
småföretagande. Utvecklingen antas stärka Vassbacken som attraktion och servicepunkt längs Göta
kanal, och därmed främja och berika turism och
rörligt friluftsliv längs kanalen.
Miljökvalitetsnormer
Föreslagen utveckling bedöms inte bidra till ett
överskridande av miljökvalitetsnormer för luft. Miljökvalitetsnormer för vatten saknas för Göta kanal.
Strandskydd
I Vassbacken finns idag gröna ytor samt väg respektive gång- och cykelväg på ömse sidor om kanalen.
Förutsatt att dessa passager undantas från exploatering eller privatisering bedöms området kunna
utvecklas utan att strandskyddets syften avseende
biologisk mångfald och allemansrättslig tillgänglighet långsiktigt äventyras.

Fortsatt arbete
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T5. Tåtorp och Sörboda
Förutsättningar
Tåtorp ligger där Göta kanal mynnar i sjön Viken.
Tillfart sker via småvägar från väg 200 eller väg
201. Regelbunden kollektivtrafik finns vid Moholm
eller Holmen, båda ca 12 km bort. Skolskjuts och
anropstrafik finns inom 5 km, vid Nygården. Närmaste kommunal och kommersiell service finns i
Moholm.
I Tåtorp finns en brovaktarstuga och en samlad
bymiljö med småhusbostäder, ett vandrarhem, en
båtklubb och en gästhamn i Viken. Byn omges
huvudsakligen av skogsmark. Intresse finns för att
utveckla vandrarhemsverksamheten och gästhamnen samt iordningställa en allmän badplats. Inom
byn finns mark lämplig för ytterligare bostadsbebyggelse.
Utredningsområdet omfattar också Sörboda som
ligger strax norr och öster om Tåtorp vid Viken.
Här finns bostads- och fritidshusbebyggelse på
stora skogstomter i söder- och österläge, ofta med
privat/privatiserad strand. Området har potential
för förtätning med ytterligare bostäder.
Rådande strandskydd omfattar 100 m på ömse sidor
om kanalen och 300 m längs Viken. Hela området
omfattas av riksintresse för friluftsliv samt särskilda
hushållningsbestämmelser enligt 4 kap MB (turism

Göta kanal vid Tåtorp. Fotografi från tatorp.se

och rörligt friluftsliv). Stor del av området omfattas även av riksintresse för kulturmiljövård. Sjön
Viken omfattas av riksintresse för yrkesfisket. Tåtorp ingår i kulturhistorisk inventering från 1983
och kommunalt bevarandeprogram. Inom utredningsområdet finns dokumenterade naturvärden
i form av ängs- och betesmarker, vårmarker och
sumpskogspartier.

Analys
Talar för LIS
Vacker plats med utblick mot sjön Viken.
Fungerande turism - vandrarhem med servering,
gästhamn.
Bystruktur att knyta an till och förtäta vid Tåtorp,
och etablerat fritidshusområde vid Sörboda.
Utbyggnad av kommunalt VA i kanalstråket och
vidare i sjöförlagd ledning genom Viken till Sörboda kan vara möjligt.

Utvärdering
Området har ett attraktivt läge vid Göta kanal och
Viken. Kommunens bedömning är att området är
lämpligt för utveckling av befintlig turism, småbåtshamnverksamhet, fiskeverksamhet och småföretagande samt för komplettering och förtätning med
bostäder och fritidshus, och på så vis kan bidra till
landsbygdsutvecklingen.

Talar emot LIS
Känslig miljö - riksintresse för kulturmiljö och för
friluftsliv.
Dokumenterade naturvärden.
Långt avstånd till service och kollektivtrafik.
Kommunalt VA saknas. Låg status hos befintliga
anläggningar.

Utvecklingens omfattning är beroende av om hållbara VA-lösningar kan ordnas. Lämpligheten att
utveckla området för permanentboende får vägas
mot framtida möjligheter att ordna goda kollektiva
transporter.
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Miljökonsekvenser

status inte upprätthålls till 2015

Grundläggande hushållningsbestämmelser
Riksintresset för friluftsliv bedöms påverkas
positivt genom en utveckling av befintliga turismanläggningar och småföretagande i Tåtorp.
Utvecklingen antas stärka Tåtorp som attraktion
och servicepunkt, och därmed främja och berika
förutsättningarna för friluftslivet längs Göta kanal
och i sjön Viken.

Kemisk status (exkl. Hg) - God 2009, god 2015

Under förutsättning att hänsyn tas till befintliga
kulturmiljövärden i samband med bebyggelseutveckling och övrig utveckling i området, bedöms
detaljplanering av området påverka riksintresset för
kulturmiljövård positivt. Planläggning ger möjlighet att stärka kulturmiljövärdenas skydd genom
planbestämmelser.
Motivet för riksintresset för yrkesfiske i Viken är
att Viken är ett fångstområde. Bedömningen är
därmed att föreslagen utveckling av småbåtshamn
i Viken kan antas påverka riksintresset positivt genom att tillgängligheten för båttrafik i sjön främjas.
Hamnanläggningen bör utformas så att negativ påverkan på eventuella känsliga sjöbottnar minimeras.
LIS-området vid Sörboda är avgränsat för att inte
inkludera och påverka angränsande sumpskog och
våtmark. Området inkluderar en mindre del av en
betesmark. Bedömningen är att föreslagen utveckling kan ske utan att betydande negativ påverkan på
betesmarken uppstår.
LIS-området vid Tåtorp omfattar en våtmark och
två mindre betesmarksområden. Bedömningen är
att föreslagen utveckling kan ske utan att betydande
negativ påverkan på dessa naturvärden uppstår.
Dock kan viss negativ påverkan på betesmarkerna
vara att vänta, då delar av dessa eventuellt kan
komma att tas i anspråk för bebyggelse. Dock ska
inriktningen vara att framtida LIS-utveckling sker
med stor hänsyn till och respekt för befintliga naturvärden.
Särskilda hushållningsbestämmelser
Nationellt intresse för turism och rörligt friluftsliv
som är förknippat med de särskilda hushållningsbestämmelserna bedöms påverkas positivt genom en
utveckling av befintliga turismanläggningar, hamnverksamhet och småföretagande. Utvecklingen antas stärka Tåtorp som attraktion och servicepunkt,
och därmed främja och berika förutsättningarna för
turism och rörligt friluftsliv längs Göta kanal och i
sjön Viken.
Miljökvalitetsnormer
Föreslagen utveckling bedöms inte bidra till ett
överskridande av miljökvalitetsnormer för luft. Miljökvalitetsnormer för vatten saknas för Göta kanal.
Miljökvalitetsnormer för vatten i sjön Viken:
Ekologisk status - God 2009, men med risk att god
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Övergödning - Ja
Skälet till att Vikens ekologiska status bedömts ligga i
riskzonen för att inte bibehålla god status till 2015, är
att miljöproblem i form av övergödning och främmande
art (Signalkräfta) är identifierade i sjön. Övergödningssituationen försämras av att avloppsvatten läcker ut
i sjön. Därför är det mycket viktigt att utveckling av
LIS-områden vid Viken åtföljs av en statusuppgradering
av angränsande avloppsanläggningar, så att pågående
övergödning bromsas. Förutsatt att detta sker, bedöms
föreslagen utveckling inte inverka negativt på Vikens
ekologiska status, utan möjligen positivt.
Strandskydd
I Tåtorp finns idag gröna ytor samt väg på ömse sidor
om kanalen. Förutsatt att dessa passager undantas från
exploatering eller privatisering bedöms området kunna
utvecklas utan att strandskyddets syften avseende biologisk mångfald och allemansrättslig tillgänglighet långsiktigt äventyras.
I Sörboda är delar av stranden privat och/eller privatiserad. Förutsatt att etablering av ytterligare bebyggelse sker
så att ytterligare stränder ej privatiseras samt att möjligheten att öka allmänhetens tillgänglighet till vattnet ses
över i samband med utvecklingen, bedöms föreslagen
utveckling inte långsiktigt äventyra strandskyddets syften
avseende allemansrättslig tillgänglighet. Sett till mängden
oexploaterade stränder kring Viken och till naturmarkskaraktären inom befintliga tomter bedöms inte föreslagen utveckling långsiktigt äventyra strandskyddets syften
avseende växt- och djurliv.

Fortsatt arbete
Utveckling inom området ska föregås av prövning i ny
detaljplan. I det fortsatta planeringsarbetet ska särskild
vikt läggas vid:
-

att kultur- och landskapsvärden beaktas och skyddas
- att friluftsliv och turism främjas
- att fri passage för växter, djur och människor upprätthålls längs kanal- och sjöstränder
- att hänsyn tas till riksintresset för yrkesfisket gällande sjön Viken
- att hänsyn tas till Vikens känslighet avseende ekologisk status
- att berörda våtmarker och sumpskogar skyddas från
negativ påverkan av åtgärder inom LIS-området
- att förbättrad service i form av kommunalt VA och
kollektivtrafik eftersträvas
- att klimat- och översvämningsrisker beaktas
Observeras att vattendomsförfarande kan bli aktuellt vid
eventuellt byggande i vatten. Vattenverksamhet ska anmälas i förväg till länsstyrelsen.
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#
*

#
*

Götakanal

#
*

Tåtorp

Gästhamn

#
*

Område lämpligt för utveckling
med huvudsakligen bostäder
och turism.

Område lämpligt för utveckling med
turism och småbåtshamn.

Långaviken

Område lämpligt för utveckling
med huvudsakligen
bostäder.

0

Näset

170

Kommunalt
bevarandeprogram

Riksintresse kultur

Våtmark

Sumpskog

Forn- eller kulturlämning

Meter
340

Viken

Viktigt med fortsatt
allmän tillgänglighet
till badviken.

680

´

Hela utredningsområdet berörs
av riksintresse för friluftsliv och
särskilda hushållningsbestämmelser enligt MB 4 kap.

Sjön Viken omfattas av
riksintresse för yrkesfiske och
är ett fiskevårdsområde.

#
*

Strandskyddsområde

Föreslaget LIS-område

Utredningsområde

Teckenförklaring

T6. Halna Åsen
Förutsättningar
Halna Åsen är ett samlat fritidshusområde vid
sjön Viken. Området rymmer drygt 100 bostäder
på stora tomter med naturmarkskaraktär i kuperad skogsmark. De flesta tomterna har utsikt över
Viken och flera har privat och/eller privatiserad
strand. Bebyggelsen har tillkommit huvudsakligen
under 1900-talet, fram till 60-talet.
Tillfart till området sker norrifrån via småvägar
från Halna vid väg 202. Skolskjuts och anropstrafik finns vid Halna, inom ca 1,5 km. Regelbunden
kollektivtrafik finns närmast i Töreboda och Valla
(7 km) samt Undenäs i Karlsborgs kommun. Kommunal och kommersiell service finns närmast i Töreboda centrum.
Rådande strandskydd vid Viken omfattar 300 m.
Området är till viss del planlagt, och inom planlagda delar är strandskyddet delvis upphävt. Ett
planarbete pågår för att i en ny detaljplan bland
annat möjliggöra utbyggnad av anläggningar för
vatten och avlopp.

Utblick mot Viken från Halna Åsen.

Hela området omfattas av riksintresse för friluftsliv
samt särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4
kap MB (turism och rörligt friluftsliv). Sjön Viken
omfattas av riksintresse för yrkesfisket. Inom utredningsområdet finns ett mindre sumpskogsparti.

Analys
Talar för LIS

Talar emot LIS

Vacker plats, utsikt mot sjön Viken åt sydost.

Långt avstånd till service och kommunikationer.

Etablerat identitetsstarkt område.

Känsligt område – riksintresse för friluftsliv.

Samlad bebyggelse med möjlighet till förtätning.

Kommunalt VA saknas. Låg status hos befintliga
anläggningar.

Kommunal badplats, gemensam flytbrygga för
mindre båtar.
Detaljplanarbete för förnyelse pågår.
Utbyggnad av kommunalt VA i kanalstråket och
vidare i sjöförlagd ledning genom Viken kan vara
möjligt. I samband med pågående detaljplanläggning utreds lokal kretsloppslösning för avlopp.

Utvärdering
Området har ett attraktivt läge vid Viken. Kommunens bedömning är att området är lämpligt för
komplettering med bostäder, fritidshus, småskalig
service samt friluftsliv/båtliv, och på så vis kan bidra till landsbygdsutvecklingen.
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Utvecklingens omfattning är beroende av om hållbara VA-lösningar kan ordnas. Lämpligheten att
utveckla området för permanentboende får vägas
mot framtida möjligheter att ordna goda kollektiva
transporter.
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Utredningsområde

Ängs- och hagmark

Föreslaget LIS-område

Kommunalt
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Strandskyddsområde

#
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Forn- eller kulturlämning
Forn- eller kulturlämning
Sumpskog

#
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Våtmark
Nyckelbiotoper

#
*

Sjön Viken omfattas av
riksintresse för yrkesfiske och är
ett fiskevårdsområde.

#
*

Hela utredningsområdet berörs
av riksintresse för friluftsliv och
särskilda hushållningsbestämmelser enligt MB 4 kap.

#
*

Område lämpligt för utveckling med
bostäder, småföretagande, service
och friluftsliv.

Halna-Åsen

#
*

#
*
Området är delvis detaljplanelagt.
Inom planlagt område är strandskyddet
upphävt.

#
*

Viken
0

200

LIS i Töreboda - Antagandehandling

Meter
400

´
800

Halna Åsen

29

Miljökonsekvenser
Grundläggande hushållningsbestämmelser
Förutsatt att föreslagen bostadsutveckling kan ske
utan att ytterligare stränder privatiseras i området
bedöms riksintresset för friluftsliv inte påverkas
negativt. Eventuell utveckling av allmänt tillgänglig
småbåtsbrygga och badplats bedöms påverka riksintresset för friluftsliv neutralt till positivt.
Motivet för riksintresset för yrkesfiske i Viken är att
Viken är ett fångstområde. Eventuell utveckling av
småbåtshamn i Viken kan antas påverka riksintresset positivt genom att tillgängligheten för båttrafik
i sjön främjas. Bryggor och övriga anläggningar
bör utformas så att negativ påverkan på eventuella
känsliga sjöbottnar minimeras.
Föreslagen utveckling bedöms kunna ske utan att
befintligt sumpskogsparti påverkas negativt.
Särskilda hushållningsbestämmelser
Nationellt intresse för turism och rörligt friluftsliv
som är förknippat med de särskilda hushållningsbestämmelserna bedöms påverkas neutralt till positivt
vid en utveckling av befintliga småskaliga friluftsanläggningar. Utvecklingen antas i viss mån främja
och berika förutsättningarna för rörligt friluftsliv i
sjön Viken.
Miljökvalitetsnormer
Föreslagen utveckling bedöms inte bidra till ett
överskridande av miljökvalitetsnormer för luft. Miljökvalitetsnormer för vatten i sjön Viken:

tillgänglighet till vattnet ses över i samband med
utvecklingen, bedöms föreslagen utveckling inte
långsiktigt äventyra strandskyddets syften avseende
allemansrättslig tillgänglighet. Sett till mängden
oexploaterade stränder kring Viken och till naturmarkskaraktären inom befintliga tomter bedöms
inte föreslagen utveckling långsiktigt äventyra
strandskyddets syften avseende växt- och djurliv.

Fortsatt arbete
Utveckling inom området ska föregås av prövning
i ny detaljplan. I det fortsatta planeringsarbetet ska
särskild vikt läggas vid:
-

att friluftsliv och turism främjas
att fri passage för växter, djur och människor
upprätthålls längs sjöstränderna
- att hänsyn tas till riksintresset för yrkesfisket
gällande sjön Viken
- att hänsyn tas till Vikens känslighet avseende
ekologisk status
- att berörd sumpskog skyddas från negativ påverkan av åtgärder inom LIS-området
- att förbättrad service i form av kommunalt VA
och kollektivtrafik eftersträvas
- att klimat- och översvämningsrisker beaktas
Observeras att vattendomsförfarande kan bli aktuellt vid eventuellt byggande i vatten. Vattenverksamhet ska anmälas i förväg till länsstyrelsen.

Ekologisk status - God 2009, men med risk att god
status inte upprätthålls till 2015
Kemisk status (exkl. Hg) - God 2009, god 2015
Övergödning - Ja
Skälet till att Vikens ekologiska status bedömts
ligga i riskzonen för att inte bibehålla god status till
2015, är att miljöproblem i form av övergödning
och främmande art (Signalkräfta) är identifierade
i sjön. Övergödningssituationen försämras av att
avloppsvatten läcker ut i sjön. Därför är det mycket
viktigt att utveckling av LIS-områden vid Viken
åtföljs av en statusuppgradering av angränsande
avloppsanläggningar, så att pågående övergödning
bromsas. Förutsatt att detta sker, bedöms föreslagen
utveckling inte inverka negativt på Vikens ekologiska status, utan möjligen positivt.
Strandskydd
I Halna Åsen är delar av stranden privat och/eller
privatiserad. Förutsatt att etablering av ytterligare
bebyggelse sker så att ytterligare stränder ej privatiseras samt att möjligheten att öka allmänhetens
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T7. Moholm
Förutsättningar
Utredningsområdet, ett område kring Moholms
Herrgård, ligger vid Tidan i södra delen av Moholm. Området berörs av Tidans strandskyddszon
på 100 m. Denna del av Tidan har ett meandrande
förlopp vilket ger områdets landskap en intressant
karaktär. Vid Moholms Herrgård bildas en ö i Tidan där åns förlopp delar sig i två flöden. Delar av
utredningsområdet berörs av översvämningsrisk.
I Moholm som är kommunens näst största tätort
finns god tillgång till allmän service och kommunikationer. Inga höga naturvärden finns dokumenterade.
På Moholms Herrgård bedrivs en fungerande och
växande hotell- och konferensverksamhet, vilken
i framtiden kan komma att behöva byggas ut eller
förändras på sådant sätt som kräver planläggning
och/eller dispens från gällande strandskydd.

Moholms herrgård vid Tidan. Foto från moholmsherrgard.se

I anslutning till herrgården finns fornlämningar i
form av stenbroar.

Analys
Talar för LIS

Talar emot LIS

Attraktiv miljö vid Tidan, vacker utblick mot omgivande landskap.

Tidan har måttlig ekologisk status, känslig för
ytterligare belastning avseende flöde, kontinuitet,
morfologi.

Närhet till allmän service (skola, servicehus,
idrott, kyrka), kollektivtrafik med buss i Moholm.

Översvämningsrisk vid Tidan.

Tätort, stadsbild/miljö som tål komplettering.
Fungerande turism på Moholms Herrgård.
Möjlighet att ansluta till kommunalt VA finns.

Utvärdering
Området har ett naturskönt läge vid Tidan. Kommunens bedömning är att området är lämpligt för
utveckling av hotell- och konferensverksamhet och
turism i anslutning till Moholms Herrgård, och på
så vis kan bidra till landsbygdsutvecklingen.
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Miljökonsekvenser
Grundläggande hushållningsbestämmelser
Området berörs inte av grundläggande hushållningsbestämmelser.
Särskilda hushållningsbestämmelser
Området berörs inte av särskilda hushållningsbestämmelser.
Miljökvalitetsnormer
Föreslagen utveckling bedöms inte bidra till ett
överskridande av miljökvalitetsnormer för luft. Miljökvalitetsnormer för vatten i Tidan:
Ekologisk status - Måttlig 2009, god 2015
Kemisk status (exkl. Hg) - God 2009, god 2015
Övergödning - Nej
Förutsatt att utvecklingen inte innebär ytterligare
belastning på Tidan avseende flöde, kontinuitet och
morfologi är bedömningen att föreslagen utveckling kan ske utan att det innebär negativ påverkan
på Tidans ekologiska och kemiska status. Anslutning till kommunalt VA är att föredra framför enskilda avloppslösningar för att minimera risken för
övergödning.
Strandskydd
Inom Moholms herrgård är stränderna privata
men delvis tillgängliga för besökare och allmänhet. Kommunen bedömer att föreslagen utveckling
med förutsättningar för ökad turism vid Moholms
herrgård kan innebära ett stärkande av strandskyddets syften avseende allemansrättslig tillgänglighet
till Tidans stränder. Sett till mängden oexploaterade
stränder längs Tidan och till innehållet i föreslagen
utveckling bedöms strandskyddets syfte avseende
växt- och djurliv inte långsiktigt äventyras.

Fortsatt arbete
Utveckling inom området ska föregås av prövning
i ny detaljplan. I det fortsatta planeringsarbetet ska
särskild vikt läggas vid:
-

att fri passage längs Tidan för växter, djur och
människor kan ordnas och upprätthållas
- att hänsyn och åtgärder vidtas för att inte försämra Tidans ekologiska status
- att kulturvärden beaktas och skyddas
- att klimat- och översvämningsrisker beaktas
Observeras att vattendomsförfarande kan bli aktuellt vid eventuellt byggande i vatten. Vattenverksamhet ska anmälas i förväg till länsstyrelsen.
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T8. Sisjön
Förutsättningar
Sisjön ligger strax öster om Slätte i norra delen av
kommunen. Sjön är omgiven av skogsmark och på
östra sidan av våtmark och sumpskog. Vid sjöns
västra sida finns ett fritidshusområde med ca 15 bostäder på tomter med naturmarkskaraktär. Strandskyddszonen vid Sisjön är 100 m bred. De flesta
tomterna har utsikt över Sisjön och privat och/eller
privatiserad strand. I sjöns norra respektive södra
ändar finns allmänt tillgängliga badplatser.
Tillfart till området sker via småvägar från väg 200.
Regelbunden kollektivtrafik finns närmast i Slätte,
inom 2 km med bil eller 1 km till fots. Kommunal
och kommersiell service finns närmast i Töreboda
centrum och i Älgarås.
Kommunalt VA finns i Slätte. Vattenverket och
avloppsreningsanläggningen har dock idag med
nuvarande utformning inte kapacitet för fler anslutningar.

Analys
Talar för LIS
Vacker plats, utsikt mot Sisjön.
Samlad bebyggelse med möjlighet till förtätning.
Två allmänt tillgängliga badplatser.
Relativt nära regelbunden kollektivtrafik.

Talar emot LIS
-Kommunalt VA saknas.

Miljökonsekvenser
Grundläggande hushållningsbestämmelser
Området berörs inte av riksintressen.
LIS-området är avgränsat så att angränsande våtmarker och sumpskog inte inkluderas.
Särskilda hushållningsbestämmelser
Området berörs inte av särskilda hushållningsbestämmelser.
Miljökvalitetsnormer
Föreslagen utveckling bedöms inte bidra till ett
överskridande av miljökvalitetsnormer för luft.
Miljökvalitetsnormer för vatten i Sisjön saknas. Bedömningen är dock att föreslagen utveckling inte
kommer att innebära negativ påverkan på Sisjöns
ekologiska och kemiska status. Möjligheten att
ansluta ny bebyggelse till kommunalt VA innebär
också att risken för övergödning kan minimeras.
Strandskydd
Vid Sisjön är delar av stranden privat och/eller
privatiserad. Föreslagen utveckling bedöms inte
långsiktigt äventyra strandskyddets syfte avseende
allemansrättslig tillgänglighet förutsatt att fortsatt
etablering av bebyggelse sker så att ytterligare stränder ej privatiseras och möjligheten att öka allmänhetens tillgänglighet till vattnet prövas i samband
med utvecklingen. Fortsatt allmän tillgänglighet till
badplatserna bör särskilt beaktas. Då östra sidan av
sjön bevaras oexploaterad bedöms inte föreslagen
utveckling långsiktigt äventyra strandskyddets syfte
avseende växt- och djurliv.

Fortsatt arbete
Utvärdering
Området har ett attraktivt läge vid Sisjön. Kommunens bedömning är att området är lämpligt för
komplettering med bostäder och fritidshus och på
så vis kan bidra till landsbygdsutvecklingen.
Utvecklingens omfattning är beroende av möjligheten att ordna hållbara VA-lösningar.
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Utveckling inom området ska föregås av prövning
i ny detaljplan. I det fortsatta planeringsarbetet ska
särskild vikt läggas vid:
-

att angränsande våtmarker och sumpskogar
skyddas från negativ påverkan av åtgärder
inom LIS-området
- att allmän tillgänglighet till badplatser upprätthålls
- att fri passage för växter, djur och människor
bevaras längs sjöstränderna
- att förbättrad service i form av kommunalt VA
eftersträvas
- att klimat- och översvämningsrisker beaktas
Observeras att vattendomsförfarande kan bli aktuellt vid eventuellt byggande i vatten. Vattenverksamhet ska anmälas i förväg till länsstyrelsen.
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T9. Beateberg
Förutsättningar
Beateberg ligger vid den sydöstra delen av Viken.
Tillfart sker via småvägar från väg 201 eller väg
202. Regelbunden kollektivtrafik finns vid Moholm
ca 18 km bort och Forsvik ca 13 km bort i Karlsborgs kommun. Skolskjuts och anropstrafik finns
inom 10 km, vid Lagerfors. Närmaste kommunal
och kommersiell service finns i Moholm.
Utredningsområdet utgörs av småskaliga öppna
jordbruksmarker mot sjön, omgivna av skogsmarker i öster. Längs Beatebergsvägen finns bebyggelse
samlad i en by kring Beatebergs kyrka. I anslutning
till byn finns mark som är lämplig för kompletterande bebyggelse för bostäder och verksamheter. I
områdets norra del finns en allmän badplats.
Hela området omfattas av riksintresse för friluftsliv
samt särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4
kap MB (turism och rörligt friluftsliv). Sjön Viken
omfattas av riksintresse för yrkesfisket. Strandskyddszonen är 300 m bred längs Viken.

Beatebergs kyrka. Fotografi från wikipedia.org

Del av området ingår i kulturhistorisk inventering
från 1983 och kommunalt bevarandeprogram.
I utredningsområdets södra del finns dokumenterade naturvärden; en nyckelbiotop i form av
en lövskogslund med flera skyddsvärda träd, ett
sumpskogsparti och en ängs- och betesmark. Hela
utredningsområdet är dessutom utpekat som bevarandevärt odlingslandskap.

Analys
Talar för LIS
Vacker plats med västerläge och utblickar mot sjön
Viken.

Talar emot LIS
Känsligt område – riksintresse för friluftsliv, dokumenterade naturvärden.

Bystruktur att knyta an till och förtäta vid Beateberg.

Långt avstånd till service och kollektivtrafik.

Fungerande friluftsliv, allmän badplats.

Kommunalt VA saknas.

Beatebergs kyrka med besöksvärde för turister.

Utvärdering
Området har ett attraktivt läge vid Viken. Kommunens bedömning är att området är lämpligt för
förtätning med bostäder, fritidshus och småskalig
turism- och friluftslivsanknuten verksamhet, och
på så vis kan bidra till landsbygdsutvecklingen.
Inom området bör även åtgärder som främjar djurhållning för att vårda det öppna odlingslandskapet
kunna prövas.
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Utvecklingens omfattning är beroende av möjligheten att ordna hållbara VA-lösningar. Lämpligheten
att utveckla området för permanentboende får
vägas mot framtida möjligheter att ordna goda kollektiva transporter.
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Miljökonsekvenser
Grundläggande hushållningsbestämmelser
Föreslagen utveckling innebär att sjörelaterat friluftsliv och båtliv kan främjas genom exempelvis
byggnation av bryggor. Förutsatt att befintlig badplats också får vara kvar och utvecklas, bedöms
föreslagen utveckling i Beateberg påverka riksintresset för friluftsliv positivt.
Motivet för riksintresset för yrkesfiske i Viken är att
Viken är ett fångstområde. Föreslagen utveckling
kan innebära utveckling av bryggor och därmed
ökad tillgänglighet för båttrafik, vilket är positivt
för riksintresset för yrkesfisket. Bryggor bör dock
utformas så att negativ påverkan på eventuella
känsliga sjöbottnar minimeras.
LIS-området omfattar inte angränsande sumpskogsparti och ängs- och betesmark. Bedömningen
är att föreslagen utveckling kan ske utan att betydande negativ påverkan på lövskogslund och
skyddsvärda träd uppstår. Viss negativ påverkan på
det bevarandevärda odlingslandskapet kan dock
vara att vänta, då delar av detta eventuellt kan
komma att tas i anspråk för bebyggelse. Endast en
småskalig bebyggelseutveckling är att förvänta i
Beateberg, vilket innebär att negativ påverkan ej
bedöms bli betydande. Inriktningen är också att
framtida LIS-utveckling ska ske med stor hänsyn
till och respekt för befintliga natur-, kultur- och
landskapsvärden. Ett främjande av djurhållning
inom området är positivt för jordbrukslandskapet
då det kan hållas öppet genom bete.
Särskilda hushållningsbestämmelser
Nationellt intresse för turism och rörligt friluftsliv
som är förknippat med de särskilda hushållningsbestämmelserna bedöms påverkas positivt av en
utveckling av båtliv och småföretagande inom
friluftsliv och turism. Utvecklingen antas kunna
stärka Beatebergs attraktion för besökare, och därmed främja och berika förutsättningarna för turism
och rörligt friluftsliv runt sjön Viken.
Miljökvalitetsnormer
Föreslagen utveckling bedöms inte bidra till ett
överskridande av miljökvalitetsnormer för luft. Miljökvalitetsnormer för vatten i sjön Viken:
Ekologisk status - God 2009, men med risk att god
status inte upprätthålls till 2015

avloppsvatten läcker ut i sjön. Därför är det mycket
viktigt att utveckling av LIS-områden vid Viken
åtföljs av en statusuppgradering av angränsande
avloppsanläggningar, så att pågående övergödning
bromsas. Förutsatt att detta sker, bedöms föreslagen
utveckling inte inverka negativt på Vikens ekologiska status, utan möjligen positivt.
Strandskydd
I Beateberg är stranden privatiserad inom korta
sträckor närmast det fåtal mindre fritidshus som
ligger vid stranden. Etablering av ytterligare bebyggelse förutsätts ske så att ytterligare stränder
ej privatiseras varvid också möjligheten att öka
allmänhetens tillgänglighet till vattnet bör prövas.
Föreslagen utveckling bedöms inte långsiktigt äventyra strandskyddets syfte avseende allemansrättslig
tillgänglighet. Sett till mängden oexploaterade
stränder inom området och kring Viken som helhet
bedöms föreslagen utveckling inte heller långsiktigt
äventyra strandskyddets syfte avseende växt- och
djurliv.

Fortsatt arbete
Utveckling inom området ska föregås av prövning
i ny detaljplan. I det fortsatta planeringsarbetet ska
särskild vikt läggas vid:
-

att friluftsliv och turism främjas
att fri passage för växter, djur och människor
upprätthålls längs sjöstranden
- att hänsyn tas till riksintresset för yrkesfisket i
sjön Viken
- att hänsyn tas till Vikens känslighet avseende
ekologisk status
- att landskapsvärden beaktas och skyddas
- att dokumenterade natur- och kulturvärden
beaktas och skyddas
- att förbättrad service i form av kollektivtrafik
och hållbar VA-lösning eftersträvas
- att klimat- och översvämningsrisker beaktas
- att områdets samlade värden och kvaliteter
beaktas vid lokalisering och gestaltning av
bebyggelse
Observeras att vattendomsförfarande kan bli aktuellt vid eventuellt byggande i vatten. Vattenverksamhet ska anmälas i förväg till länsstyrelsen.

Kemisk status (exkl. Hg) - God 2009, god 2015
Övergödning - Ja
Skälet till att Vikens ekologiska status bedömts
ligga i riskzonen för att inte bibehålla god status till
2015, är att miljöproblem i form av övergödning
och främmande art (Signalkräfta) är identifierade
i sjön. Övergödningssituationen försämras av att
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Konsekvenser
Sammanfattning
Miljökonsekvenser
Föreslagna LIS-områden är huvudsakligen lokaliserade
i anslutning till samlad bebyggelse och avgränsade så
att de ej berör höga naturvärden och känsliga miljöer.
Den markanvändning som huvudsakligen föreslås inom
LIS-områdena är bostäder, turismanknuten verksamhet
och friluftsliv. Utifrån rådande marknadsläge förväntas
den tänkta bebyggelseutvecklingen inom LIS-områdena
ske i små etapper under lång tid. Småskalig utveckling
minskar risken för betydande negativ miljöpåverkan,
och lång utvecklingstid ger rådrum för uppföljning och
minimering av eventuella negativa effekter. Den samlade
bedömningen är att LIS-utvecklingen i Töreboda kan
ske utan betydande negativ miljöpåverkan, och att de
positiva förväntade effekterna överväger de negativa.
Det problemområde som kan identifieras är delvis bristande kollektivtrafikförsörjning, vilket kan leda till ett
ökat eller fortsatt högt bilberoende inom kommunen.
Detta i sin tur är inte i linje med miljömålen om begränsad klimatpåverkan och god bebyggd miljö.

Sociala konsekvenser
LIS-planeringens utgångspunkt är att främja utvecklingen mot en levande landsbygd, vilket är i linje med
folkhälsomålet om goda ekonomiska och sociala villkor
– att människor ska kunna försörja sig och upprätthålla
en god levnadsstandard. Attraktiva boende- och arbetsmiljöer nära naturen antas attrahera såväl arbetskraft
som arbetstillfällen, främja fysisk aktivitet och rekreation
samt främja lek och lärande för barn och unga. Eventuella negativa sociala konsekvenser av LIS-planeringen
är förknippade med bristande kollektivtrafik vilket kan
innebära ett ökat transportbehov med bil vid arbets- och
inköpsresor samt en begränsning av barns och ungdomars rörlighet och självständighet i vardagen. Risk för
negativa effekter för människors hälsa och säkerhet, förknippad med markstabilitet, farligt gods och trafikbuller,
bör noteras och beaktas i det fortsatta planarbetet.
Sammantaget bedöms de positiva sociala konsekvenserna
av LIS-utvecklingen överväga de negativa.

Ekonomiska konsekvenser
LIS-utvecklingen syftar till att ge positiva effekter för
såväl bostads- som arbetsmarknad i Töreboda, då den
ger möjlighet till bebyggelseutveckling i attraktiva lägen
genom etablering av nya bostäder och verksamheter. Den
önskade effekten är en positiv spiral av ökad inflyttning,
etablering av verksamheter, fler arbetstillfällen, inflöde av
kompetens och arbetskraft, stärkt serviceunderlag, bättre
service, ökad attraktivitet etc. i riktning mot hållbar ekonomisk tillväxt.
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Samlade miljökonsekvenser

Behovsbedömning
LIS-planen är en översiktsplan, och ska därmed
antas innebära betydande miljöpåverkan. Den görs
därför till föremål för miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning.

Avgränsning och metod
Avvägning mot miljöbalkens bestämmelser och
kriterier görs med utgångspunkt ifrån de ämnesområden där det kan finnas anledning att befara
betydande miljöpåverkan. De ämnesområden som
inte berörs av föreslagen utveckling inom LISområdena behandlas ej i beskrivningen.
Bedömningar görs utifrån befintliga och tillgängliga kunskapsunderlag. Graden av miljöpåverkan
bedöms utifrån den omfattning och varaktighet
som eventuell skada kan komma att få på ett värde.

Alternativ
Nollalternativ – Nollalternativet innebär att inga
områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen pekas ut i Töreboda kommun. Konsekvenserna
av detta kan antas bli att det i framtiden kommer
att bli mycket svårt att få lättnader från strandskyddet vid en önskvärd utveckling av befintlig och
ny bebyggelse och verksamhet inom kommunens
strandskyddade områden. Då aktuella LIS-områden
har befunnits attraktiva och lämpliga för landsbygdsutveckling torde nollalternativet innebära att
landsbygdsutvecklingen påtagligt hämmas. Detta är
inte i sig att betrakta som betydande negativ miljöpåverkan, men är inte heller en önskvärd utveckling
för kommunen.
Bortvalda alternativ – Under utarbetandet av LISplanen har alla kommunens strandskyddade områden studerats utifrån möjligheten att peka ut dem
som LIS-områden. Alla de strandskyddade områden som inte pekas ut som LIS-områden i planen
har aktivt valts bort då de av olika skäl befunnits
olämpliga för LIS. Läs mer om bakomliggande skäl
i LIS-planens inledande avsnitt om ”Metod i LISarbetet”.
Huvudalternativ – Huvudalternativet är det förslag
på LIS-områden som presenteras i LIS-planen, och
det alternativ som är föremål för denna miljökonsekvensbeskrivning.

Grundläggande hushållningsbestämmelser
Ekologiskt särskilt känsliga områden – Här behandlas eventuell påverkan på befintliga våtmarker.
Övriga områden av ekologiskt särskilt känslig karaktär redovisas under nästa stycke om naturvär40
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den. Avgränsningar av föreslagna LIS-områden har
huvudsakligen skett så att utpekade våtmarker inte
inkluderas. I de fall ett LIS-område omfattar eller gränsar till en våtmark förutsätts att hänsyn tas
till detta i den fortsatta planeringen, så att åtgärder
inom LIS-området inte får negativa effekter på hydrologiska förhållanden i våtmarken.
Stora opåverkade områden-Inga stora opåverkade
områden berörs.
Natur-, kultur- och landskapsvärden – Flera föreslagna LIS-områden omfattar eller gränsar till
mindre områden med höga naturvärden i form av
sumpskogar, ängs- och hagmarker, lövskog, olika
nyckelbiotoper etc., samt kulturvärden i form av
fornlämningar, byggnadsminne samt dokumenterat
värdefulla kulturmiljöer. Förutsatt att dessa värden
och objekt uppmärksammas och beaktas i kommande planering bedöms föreslagen utveckling
kunna ske utan betydande negativ påverkan på
natur- och kulturvärden. Inom något område kan
dock marginellt negativ påverkan uppstå. Detaljplanering kan främja ett bevarande av kulturvärden,
då planläggningen erbjuder möjlighet att införa
skydds- och varsamhetsbestämmelser.
Föreslagna LIS-områden i Hajstorp och Beateberg
ingår i områden utpekade som bevarandevärda
odlingslandskap. Förutsatt att eventuell tillkommande bebyggelse hålls undan från odlingsmarken
och placeras på impediment eller vid bryn bedöms
föreslagen utveckling inte orsaka betydande negativ
påverkan på odlingslandskapet.
Riksintresse för natur – Inga riksintressen för natur
berörs.
Riksintresse för kulturmiljövård – De föreslagna
LIS-områden som ligger vid Göta kanal omfattas
av riksintresse för kulturmiljövården, och berör
ett antal mer eller mindre känsliga kulturmiljöer.
Förutsatt att dessa miljöer och deras värden uppmärksammas och beaktas i kommande planering
bedöms föreslagen utveckling kunna ske utan
betydande negativ påverkan på riksintresset. Detaljplanering kan genom införande av skydds- och
varsamhetsbestämmelser innebära ett ökat skydd
för befintliga kulturvärden, vilket torde påverka
riksintresset positivt. Utveckling av kulturmiljöerna
förväntas också öka den allmänna tillgängligheten
för besökare, vilket även det vore positivt.
Riksintresse för friluftsliv – Flertalet föreslagna
LIS-områden i Töreboda omfattas av riksintresse
för friluftsliv. Flera av dessa LIS-områden ger förutsättningar för utveckling av bryggor, badplatser,
småbåtshamnar och båtliv. Förutsatt att föreslagen
utveckling sker utan att stränder privatiseras, och
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att allmän tillgänglighet till vattnet ordnas och upprätthålls kommer sannolikt en positiv påverkan på
riksintresset för friluftsliv att kunna förväntas.
Riksintresse för yrkesfisket – Motivet för riksintresset för yrkesfiske i Viken är att Viken är ett fångstområde. Eventuell utveckling av småbåtshamnar
och bryggor i Viken kan antas påverka riksintresset
positivt genom att tillgängligheten för båttrafik
i sjön främjas. Bryggor och övriga anläggningar
bör utformas så att negativ påverkan på eventuella
känsliga sjöbottnar minimeras.
Riksintresse för järnväg – Västra stambanan
gränsar till föreslagna LIS-områden i Töreboda
centrum. Förutsatt att LIS-utvecklingen sker på ett
sätt så att goda trafikförhållanden, siktförhållanden,
säkerhet på och kring spåret samt möjlighet till
spårunderhållsarbete inte inskränks bedöms riksintresset för kommunikation på Västra stambanan
inte påverkas negativt.

Särskilda hushållningsbestämmelser
För Tiveden med områdena vid sjön Unden och
sjön Viken samt området utmed Göta kanal mellan Karlsborg och Sjötorp – Flertalet föreslagna
LIS-områden i Töreboda kommun ligger vid Göta
kanal och sjön Viken. Förslagen ger möjlighet till
utveckling av frilufts- och turismanknuten verksamhet inom det lokala näringslivet, ökad service
och attraktivitet längs Göta kanal, samt fler bryggor
och båtplatser vilket ger ökad allmän tillgänglighet
till vatten och båtliv. I Töreboda möjliggörs även
tätortsutveckling, vilket är positivt för turismen.
Sammantaget bedöms föreslagen utveckling ha
mycket positiva effekter för det nationella intresset
för turism och rörligt friluftsliv.

Miljökvalitetsnormer
Luft – Enligt kommunens luftundersökning från
2010 är nivåerna för partiklar och kväveoxid generellt låga inom kommunen. Föreslagen utveckling
är huvudsakligen småskalig, kommer sannolikt att
ske i mindre etapper under lång tid, och bedöms
inte medföra ett överskridande av miljökvalitetsnormer för luft. En delvis bristande kollektivtrafikförsörjning kan dock noteras, vilket kan leda till
ett ökat eller fortsatt högt bilberoende inom kommunen och en högre föroreningsbelastning bl. a. på
luften. Denna kan sannolikt i viss mån begränsas,
bl a då ett boende med omedelbar närhet till ett rikt
utbud av fritids/friluftssysselsättning bedöms minska behovet av rekreationsutfärder i vardagslivet.
Vatten - Göta kanal är ej registrerad som vattenförekomst och har därmed ej fastställda miljökvalitetsnormer. Den del av Göta kanal som passerar ge-

nom Töreboda kommun utbyter vatten endast med
sjöarna Vänern och Viken, vilka båda har god ekologisk och kemisk status. Kanalbolagets regelverk
skyddar kanalvattnet från förorening genom förbud
mot dränering av dagvattendiken och avloppsbrunnar till kanalen, samt avloppstömning från båtar.
Fungerande sportfiske i kanalen visar också på att
kanalens vatten håller en allmänt god status.
Miljökvalitetsnormerna för Tidan visar prognosen
god ekologisk och kemisk status 2015. Tidan har
måttlig ekologisk status 2009. Dock bedöms föreslagen utveckling inte hindra positiv utveckling för
Tidan mot en god ekologisk status 2015.
Miljökvalitetsnormerna för Viken visar prognosen god ekologisk och kemisk status 2015. Dock
bedöms Vikens goda ekologiska status ligga i
riskzonen för att inte upprätthållas till 2015, då
miljöproblem i form av bland annat övergödning
är identifierade i sjön. Förutsatt att utveckling vid
Viken åtföljs av statusuppgradering av angränsande
avloppsanläggningar, bedöms föreslagen utveckling
inte inverka negativt på Vikens ekologiska status,
utan möjligen positivt.
Miljökvalitetsnormer för vatten i Sisjön saknas. Bedömningen är dock att föreslagen utveckling inte
kommer att innebära negativ påverkan på Sisjöns
ekologiska och kemiska status.

Strandskydd
Göta kanal – Fem LIS-områden pekas ut längs
Göta kanal; Hajstorp, Töreboda centrum, Jonsboda, Vassbacken och Tåtorp. Göta kanal har en stark
attraktionskraft och strategisk betydelse för turism
och friluftsliv inom kommunen. En viktig del av
strandskyddets syften vid Göta kanal är tillgängligheten för det rörliga friluftslivet utmed kanalen. I
de flesta fall finns en fri passage längs vattnet etablerad i form av en gång- och cykelväg inom kanalområdet. Utveckling av serviceutbud och aktiviteter
inom LIS-områdena förväntas berika och stärka
förutsättningarna för friluftslivet längs kanalen.
Föreslagna områden är huvudsakligen redan ianspråktagna för bebyggelse, och bedöms därmed
ha liten betydelse för att tillgodose strandskyddets
syfte längs Göta kanal avseende växt- och djurliv,
i synnerhet sett till de långa oexploaterade sträckor
utmed kanalen som finns mellan LIS-områdena.
Sammantaget bedöms föreslagen utveckling längs
Göta kanal kunna ske utan att strandskyddets syfte
långsiktigt äventyras avseende växt- och djurliv.
Viken – Tre LIS-områden pekas ut vid Vikens
stränder; Tåtorp/Sörboda, Halna Åsen och Beateberg. Dessa är delvis redan ianspråktagna för bebyggelse. Stränderna runt Viken är i övrigt relativt
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sparsamt exploaterade både inom Töreboda och
Karlsborgs kommuner. Förutsatt att utvecklingen
sker utan att stränder privatiseras bedöms LISförslagen inte medföra att strandskyddets syfte
långsiktigt äventyras.
Sisjön – Två LIS-områden med ett släpp emellan
föreslås vid Sisjön för komplettering med bostäder
inom befintligt fritidshusområde. Förutsatt att detta
inte innebär att ytterligare stränder privatiseras
kring Sisjön, och att befintliga allmänt tillgängliga
badplatser bevaras, bedöms utvecklingen inte långsiktigt äventyra strandskyddets syften. Östra sidan
av sjön som har dokumenterade naturvärden förblir
oexploaterad.
Tidan – Föreslaget LIS-område i Moholm ligger
vid Tidan. Kommunen bedömer att föreslagen utveckling kan innebära ett stärkande av strandskyddets syfte avseende allemansrättslig tillgänglighet
till Tidans stränder. Sett till mängden oexploaterade
stränder längs Tidan och till innehållet i föreslagen
utveckling bedöms strandskyddets syfte avseende
växt- och djurliv inte långsiktigt äventyras.
Kommunens bedömning är att den föreslagna LISutvecklingen inom Töreboda sammantaget inte
långsiktigt äventyrar strandskyddets syften.
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Tidsperspektiv och kumulativa effekter
Landsbygdsutveckling utanför strandskyddade områden inom kommunen – I egenskap av tillägg till
översiktsplan beskriver LIS-planen ett långsiktigt
utvecklingsperspektiv. Då exploateringstrycket
inom kommunen är lågt sedan flera år, är det rimligt att anta att landsbygdsutvecklingen inom kommunen även framgent kommer att ske långsamt
och i små etapper, såväl inom som utanför strandskyddade områden. Bedömningen är att föreslagen
LIS-utveckling tillsammans med övrig landsbygdsutveckling inom kommunen totalt sett kan komma
att ge upphov till en ökad miljöpåverkan på luft, till
följd av ökad biltrafik, dock inte i betydande grad.
Förutsatt att landsbygdsutvecklingen följer samma
takt som utbyggnad av erforderlig infrastruktur för
vatten- och avloppsförsörjning, finns inte heller
någon betydande negativ miljöpåverkan att befara
avseende vatten.
Ytterligare LIS-områden inom andra kommuner –
Möjligheten att peka ut LIS-områden för utveckling
av friluftsliv, turism och boende längs Göta kanals
hela sträckning genom landet bedöms generellt vara
positivt för samhällsutvecklingen och antas inte
innebära betydande negativ miljöpåverkan. Med nuvarande kunskap om planerade LIS-områden inom
övriga kommuner kring Viken och längs Tidan
görs bedömningen att denna utveckling inte kommer att innebära betydande negativ miljöpåverkan
eller ett långsiktigt äventyrande av strandskyddets
syften.
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Sammanvägda miljökonsekvenser
Miljöbedömningen visar på att föreslagen LISutveckling i Töreboda har en positiv miljöpåverkan
på intressen kopplade till friluftsliv, turism och kulturvärden. Vad gäller natur- och landskapsvärden,
luft- och vattenkvalitet samt kumulativa effekter
kan totalt sett en huvudsakligen neutral påverkan
vara att vänta. Negativa effekter förväntas bli marginella, och möjliga att minimera i samband med
kommande planeringsarbete.
Den sammanvägda bedömningen är att de positiva
förväntade effekterna av LIS-utvecklingen i Töreboda överväger de negativa.

Överensstämmelse med nationella
miljömål

De nationella miljömålen. Bild från www.miljomal.nu

Nedan görs en avstämning av föreslagen LISutveckling i Töreboda mot relevanta nationella
miljömål.
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Sociala konsekvenser
Folkhälsomålen
LIS-planens sociala konsekvenser bedöms och
beskrivs utifrån de nationella folkhälsomålen. De
målområden som är relevanta för översiktlig fysisk
planering är:
-

Delaktighet och inflytande i samhället
Ekonomiska och sociala förutsättningar
Barn och ungas uppväxtvillkor
Miljöer och produkter (i detta fall livsmiljö)
Fysisk aktivitet

Delaktighet och inflytande i samhället

De nationella folkhälsomålen. Bild från www.fhi.se

Barn och ungas uppväxtvillkor

Den fysiska planeringen berör folkhälsomålet om
människors delaktighet och inflytande i samhället
främst via de processer som den bedrivs genom.
LIS-planen är ett tematiskt tillägg till översiktsplan,
och utarbetas genom en demokratisk planprocess.
Processen omfattar politisk behandling och samråd
med olika berörda parter, såväl myndigheter som
allmänhet. Plan- och bygglagen ger ramar för hur
denna process ska bedrivas; att alla berörda ska
ges möjlighet till inblick i planförslag samt möjlighet att lämna synpunkter och få sina synpunkter
bemötta. LIS-planförslaget har varit föremål för ett
fem veckors samråd samt därefter ett utökat samråd
under fyra veckor. Efter revidering blir förslaget
nu utställt för granskning. Detta förfarande borgar
för en god möjlighet för Törebodabor och andra
berörda att känna delaktighet och inflytande i samhällsplaneringen. Kommunens avsikt är också att
i kommande detaljplaneskeden ge förutsättningar
och arbeta för ett brett medborgardeltagande.

Viktiga aspekter av barn- och ungdomsperspektivet
i den fysiska planeringen är trygghet och säkerhet
i offentliga miljöer samt tillgång till miljöer för
aktiviteter, lek, lärande och sociala möten. Föreslagen LIS-utveckling ger förutsättningar för boendemiljöer nära naturen, vilket främjar aktiviteter
som friluftsliv och vissa sporter. Trygga och bilfria
naturmiljöer ger bra möjligheter för lek och lärande. Utveckling av befintliga boendemiljöer med
verksamheter och servicepunkter berikar uppväxtmiljön för barn och unga, och kan erbjuda sociala
mötesplatser utanför hemmet. God kollektivtrafik
är extra betydelsefull för barn och unga, då de har
begränsade möjligheter till andra transportalternativ. Vid långa avstånd mellan bostad och skola, och
i renodlade bostadsmiljöer med begränsat utbud
av aktiviteter, underhållning och mötesplatser, kan
bristande kollektivtrafik drabba barn och unga
extra hårt, vilket bör beaktas i den fortsatta planeringen.

Ekonomiska och sociala förutsättningar

Miljöer och produkter (i detta fall livsmiljö)

Målet om goda ekonomiska och sociala villkor är
förknippat med begrepp som trygghet, jämlikhet
och rättvisa – att människor ska kunna försörja sig
och upprätthålla en god levnadsstandard. LIS-planeringens utgångspunkt är att främja utvecklingen
mot en levande landsbygd, vilket är i linje med detta
mål. Attraktiva lägen för bostäder och verksamheter antas främja en hållbar landsbygdsutveckling,
genom att de kan attrahera såväl arbetskraft som
arbetstillfällen, och därmed fler kommuninvånare.
Ett ökat befolkningsunderlag kan ge förutsättningar för förbättrad kollektivtrafik och service, vilket
i sin tur underlättar vardagslivet för människorna.
Sammantaget förväntas föreslagen utveckling inom
utpekade LIS-områden kunna bidra till att fler blir
engagerade i förvärvslivet vilket ger ett ökat ekonomiskt oberoende på individnivå samtidigt som den
kommunala ekonomin gagnas.
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Detta folkhälsomål berörs av LIS-planeringen
främst avseende utvecklingens miljöpåverkan,
säkerhetsfrågor, hur utvecklingen påverkar människors boende- och arbetsmiljöer och behov av
transporter. Enligt ovanstående samlade miljöbedömning förväntas LIS-planeringen i Töreboda
huvudsakligen innebära neutral till positiv miljöpåverkan. Möjligheten att skapa bostads- och arbetsmiljöer i attraktiva och natursköna lägen vid vatten
är att se som mycket positivt. Några LIS-områden
har dock låg VA-standard, osäker markstabilitet,
trafikbuller samt risk beroende på närheten till
farligt godstransporter., vilket kan innebära negativa effekter för människors hälsa och säkerhet.
För att genom LIS-planen uppnå ett främjande av
målet om en god livsmiljö för människor, ska detta
uppmärksammas och beaktas i den fortsatta planeringen. En annan tänkbar negativ effekt är att de
LIS-områden som inte ligger i anslutning till god
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kollektivtrafik antas generera ett ökat transportbehov med bil för arbets- och inköpsresor. Å andra
sidan kan närhet till natur och rekreationsmöjlighet
i viss mån minska transportbehovet. En strävan efter förbättrade kommunikationer är i alla händelser
viktig i den fortsatta samhällsplaneringen.

Fysisk aktivitet
LIS-förslagen ger förutsättningar för utveckling
av friluftsliv och turism inom kommunen – bad,
båtliv, fiske, vattensport, vandring, vintersport
etc. – samt etablering av bostäder, arbetsplatser och
turistmål i natursköna miljöer och på landsbygden.
Detta kan antas innebära positiva effekter för människors möjligheter att dagligen vistas i naturen och
idka rekreation och fysisk aktivitet.
De bostäder/arbetsplatser/servicepunkter som kan
lokaliseras med inbördes gång- eller cykelavstånd
alternativt god tillgänglighet till kollektivtrafik,
ökar i olika grad människors benägenhet att promenera eller cykla till sin målpunkt eller till bussen
istället för att ta bilen. Regelbunden kollektivtrafik
inom Töreboda är begränsad och når ett fåtal LISområden; Sisjön, Töreboda centrum och Moholm.
Arbetsplatser och service finns främst i Töreboda
centrum och Moholm.

Ekonomiska konsekvenser
Regional samverkan och tillväxt
Törebodas läge i Norra Skaraborg innebär en perifer belägenhet i förhållande till regioncentrum Göteborg i Västra Götalands län, men också en närhet
och relation till delregionalt centrum i Skövde och
till angränsande Örebro län och Värmlands län. En
liten landsbygdskommun som Töreboda är i stort
beroende av samverkan med andra kommuner,
bland annat för att upprätthålla en god kommunal
service. Föreslagen LIS-utveckling syftar till att
främja utvecklingen mot en levande landsbygd.
Liknande planeringsarbete pågår även i angränsande kommuner kring Töreboda. Bedömningen är
att den sammantagna strävan mot att kunna erbjuda
attraktiva lägen för boende och verksamhetsetablering stärker den lokala ekonomin i riktning mot
hållbar tillväxt.
LIS-utvecklingen längs Göta kanal har en särskild
betydelse i ett regionalt och nationellt perspektiv, då
kanalen sträcker sig tvärs över landet. Statliga AB
Göta kanalbolag är en viktig aktör i bevakningen av
möjligheter till synergieffekter och samverkan inom
turism och friluftslivsanknuten verksamhet längs
kanalen.
Möjlig kombinerad LIS- och tätortsutveckling
inom tätorten Töreboda är positivt för kommunens
regionala konkurrenskraft vad gäller service- och

kulturutbud. En viktig förutsättning för detta är att
förbättrad kollektivtrafik eftersträvas.

Befolkning och bostadsmarknad
Dagens situation med minskande befolkning i Töreboda kommun innebär att tillgången på bostäder
generellt är god och att trycket på bostadsmarknaden är lågt. I LIS-planen skapas möjlighet för
etablering av bostäder i särskilt attraktiva lägen vid
vatten, inte minst i Töreboda centrum. Avsikten
är att denna breddning av bostadsutbudet med en
kategori av attraktivare bostäder, ska kunna locka
till kvarboende och inflyttning i kommunen. På så
vis avser kommunen kunna bibehålla eller öka sin
befolkning och därmed underlaget för service och
samhällsliv.

Näringsliv och arbetsmarknad
Kommunens näringsliv bedöms ha utvecklingspotential inom turism- och friluftslivsanknuten
verksamhet samt inom övrigt småföretagande. I
LIS-planen föreslås attraktiva och lämpliga lägen
för utveckling av sådana verksamheter. För att
verkligen kunna attrahera till nyetablering av verksamheter inom kommunen, och därmed öka antalet
arbetstillfällen, krävs bland annat god planberedskap – att kommunen kan tillhandahålla detaljplanelagda tomter till intressenter. Detta innebär att
LIS-planen måste följas upp med detaljplanering.
En annan viktig förutsättning för verksamhetsetablering är tillgången till välutbildad och kompetent
arbetskraft. Ett utbud av attraktiva bostadsmiljöer
vid vatten antas vara en god tillgång för kommunen
att locka till sig erforderlig arbetskraft.

Infrastruktur
Inom några av LIS-områdena kan konstateras att
befintliga anläggningar för vatten- och avloppsförsörjning har låg status och att utvecklingen i viss
mån begränsas av detta. Utbyggnad av kommunala
VA-ledningar i kanalstråket längs Göta kanal och
vidare sjöförlagda genom sjön Viken, kan vara
möjligt. Flera av LIS-områdena bedöms där ha
potential för anslutning till kommunalt VA. Det är
ekonomiskt fördelaktigt att samordna en sådan utbyggnad av infrastruktur för vatten och avlopp med
komplettering med fler bostäder och verksamheter
i ett område, så att kostnaden går att fördela på fler
anslutningar.
LIS-utvecklingen förväntas inte ge upphov till utbyggnad av vägar utanför områdena i någon större
utsträckning. Utvecklingen kan dock komma att
erfordra förstärkning och upprustning av mindre
vägar. Bedömningen är att finansieringen av vägar
kan klaras inom ramen för bebyggelseutvecklingen.

LIS i Töreboda - Antagandehandling

Konsekvenser

45

Underlagsmaterial
Statligt

Kommunalt

Länsstyrelsens yttrande över aktualitetsprövning av
gällande ÖP.

ÖP91

Vattenkartan, VISS (GIS-karta samt information
om miljökvalitetsnormer för vatten)
Landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013, genomförandestrategi Västra Götaland, LST O 2011
(rapport)
Översiktlig stabilitetskartering för Töreboda kommun, Räddningsverket 2008 (två pärmar)
Översiktlig översvämningskartering längs Tidan,
Räddningsverket 2006 (rapport)
Länsstyrelsens GIS-material (kartdata)
Länsstyrelsens PM, Råd för hantering av LIS-områden, LST 2010 (rapport)
Statistik från SCB
Länsstyrelsens policy Riskhatering i detaljplaneprocessen - Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods

Töreboda kommuns budget 2011, flerårsplan 201213, inklusive kommunens vision & mål (rapport)
Befolkningsprognos 2006-2030 Töreboda kommun, Statisticon 2005
Karta med preliminärt urval av LIS-områden
Luftundersökning i Mariestad, Töreboda och Gullspång 2010

Övrigt
Muntlig information från Gunnar Andréasson, AB
Göta Kanalbolag
Muntlig information från Henrik Pettersson, AB
Göta Kanalbolag
Observationer och fotografier från platsbesök

Länsstyrelsens handbok Stigande vatten.
Klimatanpassning i fysisk planering - vägledning
från länsstyrelserna

Regionalt
Regionalt serviceprogram för landsbygd och skärgårdsområden i Västra Götaland 2010-2014, VGR
2010 (rapport)
Tillväxtprogram för Västra Götaland 2008-2011,
VGR 2008 (rapport)
Delregionalt tillväxtprogram för Skaraborg 20082013, Skaraborgs kommunalförbund 2008 (rapport)
Målbild för kollektivtrafiken 2025 i Skaraborg,
Västtrafik mfl. 2009 (rapport)
Leader Norra Skaraborg (hemsida)
Fastighetskartan för MTG-kommunerna, Metria
Vindbruk – tematiskt tillägg till översiktsplan för
Mariestad, Töreboda och Gullspång, 2010
Göta Kanal - byggnader och miljöer på västgötalinjen, Skaraborgs länsmuseum 1995-96
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