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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, 2021-11-16
2. Lantmäteriet, 2021-11-16
3. Trafikverket, 2021-11-16
4. Tekniska nämnden, 2021-11-16
5. Miljö- och byggnadsnämnden, 2021-11-09
6. Räddningstjänsten Östra Skaraborg, 2021-11-22
7. Västtrafik, 2021-11-12
8. Avfallshantering Östra Skaraborg, 2021-10-25
9. Telia - Skanova, 2021-10-14
10. Yttrande 1, 2021-10-20
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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 Lerlyckan, Töreboda centralort, Töreboda kommun 
har varit föremål för samråd under perioden 2021-10-13 till 2021-11-
16. 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 planförslaget strider mot prövningsgrunderna Hälsa/
Säkerhet, Riksintresse – Kulturmiljö samt Miljökvalitetsnormer för MKN-vatten.

Kommunen behöver vidta samt säkerställa de åtgärder som är nödvändiga för 
att översvämningsrisken ska vara acceptabel. Kommunen behöver även ta fram 
en dagvattenutredning/ dagvattenplan innan planen antas samt redovisa ett 
planutförande där riksintresset kulturmiljö tillgodoses.

Länsstyrelsen vill fortsättningsvis påtala att det krävs att en arkeologisk 
utredning tas fram för området.

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 avseende skyfall, 
Riksintresse – Kulturmiljö samt Miljökvalitetsnormer – vatten 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 
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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)
• Strandskydd (MB 7kap)
• Hälsa och säkerhet (risk för olyckor, översvämning, erosion) geoteknik

Länsstyrelsen anser att planförslaget stridet mot prövningsgrunderna Hälsa/
Säkerhet med avseende översvämningsrisk vid skyfall, Riksintresse – Kulturmiljö 
samt MKN-vatten.

Hälsa/Säkerhet
Skyfall
Området är utsatt för översvämningsrisk vid skyfall. Skyfallsutredningen 
redovisar förslag på åtgärder för att göra marken lämplig för bebyggelse och 
rekommenderar att dessa redovisas på plankartan.

Länsstyrelsens bedömning är att åtgärder som är nödvändiga för att 
översvämningsrisken ska vara acceptabel måste säkerställas. Kommunen behöver 
därför komplettera detaljplanen med (1) en beskrivning av vilka åtgärder som är 
nödvändiga (Länsstyrelsen tolkar underlag som att samtliga föreslagna åtgärder 
är nödvändiga) samt (2) en beskrivning av hur åtgärderna säkerställs. Exempelvis 
genom höjdsättning på plankartan.

MKN – Vatten
Länsstyrelsen anser att en dagvattenutredning/ dagvattenplan behöver tas 
fram innan planen antas. En sådan utredning ska beskriva hur dagvatten 
från planområdet kan omhändertas utan att riskera möjligheten att uppnå 
beslutade miljökvalitetsnormen för vatten för vattenförekomsterna Göta kanal 
och Friaån. En sådan utredning bör även utgå ifrån de rekommendationer 
som görs i PM bedömning skyfall om hur bebyggelsen bör utformas. Enligt 
rekommendationerna ska placering av byggnader och infrastruktur undvikas i 
instängda områden. Enligt plankartan planeras bebyggelse till viss del i instängda 
områden, detta behöver förtydligas innan planen antas. Enligt planbeskrivningen 
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är det av högsta vikt för att bibehålla de anläggningar, diken och vallar som 
ingår i Töreboda dagavvattningsföretag av år 1991. Länsstyrelsen vill upplysa 
om att plankartan behöver förtydligas för att säkerställa att dessa anläggningar 
lämnas intakta. Vidare bör dagvattenutredningen beskriva om den planerade 
dagvattenanläggningen även kommer att nyttja dessa befintliga diken och vallar 
för bortledning.

Ytor har reserverats i plankartan för fördröjning av dagvatten. Länsstyrelsen 
förordar att olika typer av öppna dagvattenlösningar i anläggs.

Riksintresse – Kulturmiljö
Aktuellt planområde ligger inom riksintresse kulturmiljö, Göta kanal, och som 
följd av föreslagna åtgärders skala och omfattning påverkas riksintressets 
kulturvärden på ett betydande sätt.

Länsstyrelsen har tidigare i samrådet kring undersökningen av betydande 
miljöpåverkan framfört behovet av kulturmiljöutredning som grund för planens 
utförande och tillgodoseendet av riksintresset. Vidare har Länsstyrelsen även i 
nämnt samråd framfört att avståndet om 60 m till kanalen inte är att betrakta 
som en garant för att undvika påtaglig skada på riksintresset.

Kommunen nämner i planbeskrivningen att siktlinjer till och från kanalen är 
viktiga för att inte påtagligt skada riksintresset, men gör samtidigt bedömningen 
att planarbetet inte innebär påtaglig skada på riksintresset med motiveringen 
att kanalmiljön är synnerligen levande och därmed tål denna typ av förändring. 
Denna motivering är inte att betrakta som saklig motivering utifrån den aktuella 
kanalmiljöns förutsättningar, i form av värden och uttryck för dessa, i förhållande 
till föreslagen förändring och dess konsekvenser.

Likt tidigare samråd ser Länsstyrelsen att kommunen behöver ta ett helhetsgrepp 
kring såväl utredningar som föreslagna byggrätter och gestaltning för att 
säkerställa tillgodoseende av riksintresset, samt för att tillföra arkitektoniska 
kvaliteter och en god helhetsverkan enligt det politiska uppdraget gestaltad 
livsmiljö.

Länsstyrelsen anser att kommunen behöver redovisa ett planutförande där 
riksintresset kulturmiljö tillgodoses genom väl avvägd placering, skala, volym och 
utformning. Detta nås exempelvis genom tydligt identifierade värden/kvaliteter/
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karaktärsdrag/uttryck/strukturer/element osv i landskapet (inkl bebyggelse, 
anläggningar och övriga strukturer i det berörda landskapet), vilka konsekvenser 
förslagna åtgärder bedöms få samt tydliga ställningstaganden och motiveringar 
kring riksintressets tillgodoseende. Det behöver även tydligt konkretiseras 
vilken hänsyn och vilka förhållningssätt till kulturmiljön som säkerställs genom 
planarbetet för tillgodoseende av riksintresset.

Exempelvis behöver kommunen arbeta vidare aktivt och medvetet med 
placering, volymer, skala och utformning som t ex taktyper, material, utförande, 
kulörer mm. Det behöver framgå i planbeskrivningen vilka utredningar som 
genomförts, dess resultat/konsekvenser, ställningstaganden, motiv samt hänsyn 
och förhållningssätt till kulturmiljövärdena och dess uttryck i syfte att tillgodose 
riksintresset. Plankartan behöver även i tillräcklig omfattning säkerställa 
de förhållningssätt och den hänsyn som åberopas för att riksintresset ska 
tillgodoses.

Vidare ser Länsstyrelsen att kommunen behöver arbeta aktivt med frågan 
kring allmän platsmark mellan kanalen och planerad bostadsbebyggelse för att 
säkerställa en tilltalande, och för RI lämplig, utformning i detta landskapsavsnitt 
av stor betydelse för bevarandet och upplevelsen av riksintressets 
kulturmiljövärden.

Råd enligt 2 kap. PBL och MB
Strandskydd
Länsstyrelsen har godkänt området som utpekat LIS-område. Därmed 
anser Länsstyrelsen att kommunen kan använda skälet för upphävande av 
strandskyddet.

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.
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Synpunkter enligt annan lagstiftning
Arkeologi
Länsstyrelsen påtalade i tidigare samråd behovet av arkeologisk utredning. 
Detta har inte utförts. Det är länsstyrelsen som bedömer behov av arkeologisk 
utredning, inte kommunen. Således kvarstår Länsstyrelsen synpunkter att en 
arkeologisk utredning krävs inom området baserat på områdets storlek och 
omkringliggande fornlämningar och kulturlandskap.

Biotopskydd
Länsstyrelsen vill upplysa om att om biotopskyddade objekt ska tas 
bort eller om biotopen skadas av planförslaget krävs dispens från 
biotopskyddsbestämmelserna. Planhandlingarna uppger att det finns både 
åkerholmar, odlingsrösen, öppna diken samt en allé.

Det anses något oklart vilka biotopskyddade objekt som planeras vara kvar och 
vilka som inte planeras vara kvar eller kommer skadas.

Länsstyrelsen ser det som positivt att åtminstone en åkerholme behålls intakt 
inom parkmarken.

Under planbestämmelsen PARK står det att bestämmelsen har förts in i plankartan 
för att möjliggöra ett anordnat grönområde för rekreation på planområdets mer 
centrala delar. Bestämmelsen syftar även till att undanta flera viktiga naturvärden 
från exploatering inom planområdet, specifikt de biotopskyddade åkerholmarna, 
odlingsrösena och dikena. Dessa kan istället integreras och fungera som en resurs i 
grönområdet. Länsstyrelsen tolkar det som att dessa objekt tas bort och flyttas till 
området PARK.

Länsstyrelsen har en ansökan om dispens från kommunen om att ta bort 
åkerholme och odlingsrösen. Begäran om komplettering i ansökan har skickats ut 
av Länsstyrelsen men inte besvarats. Begäran om kompletteringen i det ärendet 
måste besvaras innan Länsstyrelsen kan gå vidare i det ärendet.

Ansökan om att flytta dammen med biotopen småvatten och våtmark uppger 
kommunen att det kommer att skickas in. Länsstyrelsen anser att det vore mer 
lämpligt att skicka det som en komplettering till befintligt ärende så det finns 
samlat i en ansökan.
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Jordbruksmark
Kommunen konstaterar att planen kommer ta brukningsvärd jordbruksmark 
i anspråk, men att ianspråktagandet är motiverat eftersom bostadsbyggandet 
utgör ett väsentligt samhällsintresse. I den ännu inte antagna översiktsplanen 
har kommunen jämfört olika alternativa områden för utbyggnad. Man jämför 
bland annat med grönstråk i och i utkanten av Töreboda. Om översiktsplanen inte 
antas under senhösten 2021 (enligt Törebodas hemsida) så kan det vara bra att 
beskriva de alternativ som utretts noggrannare i planbeskrivningen.

Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. 
Länsstyrelsen bedömer dock att betydande miljöpåverkan, orsakat av planens 
genomförande, inte går att utesluta. Detta behöver utredas vidare.
Länsstyrelsen anser att risk för betydande miljöpåverkan föreligger på grund av 
följande:
5§ punkt 8 MBF (2017:966) Det påverkade områdets betydelse och sårbarhet på 
grund av dess kulturvärde.

Utifrån planbeskrivningens och plankartans nuvarande innehåll och utförande 
kan inte påtaglig skada av riksintresset, Göta kanal, uteslutas.

Kommentarer
Risksituationen för olyckor kopplade till översvämning vid skyfall har utretts 
ytterligare och nödvändiga åtgärder i form av plushöjder på gatumarken har 
tillförts planhandlingarna inför granskning. Vägmitten ska ligga cirka 20 cm över 
dagens marknivå och husen sedan 50 cm över vägens höjd.

Inför granskning har kommunen låtit ta fram en dagvattenutredning för platsen. 
Dagvattenutredningens resultat har tagits i beaktande i planförslaget och yta för 
ett dagvattenmagasin med framtida beräknade fördröjningsvolym har avsatts i 
plankartan. 

Inför granskning har kommunen låtit utreda kulturmiljön på platsen och förslag 
till anpassning av exploatering har tagits fram. Anpassningar har tillförts 
planhandlingarna. Till granskningshandlingarna hör en kulturmiljöutredning.

Vad gäller frågan kring planläggning mellan kanalen och planerad bebyggelse för 
att säkerställa ett för riksintresset tilltalande landskapsavsnitt står kommunen 
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fast vid att inte planlägga detta område. Marken omfattas av Kanaljorden 1:2 som 
kanalbolaget äger. Detta medför att marken ligger utanför kommunens rådighet. 
För att tillgodose ett tilltalande landskapsavsnitt på Kanaljorden för kommunen 
dialog med kanalbolaget om skötsel av grönområdet, då detta är ett viktigt 
kommunalt intresse vid utbyggnad av platsen.

Kommunen har lagt till ett stycke om miljömål och beskrivit vilka som påverkar 
planområdet i planhandlingarna. 

Vad gäller frågan kring arkeologisk utredning hävdar kommunen att det först 
blir nödvändigt om arkeologiska fynd görs under markarbetet oberoende av 
planområdets storlek och intilliggande fornlämningar. 

Vad gäller frågan kring dispens för biotopskydden kommer det sökas 
hos länsstyrelsen när kommunen fått fram underlag för var olika 
kompensationsåtgärder kan lokaliseras samt utformas. Detta är en pågående 
process som löper parallellt med arbetet med detaljplanen

Vad gäller frågan kring ianspråktagande av jordbruksmark och alternativa 
lokaliseringar har kommunen utvecklat resonemangen i planhandlingarna inför 
granskning.
 

Lantmäteriet
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2021-09-30) har följande 
noterats:

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras

Omprövning av gemensamhetsanläggning
Planen har kommunalt huvudmannaskap och det nämns i planbeskrivningen 
att det befintlig gemensamhetsanläggning inom planområdet, Järneberg 
ga:4, ska omprövas för att omfördela andelstalen. Det bör förtydligas att 
gemensamhetsanläggningen Järneberg ga:4 behöver som en följd av planförslaget 
omprövas och minskning av de upplåtna områdena behöver ske. Enligt 40 a 
§ anläggningslagen ska ägaren till den mark som blir av med belastning av en 
ga betala ersättning till de fastigheter som deltar i ga:n om det uppkommer en 
skada. I planbeskrivningen nämns inget om dessa regler som inte är dispositiva 
och numera gäller när en gemensamhetsanläggning minskas i omfattning.
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Redovisning av befintliga rättigheter samt hur dessa påverkas 
Inom planområdet finns följande befintliga rättigheter:

• Servitut aktnr 1663K.721.1 avseende väg till förmån för Järneberg 6:2
• Ledningsrätt aktnr 1493-4301.1 avseende starkström till förmån för 

Mariestad Töreboda Energi AB
Dels saknas redovisning av dessa rättigheter i planbeskrivningen och det saknas 
även en beskrivning av hur dessa påverkas vid genomförandet av detaljplanen

Delar av planen som bör förbättras

Ska exploateringsavtal tecknas?
I planbeskrivningen framgår inte om något exploateringsavtal ska tecknas, 
men för Lantmäteriet förefaller det som en sådan situation där det är vanligt 
att exploateringsavtal 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.

Planekonomi
Planekonomin är knapphändigt redovisad i planbeskrivningen exempelvis 
bör det på ett tydligare sätt framgå vilka nämnder/instanser som får intäkter 
respektive utgifter vid plangenomförandet för att det ska vara möjligt att följa 
planområdets påverkan på den kommunala budgeten.

I Lantmäteriets Handbok ”Lantmäterimyndighetens roll i planeringsprocessen, 
Handbok 5 kap. 15 och 22 a §§ PBL” ges följande råd:

”… 
Ekonomiska konsekvenser
Planens ekonomiska konsekvenser för kommunen och för enskilda 
fastighetsägare och rättighetshavare ska redovisas. Beskrivningen underlättar 
kopplingen till kommunens investeringsbudget och visar att planen är 
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ekonomiskt genomförbar. …

..Planavgift
Här anges om planavgift ska tas ut vid bygglov eller om plankostnaden regleras i 
ett särskilt avtal.
…”

Fastighetskonsekvensbeskrivning saknas
Det är viktigt att alla som berörs av en detaljplan kan förstå planens 
konsekvenser för den egna fastigheten/ga:n. ”Av planbeskrivningen ska de 
konsekvenser som ett genomförande av detaljplanen medför för bland annat 
sakägare, andra berörda och miljön framgå. Med detta menas att det för i 
princip varje enskild fastighet bör redovisas vad detaljplanen innebär med 
avseende på bland annat huvudmannaskap, allmänhetens tillträde, kommande 
fastighetsbildning, utförande och deltagande i gemensamhetsanläggningar. (prop. 
2009/10:170 s. 435)”

I det aktuella planförslaget finns beskrivningar i texten om de flesta åtgärder, men 
plangenomförandet och dess konsekvenser behöver beskrivas på ett samlat sätt 
där respektive fastighetsägare kan förstå vad som detaljplanens genomförande 
innebär för den aktuella fastigheten.

Beskrivningen av åtgärderna kan t.ex. illustreras med en 
fastighetskonsekvenskarta där förändringar i fastighetsindelning och omfattning 
av ev. gemensamhetsanläggningar, med plankartan som bakgrund. Beskrivningen 
bör innehålla ett utkast till redogörelse av juridiska och ekonomiska 
konsekvenser, även på fastighetsnivå. Ett sätt att åskådliggöra detta på är att 
upprätta en fastighetskonsekvensbeskrivning.

Fastighetsgränser med osäkert läge som gränsar till planområdet
Planområdesgränsen går enligt plankartan i fastighetsgränsen till Järneberg 4:2. 
Den aktuella gränsen 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 
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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.

Kommentarer
Kommunen har till granskningen förtydligat att gemensamhetsanläggningen 
Järneberg ga:4 till följd av planförslaget behöver omprövas, att minskning av de 
upplåtna områdena behöver ske samt att ägaren till den mark som frigörs från 
belastning ska betala ersättning om det uppkommer skada på anläggningen.

Kommunen har till planhandlingarna tillfört information om servitut 
(1663K.721.1) och ledningsrätt (1493-4301.1) samt hur de påverkas av 
genomförande av planen.

Kommunen avser inte teckna något exploateringsavtal då kommunen vid 
framtagandet av planen inte identifierat något sådant behov.

Kommunens utgifter respektive intäkter i samband med genomförandet av 
planen är redovisade under rubriken "bedömning av kostnader av genomförande".

Kommunen har gjort en fastighetskonsekvensbeskrivning som tillhör 
planhandlingarna. 

Planområdesgränsen i öster går inte i fastighetsgränsen till Järneberg 4:2 utan 
den går i diket väster om väg 200, vilket är den västliga gränsen för vägområdet.

Trafikverket
Ärende
Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna gällande rubricerat ärende. 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra utveckling och utvidgning av Töreboda 
tätort med framförallt bostäder men även mindre verksamheter. Planförslaget 
möjliggör upp till drygt 100 bostäder i blandad bebyggelse. Den planerade 
bebyggelsen ansluter till väg 200 (Haddebodavägen) via två utfarter.
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Statlig infrastruktur
Planområdet gränsar till väg 200 för vilken Trafikverket är väghållare. Vägen 
är funktionellt prioriterad för dagliga personresor samt kollektivtrafik och 
godstransporter. Trafikmängden vid den aktuella platsen uppmättes år 2017 till 
3143 fordon/dygn, varav 258 tunga. Gällande hastighetsbegränsning är 80 km/h.

Tidigare samråd
Trafikverket har haft dialog i tidigt skede med Töreboda kommun gällande 
planförslaget.

Trafikverkets synpunkter
Dagvatten
Det framgår att det vid kraftig nederbörd kan bli problem kring den så kallade 
lågpunkten längs väg 200.

Planerad bebyggelse och dagvattenhanteringen inom planområdet behöver 
utformas så att lågpunktssituationen inte förvärras.

Fördjupande studier kring skyfallskartering och dagvatten behövs för att klargöra 
hantering av 50- och 100-års regn. Detta kopplat till planerad bebyggelse, 
lågpunkten och väg 200.

På plankartan redovisas två bostadsgator samt parkeringsplatser nära väg 200. 
Risk för bländning finns för trafiken på väg 200 och bländskydd kan krävas.

Påverkan på statlig infrastruktur
Detaljplanen ska redovisa hur tillkommande trafik från planområdet och 
prognosticerat flöde 2040 påverkar väg 200 samt vilken utformning som 
krävs enligt VGU (vägar och gators utformning) för anslutningarna till väg 200. 
Eventuellt kan vänstersvängfält krävas.

Kommunen avser att utöka tättbebyggt område utanför planområdet och sänka 
den tillåtna hastigheten till 50 km/h på väg 200. Enligt trafikförordningen får 
ett område förklaras vara tättbebyggt område om det har stads- eller bykaraktär 
eller annars har därmed jämförbart vägnät och bebyggelse.

Innan en kommun beslutar föreskrifter om tättbebyggt område ska den statliga 
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väghållningsmyndighet som berörs lämnas tillfälle att yttra sig.

Trafikverket ser i dagsläget inte att området kommer att uppfylla kriterierna 
enligt trafikförordningen. Vår inriktning på denna typ av väg är också att i 
möjligaste mån behålla vägen utanför tättbebyggt område ”i en korridor”.

Därmed är det Trafikverket och Länsstyrelsen som beslutar om hastigheten på 
den aktuella platsen.

Trafikverket är restriktiva till att sänka hastigheten på denna typ av väg.

Söder om korsningen mellan väg 200 och enskild väg mot Gastorp finns en 
större grus-yta med informationsskylt och busshållplats. Ytan är oreglerad och 
tveksamheter kan råda om var in- och utfart ska ske. Med tanke på ökningen av 
trafik i korsningen pga exploateringen borde denna yta regleras i detaljplanen så 
att bussen får en egen ficka och resterande yta ansluts via enskild väg.

Buller
Detaljplanen ska redovisa bullernivåer för befintliga förhållanden och för 
prognosticerade trafikflöden 2040.

Övrigt
Trafikverket ser fram emot fortsatt deltagande i ärendet.

Kommentarer
Kommunen har till samrådsförslaget tagit fram en skyfallsstudie som visar 
riskerna för översvämning vid ett klimatanpassat 100-årsregn samt vilka 
åtgärder som är aktuella. Till granskningen har dessutom detta kompletteras med 
en dagvattenutredning som visar på hur dagvattnet kan hanteras lokalt. Denna 
utredning har även tagit hänsyn till lågpunkten i väg 200. Nödvändiga åtgärder 
har tillförts planhandlingarna.

Kommunen har utrett frågan kring bländning och fört in bestämmelser om 
bländskydd i planhandlingarna på kvartersmarken för parkering.

Kommunen har utrett frågan om buller ytterligare varpå planhandlingarna har 
kompletterats med prognosticerade trafikflöden för år 2040.
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Kommunen hävdar fortsatt att hastighetsgränsen på väg 200 bör kunna sänkas 
till 50 km/h förbi planområdet då det blir ett tättbebyggt område. Resonemang 
kring detta har tillförts planhandlingarna och kommunen anser att platsen 
uppfyller kriterierna. Positiva effekter av en hastighetsreducering är minskade 
bullernivåer samtidigt som trafiksäkerheten i området ökar med tanke på den 
ökade rörelsen i området som genomförandet av detaljplanen kommer medföra.

Kommunen avser inte planlägga grusytan eller busshållplatsen längs med väg 
200 då dessa områden inte ingår som en del av planens syfte.

Tekniska nämnden
Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av samrådshandlingarna 
gällande detaljplan för Järneberg 6:1 m fl och har följande att erinra avseende 
planförslaget:

• Området bör ingå i det kommunala verksamhetsområdet för allmänna 
vattentjänster.

Kommentarer
Kommunen har för avsikt att ansluta planområdet till det kommunala 
verksamhetsområdet för allmänna vattentjänster i samband med att detaljplanen 
genomförs.

Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden lämnar följande synpunkter:
Dagvatten
Det är viktigt att de förslag till åtgärder för dagvattenhantering och hantering av 
skyfall som redovisas i planförslaget genomförs. Gastorpsdiket hanterar vatten 
från ett stort avrinningsområde, även uppströms det nu tilltänkta planområdet.

Kommentarer
Kommunen noterar informationen.

Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Räddningstjänsten avger följande yttrande i aktuellt ärende:

• Räddningstjänsten åtkomlighet med räddningsfordon i området ska 
säkerställas.

• Räddningstjänstens tillgång till brandvattenförsörjning via brandpost 
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i området ska säkerställas i enlighet med räddningstjänstens 
rekommendationer för detta.
Räddningstjänstens rekommendationer ”Brandvattenförsörjning från 
brandposter” finns att ta del av på www.rtos.se/rekommendationer

Kommentarer
Kommunen noterar informationen.

Västtrafik
Västtrafik har tagit del av det förslag till detaljplan som Töreboda kommun har 
upprättat för del av Järneberg 6:1 m.fl. 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för nya bostäder och mindre verksamheter 
på Järneberg 6:1 (Gastorp östra). Området planeras med en något större täthet än 
omgivande bebyggelse då planen avser medge bebyggelse i upp till fyra våningar.
Västtrafik ser positivt på att ytterligare verksamheter och bostäder tillkommer i 
anslutning till befintliga gång- och cykelvägar och kollektivtrafik.
Planområdet ligger 1,3 km norr om Töreboda resecentrum och det finns bra 
cykelvägar mellan planområdet och resecentrum. Det är därför viktigt att det 
anordnas bra möjligheter att parkera cykeln på ett tryggt och säkert sätt vid 
resecentrum och vid bostaden samt att passager över trafikerade vägar och 
gator kan ske på ett säkert sätt, även för barn och äldre. Inom planområdet bör 
det ordnas gångvägar mellan byggnader så att gående enkelt kan ansluta till 
befintliga gångstråk den genaste vägen.

Kommentarer
Kommunen noterar informationen.

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. 
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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
Kommunen noterar informationen.

Telia - Skanova
Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet.
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i 
nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i 
samband med flyttning. 

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att 
möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden 
även bekostar den.

Kommentarer
Kommunen har planlagt området där de markförlagda ledningarna ligger 
med allmän platsmark i form av natur och gång-cykelväg. Därmed kan de 
markförlagda ledningarna fortfarande nyttjas och bibehållas som de är utan att 
ytterligare bestämmelser förs in i plankartan. 

Yttrande 1
Med anledning av er utskickat Förslag till detaljplan för del av Järneberg 6:1

Jag ställer mig frågande till PM GASTORP ÖSTRA BEDÖMNING SKYFALL.

Den har ju inte ens med diket som rinner ut i södra änden av tilltänkt detaljplan 
där vi redan vid 30mm har problem att bli av med vatten. 

Inringat i rött på bild
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Jag skulle vilja se och höra hur dom tänkt då detta inte är hållbart med den 
utredningen som är gjord. 

Då vi redan i dag har problem att bli av med vatten. 

Jag var i kontakt med kommunen när detta inträffade senast men ansvarig person 
hörde aldrig av sig.
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Bifogar bild på hur det såg ut då i diket 
 

Kommentarer
Enligt uppgifter från Sweco ska diket som syftas på vara med i beräkningarna för 
skyfallskarteringen.




