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Inkomna yttranden
Yttranden har kommit in enligt nedanstående förteckning. Yttrandena återges i 
sin helhet och kommenteras därefter av kommunen.

1. Länsstyrelsen, 2021-11-01
2. Lantmäteriet, 2021-10-29
3. Tekniska nämnden, 2021-10-22
4. Miljö- och byggnadsnämnden, 2021-11-08
5. Avfallshantering Östra Skaraborg, 2021-10-25
6. Vänerenergi, 2021-10-28
7. Västtrafik, 2021-11-01
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Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör 
planförslaget samt överväga dessa i ett tidigt skede av processen. Kommunen ska 
samråda om förslag till detaljplan med bland annat länsstyrelsen, lantmäteriet, 
kända sakägare och boende som berörs. 

Förslag till detaljplan för Gullkragen 5 m. fl., Töreboda centralort, Töreboda 
kommun har varit föremål för samråd under perioden 2021-10-01 till 2021-
11-01. De synpunkter som kommit in under samrådstiden samt kommunens 
ställningstagande och förslag till förändring av planförslaget med anledning av 
synpunkterna redovisas i denna samrådsredogörelse. Av samrådsredogörelsen 
framgår vilka synpunkter som tillgodosetts samt vilka kommunen inte kunnat 
beakta och skälen till detta.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900).

Länsstyrelsen anser att planen strider mot prövningsgrunden Hälsa/Säkerhet. 
Kommunen behöver genomföra markundersökningar för att kunna utreda 
och säkerställa platsens lämplighet. Kommunen behöver även ta hänsyn till 
framkomlighet i händelse av skyfall.

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL 
och nu kända förhållanden att frågor som berör hälsa / säkerhet eller till risken 
för översvämning måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som 
anges nedan för att ett antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen.

Motiv för bedömningen 
Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§
Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagendebeslut av 
en plan eller områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av de 
fem prövningsgrunderna.
• Riksintresse (både MB kap 3 och 4, se listan i webbgis)
• Mellankommunala frågor och regionala förhållanden
• Miljökvalitetsnormer (MKN) (MB 5 kap, luft och vatten)
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• Strandskydd (MB 7kap)
• Hälsa och säkerhet (risk för olyckor, översvämning, erosion) geoteknik

Länsstyrelsen anser att planförslaget strider mot prövningsgrunden Hälsa/
Säkerhet avseende markföroreningar samt översvämningsrisker kopplat till 
skyfall.

Hälsa/Säkerhet
Markföroreningar
Länsstyrelsen anser att markundersökningar bör utföras kring byggnaden. 
Åtminstone olja och PCB ska analyseras, men även andra ämnen kan bli aktuella 
beroende på hur marken använts. En bedömning av behovet av ytterligare 
undersökningar behöver göras. Utifrån resultaten av utförda undersökningar ska 
behov av åtgärder redovisas.

Länsstyrelsen vill även uppmärksamma att även inne i byggnaden kan det finnas 
behov av undersökningar. Spill från verksamheten kan påverka inomhusluften 
och utgöra en risk vid ändrad användning. Behov av undersökningar inne 
i byggnaden behöver därför utredas, och även eventuella åtgärder för att 
säkerställa en acceptabel inomhusmiljö.

Översvämning – Skyfall
Kommunen beskriver att vatten kan bli stående i norra delen av planområdet. 
Kommunen beskriver dock inte hur högt vatten det blir eller vad konsekvensen 
av det stående vattnet blir. Detta bör kommunen utveckla. Vid bedömningen 
behöver hänsyn även tas till framkomlighet i händelse av skyfall.

Kommunen bör också bifoga skyfallsutredningen till planunderlaget, och/eller 
beskriva förutsättningarna och metod för utredningen.

Råd enligt 2 kap. PBL och MB
Farligt gods
Kommunen beskriver riskbilden utifrån att farligt godstransporter sker på 
Borredogatan. Enligt NVDB viker den rekommenderade leden dock av från 
Borredogatan söderut utmed Industrigatan, för att sedan vika av i nordöstlig 
riktning via Skövdevägen. Det innebär att de rekommenderade lederna alltid 
är > 150 m från planområdet. Om transporter ändå går över Borredodatan i 
anslutning till planområdet bedömer Länsstyrelsen att kommunens redovisning 
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av risknivån är tillräcklig för att markanvändningen ska kunna anses lämplig ur 
ett olyckriskperspektiv.

Riksintresse - Kulturmiljö
Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att planåtgärden inte direkt 
berör riksintresset för kulturmiljövård på ett betydande sätt, även om dess 
kulturvärden sannolikt har visst samband med riksintressets värden.

Mot bakgrund av kommunens syfte med planen där kommunen gör bedömningen 
att bebyggelsemiljön har kulturhistoriskt värde samt att dessa ska bibehållas bör 
även dessa värden hanteras på ett aktivt och medvetet sätt inom planarbetet, 
exempelvis både via planbeskrivningen och plankartan samt eventuell bilagd 
utredning.

Exempelvis görs detta aktiva kulturmiljöarbete genom att en 
kulturmiljöbeskrivning tas fram med definierade värden och uttryck för dessa 
samt förslag på lämpliga planbestämmelser, i syfte att ge förutsättningar 
för hänsyn/varsamhet/skydd vid framtida hantering av uttrycken för dessa 
kulturvärden.

Koppling till miljömålen
Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör ett viktigt verktyg för att 
uppnå miljömålen. PBL (2010:900) är direkt knuten till miljöbalken, enligt dess 
2 kap 2 §. Miljömålen ska enligt miljöbalkspropositionen (1997/98:45) vara 
vägledande vid tillämpningen av miljöbalken.

En översiktlig redovisning av miljömål på olika nivåer, det nuvarande 
miljötillståndet och planinnehållets förhållande till detta saknas, vilket gör det 
svårt att bedöma föreslagna åtgärder från miljösynpunkt.

Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på 
miljön. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning, således behöver inte en 
miljökonsekvensbeskrivning tas fram.

Kommentarer
Bedömning av förekomst av markföroreningar har i samråd med kommunens 
miljö- och hälsoskydd tagits fram som underlag till planhandlingarna. 
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Informationen kompletterar planbeskrivningen inför granskning. Bedömningen 
grundar sig på tidigare användning utifrån information från tidigare 
verksamhetsutövare samt kontroll vid övertagande av fastigheten. Bedömningen 
är att det inte föreligger någon risk för förekomst av spill av transformatorolja i 
eller utanför byggnaden och att det därmed inte finns behov av provtagning.

Beskrivningen av risk för stående vatten inom planområdet förtydligas. 
Skyfallskarteringen bifogas.

Information om farligt gods-led justeras.

Övriga synpunkter gällande kulturmiljö respektive miljömål noteras men lämnas 
utan åtgärd.

Lantmäteriet
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade september 2021) har 
följande noterats:

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras

FASTIGHETSGRÄNSER MED OSÄKERT LÄGE SOM GRÄNSAR TILL 
PLANOMRÅDET
Planområdesgränsen går enligt plankartan i fastighetsgränsen till Gullkragen 3 
och Björkäng 8:4. De aktuella gränserna saknar både enligt digitala registerkartan 
och grundkartan inmätta gränspunkter.

Lantmäteriet vill påminna om att detaljplanen inte påverkas om gränsen visar 
sig ha ett annat läge. Risken med att planlägga utan att ha koll på gränsens 
rätta läge är att antingen en del av den allmänna platsen ligger inne på 
grannfastigheten eller att det blir en remsa mellan den planlagda marken och 
fram till fastighetsgränsen. I denna typ av fall när gränsens läge är osäkert är det 
lämpligt att så snart som möjligt utreda gränsen och göra en gränsutvisning där 
man letar upp befintliga gränsmarkeringar och mäter in dem. Visar sig gränsen 
vara juridiskt oklar krävs det en fastighetsbestämning för att bestämma dess 
läge. När gränsens läge är klarlagd kan därefter ev. anpassning av planen till 
fastighetsgränsens rätta läge göras. Glöm inte att rapportera in ev. förbättringar 
av gränskvaliteter till Lantmäteriet. Är ni osäkra på hur det ska gå till - kontakta 
Lantmäteriets geodatasamordnare.
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FASTIGHETSFÖRTECKNING
Det ser ut som att Blåklinten 1 och Björkäng 8:4 missats att redovisas även under 
”Fastigheter inom planområdet”.

SKA EXPLOATERINGSAVTAL TECKNAS?
I planbeskrivningen framgår inte om något exploateringsavtal ska tecknas. Om 
avsikten är att sådant avtal ska tecknas ska kommunen enligt 5 kap. 13 § 3 st. 
PBL, redan i samrådsskedet redovisa avtalens huvudsakliga innehåll liksom 
konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller 
flera sådana avtal i planbeskrivningen.
Ifall det är aktuellt, använd gärna handboken ”Lantmäterimyndighetens 
roll i planeringsprocessen, Handbok 5 kap. 15 och 22 a §§ PBL” som stöd 
ang. lagstiftningens krav när ni kompletterar planhandlingarna ang. 
exploateringsavtal.

Kommentarer
Efter samråd med Lantmäteriet har kommunen beslutat att inte göra en 
fastighetsutredning av gränserna före granskning. Istället görs eventuella 
justeringar av fastighetsgränserna utifrån detaljplanen efter antagande. Detta 
förfarande har förtydligats i planbeskrivningen.

Fastighetsförteckningen uppdateras med Blåklinten 1 och Björkäng 8:4.

Exploateringsavtal skall inte tecknas. Genomförandebeskrivningen kompletteras 
med den informationen

Tekniska nämnden
Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av samrådshandlingarna 
gällande detaljplan för Gullkragen 5 m fl och har följande att erinra avseende 
planförslaget:

• Då huvudledning för spillvatten går över de berörda fastigheterna ska 
ledningsrätt sökas om planen vinner laga kraft 

• VA-kollektivet ska inte stå för denna Lantmäteriförrättning 

Kommentarer
Genomförandebeskrivningen kompletteras med uppgift om ledningsrätt.
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Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden lämnar följande synpunkter:
Markföroreningar
Utifrån i planen redovisat tidigare markanvändning, kvarn och transformator, kan 
det finnas risk för markföroreningar på platsen. Planförslaget bör kompletteras 
med en beskrivning av risken för markföroreningar.

Kommentarer
Bedömning av förekomst av markföroreningar har i samråd med kommunens 
miljö- och hälsoskydd tagits fram som underlag till planhandlingarna. 
Informationen kompletterar planbeskrivningen inför granskning. Bedömningen 
grundar sig på tidigare användning utifrån information från tidigare 
verksamhetsutövare samt kontroll vid övertagande av fastigheten. Bedömningen 
är att det inte föreligger någon risk för förekomst av spill av transformatorolja i 
eller utanför byggnaden och att det därmed inte finns behov av provtagning.

Avfallshantering Östra Skaraborg
Gällande sophämtning för ovanstående vill vi framhålla följande för att uppfylla 
reglerna i renhållningsföreskrifterna. 
För genomförande av sophämtning ska vägen till hämtningsplatsen ha en fri höjd 
på minst 3,65 meter, ha en fri bredd på minst 3 meter samt ha en bärighet för ett 
fordon på 18 ton. 

Vid hämtningsplatsen ska yta finnas med en bredd på minst 4,5 meter, fri längd 
på minst 14 meter samt ha en fri höjd på minst 5 meter. 

För återvändsgator ska det finnas en vändyta med diameter 18 meter samt en fri 
remsa på cirka 1,5 meter utanför vändytan.

Säkerheten vid hämtning är ytterst viktigt och backning med hämtningsfordon 
ska inte förekomma.

Kommentarer
Uppgifterna noteras.
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Vänerenergi
Inom fastigheterna Björkäng 6:8 och 8:4 finns högspänningskablar, 
fjärrvärmeledningar och fiberkablar. Dessa skall skyddas genom ledningsrätt. Vi 
förutsätter att detta sker i samband med förrättningen vid försäljning av Björkäng 
6:8 och 8:4. (se bifogad karta)
Eventuella kostnader för ledningsrätten bör inte belasta Vänerenergi AB. På 
Gullkragen 5 finns det redan ledningsrätt för högspänningskablarna. Det finns 
även gatubelysningskablar inom fastigheterna som tillhör Töreboda kommun.

För övrigt finns inget att anmärka mot detaljplanen.

Kommentarer
Genomförandebeskrivningen kompletteras med uppgift om ledningsrätt.

Västtrafik
Västtrafik har tagit del av det förslag till detaljplan som Töreboda kommun har 
upprättat för Gullkragen 5 m.fl.
Planen syftar till att möjliggöra ombyggnad och ändrad användning av befintliga 
byggnader på Gullkragen 5, från transformatorändamål till samlingslokal och 
festlokal med tillfällig övernattning.

Västtrafik ser positivt på att ytterligare verksamheter etablerar sig i nära 
anslutning till befintlig kollektivtrafik och befintliga gång- och cykelstråk.
Då besökare i stor utsträckning kan tänkas anlända med cykel är det viktigt 
med bra och trygga cykelparkeringar i anslutning till de nya verksamheterna. 
För de som anländer med kollektivtrafik är det viktigt att gångstråket mellan 
resecentrum och planområdet upplevs som tryggt, säkert och tydligt.

Kommentarer
Yttrandet noteras.




