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Samlad bedömning

Planens strategier
Strategierna tar avstamp i Töreboda kommuns förutsättningar och 
möjligheter och fungerar sammantaget bra som riktvärden för en 
hållbar utveckling för kommunen. Att i första hand utveckla central-
orten Töreboda och de två serviceorterna Moholm och Älgarås är en 
rimlig strategi för att kunna bibehålla eller öka ett offentligt och kom-
mersiellt serviceutbud som gynnar hela kommunen. De föreslagna 
områdena för bebyggelseutveckling i Töreboda tätort är indelade i 
utbyggnadsområden på kort, medellång och lång sikt vilket är viktigt 
för att styra mot en hållbar utbyggnad där den mest lämpade marken 
tas i anspråk först. Den strategiska inriktningen om grönstruktur ger 
möjlighet till stora positiva konsekvenser för biologisk mångfald och 
robusta ekosystem. 

Planens viktigaste konsekvenser
Bebyggelse föreslås i serviceorterna där möjligheter till utveckling och 
upprätthållande av service, tillgång till kollektivtrafik och utvecklad 
gång- och cykelnät är relativt goda.

Töreboda kommun hyser stora naturområden som till stora delar är 
skyddade. Det finns dock en risk att att ekologiska värden påverkas 
negativt vid utbyggnad av de LIS-områden som sammanfaller med bl a 
värdetrakter av gräsmarker samt vid uybyggnad av det stora verksam-
hetsområdet i Moholm som planeras på skogsmark. Generellt behöver 
fördjupade undersökningar göras av platsernas naturvärden vid fortsatt 
planering. 

Kommunen har även stora skyddade kulturhistoriska värden. Riksin-
tresse för friluftsliv, rörligt friluftsliv och kulturmiljövården längs Göta 
kanal kan komma att påverkas av översiktsplanen. Det blir positivt 
med ökade möjligheter att röra sig utmed och i Göta kanal. Ökad till-
gänglighet ökar även möjligheterna att uppleva naturen. Viss risk för 
negativ påverkan föreligger i och med föreslagen utbyggnad av bostäder 
som kan försämra den visuella kontakten med omgivande kulturland-
skap, även om dessa frågor har behandlats och bebyggelsen föreslås 
utföras på ett sätt som inte skadar friluftsvärdena. Dessa frågor bör 
även behandlas i det pågående arbetet med en fördjupad översiktsplan 
för hela Göta kanal.

Det finns risk för påverkan på riksintresse för totalförsvar då vindbruk 
pekas ut i områden med stoppområde för höga objekt. Planens inten-
tioner att inte skada riksintressen är dock tydlig.

Miljöprövningsdelegationen på Länsstyrelsen i Västra Götaland har 
gjort bedömning att det inte finns risk för påtaglig skada på riksin-
tresset för friluftsliv i samband med vindbruksområdet i Fägremo/
Unden. Försiktighetsåtgärder och biotopfrämjande åtgärder ingår i 
villkor för tillståndet med vindkraftsanläggningar i Fägremo-området. 

Översiktsplanen ger förslag på att VA-planen ska uppdateras med ett 
åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormerna för vatten som 
ger möjlighet att hantera dessa frågor på en strategisk nivå. Översikts-
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planen har även kompletterats med strategier om hantering av läckage 
från jordbruksmark vilket ökar möjligheterna att uppfylla MKN. Dock 
planeras ett stort verksamhetsområde som kan påverka Tidan negativt. 
Utredningar kommer att behövas vid fortsatt planering.

Kumulativa effekter
Det finns idag regionala och mellankommunala samarbeten som till 
delar ger positiva kumulativa effekter och kan förhindra att negativa 
kumulativa effekter uppstår. 

Planens förhållande till miljömål
Med tydliga strategier för jordbruksmark och dess läckage av närings-
ämnen, framtagande av ett strategiskt dokument för grönstrukturen 
med tydliga prioriteringar samt utökat samarbete med omkringlig-
gande kommuner avseende vattenkvalitet i ytvattenförekomster till-
sammans med en utvecklad VA-plan kan planförslaget verka i 
miljömålens riktning.

Förenlighet med Miljöbalkens och PBL:s hänsyns- 
och hushållningsregler
Förslaget kan enligt MKB anses förenligt med 2 och 3 kap. miljö-
balken i det avseende att det inte medför skada eller olägenhet av 
väsentlig betydelse för människors hälsa eller säkerhet. 

Planförslaget präglas också av en tydlig ambition att möta miljöbalkens 
hänsyns- och hushållningsregler (MB kap 2 och 3).

När det gäller val av plats föreskriver 3 kap. 1§ MB och 2 kap. 2§ PBL 
att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som 
områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och 
behov”. Det finns en liten risk för negativ påverkan på jordbruksmark 
av nationell betydelse då odlingsbar mark pekas ut för omvandling i 
serviceorterna. Ianspråktagandet av jordbruksmark motiveras genom 
områdenas läge intill befintlig infrastruktur, fungerande kollektivtrafik 
och service och att bostadsförsörjning är att betrakta som ett väsentligt 
samhällsintresse. Planförslaget värnar om övrig jordbruksmark och 
betydelse av levande landsbygd med goda möjligheter för areella 
näringar. Ny bebyggelse utanför serviceorterna ska i första hand kon-
centreras till befintlig sammanhållen bebyggelse. 

Förslag på åtgärder för ökad hållbarhet
 • Kommunen behöver ytterligare arbeta med strategier för hur konflik-
ter mellan olika intressen (bebyggelse, ekosystemtjänster, MKN för 
vatten, god ljudmiljö, etcetera) ska hanteras i områden där stadsom-
vandling och förtätning föreslås. Många av dessa frågor behöver 
hanteras på översiktlig nivå för att kunna lösas. En av de viktigaste 
frågorna är att ge vägledning till hur dagvattenhantering och skyfalls-
hantering kan hanteras, så att dessa frågor inte enbart kommer upp i 
samband med detaljplanering.
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Konsekvenser av alternativt förslag (tidigare utställ-
ning)
Konsekvenserna är till stora delar likvärdig planförslaget då bebyggelse-
områden, LIS-områden, områden för vindbruk i stort är utpekade i 
samma områden som planförslaget.För de utökade och nya bebyggelse-
områdena tas lite mer jordbruksmark i anspråk. 

Den största skillnaden ytmässigt är det nya stora verksamhetsområdet i 
Moholm som inte finns med i det alternativa förslaget. Detta gör att 
flera risker för negativa konsekvenser för natur- och vattenmiljö uteblir 
med det alternativa förslaget.

Konsekvenser av det alternativa förslaget beskrivs kortfattat i den sam-
manfattande tabellen på nästa sida och beskrivs i sin helhet i MKB-
dokumentet till det tidigare utställningsförslaget (våren 2021).

Konsekvenser av nollalternativet
Nollalternativet har i stort jämförbara förändringar av markanvänd-
ning och nya bebyggelseområden som det alternativa förslaget (tidigare 
utställning 2021). 

Konsekvenser och påverkan är därför likvärdig med det alternativa för-
slaget.
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Planförslaget Alternativt förslag (tidigare utställningsskede)

Kulturmiljö

-2, Risk för märkbara negativa konsekvenser då 
planen påverkar ett riksintressant kulturhistoriskt 
landskap och riskerar att försvåra dess läsbarhet.

-2, Risk för märkbara negativa konsekvenser då planen 
påverkar ett riksintressant kulturhistoriskt landskap och riskerar 
att försvåra dess läsbarhet.

+1/+2, Möjligheter till små till märkbara positiva 
konsekvenser då kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader och strukturer kan få ökat skydd 
genom planläggning samt kan rustas upp.

+1/+2, Möjligheter till små till märkbara positiva konsekvenser 
då kulturhistoriskt värdefulla byggnader och strukturer kan få 
ökat skydd genom planläggning samt kan rustas upp.

Rekreation 
och 
friluftsliv

- 2, Risk för märkbara negativa konsekvenser på 
rekreativa värden på grund av strandnära 
bebyggelseutveckling och under anläggningsfa-
sen av vindbruksområde i Fägremo.

- 2, Risk för märkbara negativa konsekvenser på rekreativa 
värden på grund av strandnära bebyggelseutveckling och 
under anläggningsfasen av vindbruksområde i Fägremo.

+2, Möjligheter till märkbara positiva konsekven-
ser för rekreationsaktiviteter och turism kopplade 
till utveckling av verksamheter och service, Göta 
kanal och Viken.

+2, Möjligheter till märkbara positiva konsekvenser för 
rekreationsaktiviteter och turism kopplade till utveckling av 
verksamheter och service, Göta kanal och Viken.

-2 Risk för märkbara negativa konsekvenser då 
upplevelsen av öppet jordbrukslandskap minskar 
längs Göta kanal. Samt risk för negativa 
konsekvenser för landskapsbild i Unden-området 
i samband med vindkraftsanläggningar.

-2 Risk för märkbara negativa konsekvenser då upplevelsen av 
öppet jordbrukslandskap minskar längs Göta kanal. Samt risk 
för negativa konsekvenser för landskapsbild i Unden-området i 
samband med vindkraftsanläggningar.

+2, Möjligheter till märkbara positiva konsekven-
ser med ökad tillgänglighet till tätortsnära 
rekreation och utveckling av aktivitetsutövning i 
Töreboda tätort.

+2, Möjligheter till märkbara positiva konsekvenser med ökad 
tillgänglighet till tätortsnära rekreation och utveckling av 
aktivitetsutövning i Töreboda tätort.

Naturmiljö

+2, Möjligheter till märkbara positiva konsekven-
ser genom förbättrade underlag och strategier för 
restaurering och återskapande av naturmiljöer 
med höga värden i skogs- och odlingslandskapet.

+2, Möjligheter till märkbara positiva konsekvenser genom 
förbättrade underlag och strategier för restaurering och 
återskapande av naturmiljöer med höga värden i skogs- och 
odlingslandskapet.

- 2 till - 3, Risk för märkbara till stora negativa 
konsekvenser på naturvärden av det stora 
verksamhetsområdet i Moholm då information om 
naturvärden och skyddsvärda arter saknas.

Verksamhetsområdet ingår ej i alternativa förslaget

-1, Risk för små negativa konsekvenser för 
värdefulla naturområde, skyddsvärda arter och 
den regionala grönstrukturen med planerad 
bebyggelse i strandnära områden och i 
värdetrakter.

-1, Risk för små negativa konsekvenser för värdefulla 
naturområde, skyddsvärda arter och den regionala grönstruk-
turen med planerad bebyggelse i strandnära områden och i 
värdetrakter.

- 1, Risk för små negativa konsekvenser för 
ekologiska samband med planerad bebyggelse i 
värdetrakter för den regionala grönstrukturen.

- 1, Risk för små negativa konsekvenser för ekologiska 
samband med planerad bebyggelse i värdetrakter för den 
regionala grönstrukturen.

Vattenmiljö, 
biotoper 
och arter

-1, Risk för små negativa konsekvenser med 
planerad bebyggelse nära vattendrag och i 
strandnära lägen samt med störning från ökad 
båtturism.

-1, Risk för små negativa konsekvenser med planerad 
bebyggelse nära vattendrag och i strandnära lägen samt med 
störning från ökad båtturism.

Vattenmiljö, 
grund-
vatten

+/- 0 Inga betydande konsekvenser för 
grundvatten då endast enstaka exploatering 
föreslås inom grundvattenförekomster.

+/- 0 Inga betydande konsekvenser för grundvatten då endast 
enstaka exploatering föreslås inom grundvattenförekomster.

Vattenmiljö, 
ytvatten

+3, Möjligheter till stora positiva konsekvenser 
med pågående utbyggnad av kommunalt VA, 
kommunens kretsloppsavloppsanläggning samt 
mellankommunala samarbeten.

+3, Möjligheter till stora positiva konsekvenser med pågående 
utbyggnad av kommunalt VA, kommunens kretsloppsavlopps-
anläggning samt mellankommunala samarbeten.

- 2 till +2, Risk för märkbara negativa konsekven-
ser av näringsläckage från jordbruksmark och 
möjligheter till märkbara positiva konsekvenser 
om föreslagen tillsyn och åtgärder genomförs. 

- 2 till +2, Risk för märkbara negativa konsekvenser av 
näringsläckage från jordbruksmark och möjligheter till 
märkbara positiva konsekvenser om föreslagen tillsyn och 
åtgärder genomförs. 

-1 till -2, Risk för negativa konsekvenser på Tidan 
med planerat stort verksamhetsområde i Moholm.

Verksamhetsområdet ingår ej i alternativa förslaget

- 1, Risk för små negativa konsekvenser då 
bebyggelse i strandnära lägen försvårar 
dagvattenhantering.

- 1, Risk för små negativa konsekvenser då bebyggelse i 
strandnära lägen försvårar dagvattenhantering.

Tabell 1. Sammanfattande tabell över planens och det alternativa förslagets konsekvenser

8



MKB ÖP Töreboda kommun
Utställningshandling juni 2022

Planförslaget Alternativt förslag (tidigare utställningsskede)

Klimatan-
passning

-2, Risk för märkbara negativa konsekvenser 
gällande översvämningar i utsatta områden. 
Kartläggning av kommunen är inte fullständig, 
men utredningar pågår. Otydlighet om säkerstäl-
lande av viktiga samhällsfunktioner.

-2, Risk för märkbara negativa konsekvenser gällande 
översvämningar i utsatta områden. Kartläggning av kommunen 
är inte fullständig, men utredningar pågår. Otydlighet om 
säkerställande av viktiga samhällsfunktioner.

-2 , Risk för märkbara negativa konsekvenser 
gällande erosion, ras och skred då kartläggningen 
av kommunen inte är fullständig och och flera 
utbyggnadsområden planeras i riskområden.

-2 , Risk för märkbara negativa konsekvenser gällande erosion, 
ras och skred då kartläggningen av kommunen inte är 
fullständig och och flera utbyggnadsområden planeras i 
riskområden.

Hälsa och 
säkerhet

Buller och vibration
-1, Risk för små negativa konsekvenser för 
ljudnivån och vibrationer p.g.a. närhet till järnväg.

Buller och vibration
-1, Risk för små negativa konsekvenser för ljudnivån och 
vibrationer p.g.a. närhet till järnväg.

Risk kopplat till farligt gods och miljöfarlig 
verksamhet
Acceptabel risknivå för bostadsbebyggelse vid 
transportväg för farligt gods och kopplat till 
miljöfarlig verksamhet, om riskanalyser utförs och 
bebyggelsen anpassas till de rådande riskerna.

Risk kopplat till farligt gods och miljöfarlig verksamhet
Acceptabel risknivå för bostadsbebyggelse vid transportväg 
för farligt gods och kopplat till miljöfarlig verksamhet, om 
riskanalyser utförs och bebyggelsen anpassas till de rådande 
riskerna.

Markföroreningar
+/- 0, Inga positiva konsekvenser då planerad 
bebyggelse inte sker i förorenade områden där 
sanering kan ske. Inga negativa konsekvenser då 
planerad bebyggelse inte sker i förorenade 
områden och risk för spridning av föroreningar 
under byggskedet uteblir.

Markföroreningar
+/- 0, Inga positiva konsekvenser då planerad bebyggelse inte 
sker i förorenade områden där sanering kan ske. Inga negativa 
konsekvenser då planerad bebyggelse inte sker i förorenade 
områden och risk för spridning av föroreningar under 
byggskedet uteblir.

Trafiksäker-
het och 
kollektiv-
trafik

+2, Möjligheter till märkbara positiva konsekven-
ser då gång- och cykelnätet ska förbättras, nya 
cirkulationsplatser utreds och trafiksäkerhet vid 
resecentrum ska öka.

+2, Möjligheter till märkbara positiva konsekvenser då 
gång- och cykelnätet ska förbättras, nya cirkulationsplatser 
utreds och trafiksäkerhet vid resecentrum ska öka.

+2, Möjligheter till märkbara positiva konsekven-
ser med utpekade pendlarparkeringar och 
inriktning på förbättrad kollektivtrafik.

+2, Möjligheter till märkbara positiva konsekvenser med 
utpekade pendlarparkeringar och inriktning på förbättrad 
kollektivtrafik.
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Del 1 Planen och processen
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Denna rapport har utarbetats av Ekologigruppen AB på uppdrag av 
Töreboda kommun, Per-Ola Arnling Hedberg/Dan Harryzon.

Den utgör en MKB för strategisk miljöbedömning enligt 6 kap. miljö-
balken och kompletterande bestämmelser i miljöbedömningsförord-
ningen (2017:966) för förslag till ny översiktsplan.

Miljöbedömningsprocessen
Arbetet med den nya översiktsplanen för Töreboda kommun påbör-
jades 2018. Miljöbedömningsprocessen har följt processen med över-
siktsplanen och varit en integrerad del av denna sedan våren 2019.

Samrådsskedet
Arbetet med miljöbedömningsprocessen inleddes med en undersök-
ning/behovsbedömning och avgränsning. Behovsbedömningen och 
avgränsningen ringade in vilka aspekter som riskerar att medföra bety-
dande miljöpåverkan. I samråd med kommunen togs förslag fram för 
hur denna påverkan skulle kunna hanteras. Avgränsningssamråd 
genomfört med Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2019-04-29.

ÖP-förslaget var på samråd under 14 oktober till 16 december 2019. 

Utställningskedet nummer 1
Efter samrådet har ÖP-förslaget reviderats efter de synpunkter som 
inkommit under samrådstiden. Ekologigruppen har också haft möj-
lighet att inkomma med förslag på revidering av ÖP baserat på 
inkomna samrådsyttranden samt de tidigare konsekvenser som pekats 
på i MKB:n under samrådsskedet. Betydande revideringar av planför-
slaget som gjordes mellan samrådet och det första utställningsskedet 
var:

 • Omfattande förtydligande av utvecklingsområden genom att 
LIS-plan och Vindbruksplan har arbetats in genom att, för varje 
område, tydliggjort vilka delar som behöver tas särskild hänsyn till 
under det fortsatta planeringsarbetet. 

 • Planförslaget har kompletterats med en tydlig prioriteringsordning 
av utvecklingsområden i Töreboda tätort, för att öka hållbarheten 
och öka möjligheten för att en sammanhållen bebyggelse med god 
tillgänglighet, trygghet och service skall kunna nås.

 • Strategierna har kompletteras med en strategi för grönstrukturen. 
Beskrivning av grönstrukturen har utgått från den regionala 
handlingsplanen för grön infrastruktur och beskriver värdetrakter 
med sjöar och vattendrag, våtmarker, odlingslandskapet och värde-
fulla träd. Grönstråk har även pekats ut för Töreboda tätort. Utveck-
ling av den kommunala grönstrukturen föreslås genomföras som ett 
tematiskt tillägg till nästa översiktsplan. 

 • En dagvattenpolicy har tagits fram och VA-planen föreslås revideras.
 • Översiktsplanen har kompletteras med en lågpunktskartering som 
ska ligga till grund för det fortsatta arbete med översvämnings- och 
skyfallsproblematik. 

 • Översiktsplanen har kompletterats med riktlinjer för arbete med 
näringsläckage från jordbruksmark.
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 • Förtydligande och diskussioner angående bebyggelse på jordbruks-
mark. Förtydligande om hållbarhetsinriktning vad gäller färdmedel 
och ett ”hela resan”-perspektiv. Åtgärdsvalstudier angående förbätt-
rad trafiksäkerhet i Töreboda tätort.

ÖP-förslaget var på utställning nr 1 under våren 2021. 

Utställningskedet nummer 2
Under antagandefasen tillkom nya uppgifter från Skaraborgs kommu-
nalförbund angående behov av bostäder och verksamhetsområden, 
Utvecklingsstrategi Skaraborg 2030. Översiktsplaneförslaget har därför 
uppdaterats och utställningsskedet tas om. Nya riktlinjer för bostads-
försörjning kommer att uppdateras under hösten 2022.

I jämförelse med planförslaget i det första utställningsskedet har det 
tillkommit cirka 450 bostäder, och föreslagna verksamhetsområden har 
ökat med 126,5 hektar. Det största verksamhetsområdet föreslås i 
Moholm.

Avgränsningar
MKB:n fokuserar på de viktigaste miljöaspekterna och avgränsas enligt 
avgränsningssamråd med Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2019-
04-29.

Avgränsningen utgör miljöbedömningens inledande skede och avser 
ställningstaganden för fortsatt arbete med miljöbedömning och fram-
tagande av en MKB för översiktsplanen. Den omfattar en avgränsning 
av de frågor som ska behandlas, men också vilket geografiskt område 
som ska behandlas (bl.a. eventuella mellankommunala/regionala 
frågor), vilka tidsperspektiv som ska råda samt vilka alternativ som ska 
bedömas.

Nivåavgränsning 
MKB:n föreslås i första hand fånga upp de strategiskt viktigaste pro-
blemställningarna att hantera på ÖP-nivå. I senare detaljplaneskeden 
kan ytterligare påverkan behöva beaktas.

Tidsmässig avgränsning 
MKB:n följer översiktsplaneförslagets tidsmässiga avgränsning.

Geografisk avgränsning
Planområdet följer kommunens gräns även om vissa frågor är av sådan 
karaktär att det kan behöva beaktas påverkan utifrån eller utanför den 
egna kommungränsen. 

De frågor som bör belysas i ett regionalt, mellanregionalt eller mellan-
kommunalt perspektiv är följande:

 • Vattenkvalitet och MKN för vatten
 • Utflyktsmål, besöksturism
 • Transportsystem: biltrafik, kollektivtrafik, cykeltrafik, båttrafik samt 
godstrafik

 • Regionala utvecklingsplaner
Frågor kring global uppvärmning behandlas i första hand som en kon-
sekvens av transporter, men utan att i bedömningarna precisera 
påverkan och konsekvenser utanför kommunen.
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Sakmässig avgränsning
Följande aspekter behandlas i den fortsatta miljöbedömningen:

 • MKN för yt- och grundvatten, främst i relation till påverkan från 
jordbruk, skogsbruk och LIS-områden

 • Påtaglig skada för riksintressen 
 • Kulturmiljö
 • Rekreation och strandskyddets intressen
 • Naturmiljö: Natura 2000 och strandskyddets intressen
 • Klimatanpassning/översvämning/skred
 • Förorenad mark
 • Hälsa och säkerhet: buller, MKN luft
 • Risk: farligt gods och miljöfarlig verksamhet
 • Möjligheter till utveckling av effektiv kollektivtrafik

Vidare utvärderar MKB möjligheterna att uppnå det framställda syftet 
med förslaget, ställt i relation till om lokaliseringen är lämplig. MKB 
bedömer ifall markanvändningen kan anses väl avvägd enligt riktlinjer 
i PBL:s kap 2 och MB:s kap 3. 

Efter avgränsningssamrådet har trafiksäkerhet och energi lagts till. 

LIS-planen och Vindbruksplanen har tidigare miljöbedömts varför 
denna MKB endast bedömt ett nytt LIS-område och de mest relevanta 
delarna av övriga områden. Miljöbedömningar av samtliga områden 
går att läsa i respektive MKB.

Översiktsplanen i relation till miljömålen

Översiktsplanens förhållande till nationella miljökvalitetsmålen samt 
dess koppling till Agenda 2030.

Helhetsbedömning av mål och strategier

En beskrivning ska göras av hur planförslaget/plankartan tillgodoser 
mål och strategier, det vill säga om den fysiska strukturen beaktar 
dessa.

Uppföljningskapitel

I kapitlet ges förslag till hur kommunen kan följa upp den påverkan 
som bedöms kunna medföra betydande miljöpåverkan av olika slag. 

Metodik
För bedömning av konsekvenser har flera underlagsrapporter använts. 
Även underlag från länsstyrelsen och andra myndigheter ligger till 
grund för bedömningarna. Underlagsrapporterna redovisas samlat i 
referensförteckningen.

Konsekvensskala
Konsekvenser har bedömts från noll till fyra för såväl positiva som 
negativa konsekvenser (Tabell 2). Skalan av konsekvenser relaterar till 
det värde som berörs, men också till miljöpåverkans relation till miljö-
kvalitetsnormer, nationella riktvärden, gränsvärden och miljömål.
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Bedömning av risker
För bedömning av risker analyseras sannolikheten för att en händelse 
kan ske i en tregradig skala: stor risk, måttlig risk och liten risk. Risken 
multipliceras sedan med konsekvensen av att händelsen inträffar. Av 
detta fås en risknivå:

Sannolikhet X Konsekvens = Risknivå

Risknivåerna delas in i tre olika grupper: acceptabel risknivå, risk som 
bör åtgärdas och risk som måste åtgärdas.

Sannorlikhet Konsekvens Risknivå

1 = Liten risk 4= Mycket stora 8-12 = Risk måste åtgärdas

2 = Måttlig risk 3= Stora 5-7 = Risk bör åtgärdas

3 = Stor risk 2= Märkbara 1-4 = Acceptabel risknivå

1= Små

Bedömning av påtaglig skada på riksintressen
Bedömningen av påtaglig skada på riksintresse görs med utgångspunkt 
i riksintressebeskrivningen.

Med påtaglig skada avses skada på värden som har betydelse från 
allmän synpunkt och som inte kan återskapas eller ersättas om de en 
gång förstörs. För att möjliggöra bedömning av påtaglig skada kan 
bedömningsgrunden Handbok med allmänna råd för tillämpningen av 
3 kap. 6 §, andra stycket, Miljöbalken – Riksintresse för naturvård och 
friluftsliv, användas. Vid bedömningen av om en åtgärd kan påtagligt 
skada ett område av riksintresse bör det analyseras:

 • Arten och omfattningen av påverkan. Hur mycket, på vilka sätt och 
för hur lång tid åtgärden kan inverka negativt på de värden som 
utgör grund för att området har bedömts vara av riksintresse.

 • Områdets känslighet och återhämtningsförmåga. Olika områden är 
olika känsliga för påverkan.

 • Vid bedömningen bör även tidigare ingrepp och/eller skador beaktas. 
Ett mindre ingrepp kan i sig ge en liten påverkan i området, men om 
det följs av fler kan det sammantaget medföra stora negativa konse-
kvenser.

Osäkerhet i bedömningarna
En översiktsplan är till sin karaktär översiktlig, vilket innebär att det 
konkreta genomförandet ofta är svårt att bedöma i detalj. Många av 
konsekvenserna är därför bedömda som möjligheter till eller risker för 
olika konsekvenser.

Förslagets huvudsakliga konsekvenser bedöms dock vara beskrivna med 
tillräcklig kvalitet.
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Konsekvenser Naturvärden, kultur, rekreation Vatten, Hälsa och säkerhet Övriga hållbarhetsparametrar

+ 4 Mycket stora 
positiva konsekvenser

Betydande förbättrande påverkan 
på högsta/högt naturvärde (SIS 
klass 1 och 2) nationellt eller 
regionalt värdefulla objekt.

Bidrar tydligt till att förbättra 
nuvarande överskridna MKN, 
rikt- och gränsvärden.

Bidrar tydligt till att utveckla 
hållbarhetsprestanda för regionen 
eller nationen i någon aspekt, eller 
för kommunen i flera betydande 
aspekter.

+ 3 Stora positiva 
konsekvenser

Begränsad positiv påverkan på 
högsta/högt naturvärde (SIS klass 
1 och 2) nationellt eller regionalt 
värdefulla objekt, eller betydande 
positiv påverkan på kommunala 
värden och påtagliga naturvärden 
(SIS klass 3).

Bidrar till att förbättra nuvarande 
överskridna MKN, rikt- och 
gränsvärden.

Bidrar tydligt till att utveckla 
hållbarhetsprestanda för 
kommunen i någon betydande 
aspekt, eller för stadsdelen eller 
kommundelen i flera betydande 
aspekter.

+ 2 Märkbara positiva 
konsekvenser

Liten positiv påverkan på högsta/
högt naturvärde (SIS klass 1 och 
2), nationellt eller regionalt 
värdefulla objekt eller begränsad 
påverkan på påtagliga naturvärden 
(SIS klass 3) och kommunala 
värden eller omfattande påverkan 
på visst naturvärde (SIS klass 4)
och lokala värden. 

Förbättrar delvis nationella MKN, 
rikt- eller gränsvärden.

Bidrar tydligt till utveckling av 
hållbarhetsprestanda för 
stadsdelen eller kommundelen i 
någon betydande aspekt, eller för 
stadsdelen eller kommundelen i 
mindre betydande aspekter.

+1 Små positiva 
konsekvenser

Liten positiv påverkan på påtagliga 
naturvärden (SIS klass 3) och 
kommunala värden, eller mindre 
konsekvenser för visst naturvärde 
(SIS klass 4) och lokala värden.

Uppfyller MKN och nationella rikt- 
och gränsvärden, men kan på ett 
icke betydelsefullt sätt förbättra
aspekter av dessa.

Bidrar i någon mån till utveckling av 
hållbarhetsprestanda för 
stadsdelen, kommundelen eller helt 
lokalt.

+/- 0 Inga eller 
obetydliga 
konsekvenser

Inga påvisbara effekter eller 
konsekvenser som saknar 
betydelse för de kända värdena.

Inga påvisbara effekter eller 
konsekvenser som saknar 
betydelse för de kända värdena.

Inga påvisbara effekter eller 
konsekvenser som saknar 
betydelse för 
hållbarhetsprestandan.

- 1 Små negativa 
konsekvenser

Liten negativ påverkan på påtagliga 
naturvärden (SIS klass 3)och 
kommunala värden, eller mindre 
konsekvenser för visst naturvärde 
(SIS klass 4) och lokala värden. 

Uppfyller MKN och nationella 
rikt- och gränsvärden, men kan på 
ett icke betydelsefullt sätt motverka 
aspekter av dessa.

Försämrar i någon mån hållbar-
hetsprestanda för stadsdelen, 
kommundelen eller helt lokalt.

- 2 Märkbara negativa 
konsekvenser

Liten negativ påverkan på 
riksobjekt eller värden av regionalt 
intresse eller begränsad påverkan 
på värden av kommunalt intresse 
eller omfattande påverkan på större 
lokala värden.

Uppfyller MKN, men inte i alla dess 
aspekter. Uppfyller huvudsakligen 
nationella rikt- eller gränsvärden, 
men inte i alla dess delar eller 
avseenden.

Försämrar tydligt hållbarhetspres-
tanda för stadsdelen eller 
kommundelen i någon betydande 
aspekt, eller för stadsdelen eller 
kommundelen i mindre betydande 
aspekter.

- 3 Stora negativa 
konsekvenser

Begränsad negativ påverkan på 
högsta/högt naturvärde (SIS klass 
1 och 2) nationellt eller regionalt 
värdefulla objekt, eller betydande 
påverkan på kommunala värden 
och påtagliga naturvärden (SIS 
klass 3)

Riskerar att överskrida miljökvali-
tetsnormer eller nationella rikt- eller 
gränsvärden för miljö.

Försämrar tydligt hållbarhetspres-
tanda för kommunen i någon 
betydande aspekt, eller för 
stadsdelen eller betydande 
aspekter.

- 4 Mycket stora 
negativa konsekvenser

Betydande negativ påverkan på 
högsta/högt naturvärde (SIS klass 
1 och 2), nationellt eller regionalt 
värdefulla objekt.

Överskrider tydligt miljökvalitets-
normer eller nationella rikt- eller 
gränsvärden för miljö.

Försämrar tydligt hållbarhetspres-
tanda för regionen eller nationen i 
någon aspekt, eller för kommunen i 
flera betydande aspekter.

Tabell 2. Konsekvensskala
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Syftet och innehåll med planen

Planförslag, sammanfattning

7 strategier för användning av mark och vatten
 • Bebyggelsen kompletteras och servicen utvecklas i Töreboda, 
Moholm & Älgarås

 • Landsbygden ska utvecklas utifrån sina drivkrafter och lokala förut-
sättningar

 • Kollektivtrafiken ska stärkas och utvecklas – både för tätorter och 
landsbygd

 • Göta kanal ska stärkas som besöksmål och vara en motor i utveck-
lingen av besöksnäringen och hela kommunen

 • Näringslivet ska ges goda förutsättningar för att utvecklas och diffe-
rentieras

 • Klimat- och miljöpåverkan ska minimeras och en robust planering 
ska förbereda för ett förändrat klimat

 • De gröna stråken genom tätorterna och på landsbygden ska utvecklas 
till ett sammanhängande grönt nätverk

Bebyggelseutveckling
Töreboda tätort är kommunens centralort med kommunens enda trafi-
kerade tågstation. Offentlig och kommersiell service ska i första hand 
koncentreras hit, samt till Moholm och Älgarås som är kommunens 
serviceorter. Målet är att öka befolkningen med 1 500 nya invånare till 
cirka 10 700 invånare. Nya bostäder behöver tillkomma för att kom-
plettera befintligt utbud så att bostadsutbudet blir mer varierat. Ny 
bostadsbebyggelse ska i första hand lokaliseras till Töreboda, Moholm 
och Älgarås. De föreslagna områdena för bebyggelseutveckling i Töre-
boda tätort är indelade i utbyggnadsområden på kort, medellång och 
lång sikt vilket är viktigt för att styra mot en hållbar utbyggnad där den 
mest lämpade marken tas i anspråk först. 

Landsbygden ska utvecklas utifrån sina drivkrafter och lokal 
förutsättningar
Töreboda är en landsbygdskommun med goda pendlingsmöjligheter 
till närliggande städer. De viktigaste förutsättningarna för jord- och 
skogsbruk och besöksverksamhet finns på landsbygden och här ska ny 
bebyggelse underlättas i anslutning till det som är definierat som små-
orter och bybildningar och/eller som LIS-områden (landsbygdsutveck-
ling i strandnära lägen). För såväl boende, besöksnäring som övrigt 
företagande är det viktigt att bebyggelse på landsbygden ges god till-
gång till kollektivtrafik och välfungerande internetuppkoppling.

Kollektivtrafiken ska stärkas och utvecklas - både för tätorter och 
landsbygd
Kollektivtrafiken i kommunen ska utvecklas och förbättras. Ny bebyg-
gelse ska i första hand lokaliseras i anslutning till vältrafikerade buss-
hållplatser och till Norra Skaraborgs Resecentrum i Töreboda. 
Kommunen ska verka för nytt stationsläge även i Moholm medan kol-
lektivtrafiken i Älgarås ska utvecklas genom nya busslinjer och tätare 
turer. På landsbygden ska planering av kollektivtrafik ske med ett ”hela 
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resan” perspektiv, så att byten mellan trafikslag underlättas och resor 
kan ske genom en kombination av cykel, buss, närtrafik, tåg eller sam-
åkning i bil. Detta gäller för såväl vardagsresor som för resor för rekrea-
tion och turism.

Göta kanal ska stärkas som besöksmål och vara en motor i 
utvecklingen av besöksnäringen och hela kommunen
Göta kanal är ett starkt varumärke och lockar såväl lokala som interna-
tionella besökare. Göta kanal ska stärkas som besöksmål för att fort-
sätta vara en viktig drivkraft i utvecklingen av besöksnäringen i 
kommunen. Upplevelsekvaliteter utmed hela kanalen ska bevaras och 
stärkas och befintliga besöksnoder ska utvecklas.

Näringslivet ska ges goda förutsättningar för att utvecklas och 
differentieras
Ett starkt och varierat näringsliv är en viktig förutsättning för Töreboda 
kommun, som idag hyser en bredd av stora och små företag. Mark ska 
erbjudas i strategiska lägen. För personintensiva verksamheter innebär 
det att tillgången på pendlingsmöjligheter ska vara god. För jordbruks- 
och skogsnäringen ska en långsiktig användning av marken säkerställas 
och möjligheter till kompletterande verksamheter uppmuntras.

En speciell roll i utvecklingen av näringslivet spelar Sötåsens natur-
bruksgymnasium med undervisningslantbruk och elevbostäder samt en 
viktig funktion som testbädd för forskning och utveckling.

Klimat- och miljöpåverkan ska minimeras och en robust planering 
ska förbereda för ett förändrat klimat
Töreboda kommun ska planera för ett robust samhälle som kan klara 
ett förändrat klimat. VA-systemet behöver rustas och ytor för över-
svämning pekas ut. Risken för skred utmed Göta kanal och Tidan ska 
begränsas och samhällsviktiga funktioner skyddas. I tätorterna ska 
grönytor sparas och utvecklas och en strategi för dagvattenhantering tas 
fram.

Tillgången på färskvatten i Lokaåsen ska säkerställas. Utsläpp till sjöar 
och vattendrag ska minska så att miljökvalitetsnormerna kan uppfyllas.

De gröna stråken genom tätorterna och på landsbygden ska 
utvecklas till ett sammanhängande grönt nätverk
Parker, naturreservat, grön- och vattenområden i Töreboda kommun 
ska vara tillgängliga. Planering och utveckling av grönstruktur och nya 
bostadsområden ska utgå ifrån områdens naturgivna förutsättningar 
och karaktärsdrag. Vid plan- och exploateringsarbete ska stor hänsyn 
tas till grönområden och landskap med höga sociala och ekologiska 
värden.

För Töreboda tätort har en struktur för utvecklade gång- och cykelstråk 
och en sammanhängande grönstruktur tagits fram. Vid planering av 
tätorter och landsbygden ska vikt läggas vid utveckling av ekosystem-
tjänster. Den biologiska mångfalden och natur- och grönområdens för-
måga att leverera ekosystemtjänster ska värnas och förstärkas genom att 
arbeta med naturskydd och restaurering av värden. 
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För analys av olika möjliga scenario jämförs planens utförande med ett 
nollalternativ. En jämförelse med ett nollalternativ ska göras i miljö-
konsekvensbeskrivningar för att utröna och jämföra vilka konsekvenser 
som kan väntas om planen inte genomförs. 

Det tidigare planförslaget (utställning under våren 2021) används nu 
som ett alternativt förslag.

Alternativt förslag 
Det tidigare planförslaget (utställning under våren 2021) används som 
ett alternativt förslag. Det alternativa förslaget baserar sig på ett tidigare 
bostadsförsörjningsprogram med ett mål att öka befolkningen med 
750 nya invånare till 10 000 invånare, det vill säga cirka 50% lägre 
exploatering jämfört med planförslaget. Nya bostäder planerades till-
komma för att komplettera befintligt utbud så att bostadsutbudet blir 
mer varierat. Ny bostadsbebyggelse ska i första hand lokaliseras till 
Töreboda, Moholm och Älgarås. Förslag på verksamhetsområden i 
strategiska lägen var relativt blygsamma. Övriga strategier är oföränd-
rade mot planförslaget.

Sammanfattande bedömning av det alternativa förslaget är att konse-
kvenserna till stora delar likvärdig planförslaget då bebyggelseområden, 
LIS-områden, områden för vindbruk i stort är utpekade i samma 
områden som planförslaget.För de utökade och nya bebyggelseområ-
dena tas lite mer jordbruksmark i anspråk. 

Den största skillnaden ytmässigt är det nya stora verksamhetsområdet i 
Moholm som inte finns med i det alternativa förslaget. Detta gör att 
flera risker för negativa konsekvenser för natur- och vattenmiljö uteblir 
med det alternativa förslaget.

Konsekvenser av det alternativa förslaget beskrivs kortfattat i den sam-
manfattande tabellen på nästa sida och beskrivs i sin helhet i MKB-
dokumentet till det tidigare utställningsförslaget (våren 2021).

Nollalternativet
Nollalternativet innebär att samhällsutvecklingen sker enligt nu gäl-
lande översiktsplan 1992 med de två tematiska tilläggen LIS-områden 
2014 och Vindbruksplan reviderad 2016. 

Nollalternativet är i stort sätt jämförbara förändringar av markanvänd-
ning som det alternativa förslaget. Detta gör att skillnader i konse-
kvenser mellan det alternativa förslaget och nollalternativ blir 
marginella när det gäller förändrad markanvändning och förslag på nya 
bebyggelseområden. Konsekvenser och påverkan är därför likvärdig 
med det alternativa förslaget och beskrivs inte vidare.
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3. Furuvägen öster
Markområdet i norra delen av Moholm ägs av kommunen och föreslås 
bebyggas med småhus, parhus, radhus eller flerbostadshus. Skogsområdets 
kvaliteter tas till vara och goda gång- och cykelvägar planeras. Infart föreslås 
ske via Rotvägen. 

4. Kärleksstigen
Markområdet i söder är privatägt och föreslås bebyggas med småhus, parhus 
eller radhus. Skogsområdets kvaliteter och de rekreativa möjligheterna i 
området tas till vara och goda gång- och cykelvägar planeras. Lämplig anslut-
ning till Tingsbergsvägen får utredas i arbetet med detaljplanen.

Stort verksamhetsområde i Moholm som 
uteblir i det alternativa förslaget. Från ÖP 
uställningsskede nr 2 (planförslaget).
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Nedan redovisas vilka större lagskydd som kan beröras av den före-
slagna utvecklingen i kommunen.

Grundläggande bestämmelser för hushållning med 
mark- och vattenområden 3 kap. MB

Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse, 3 kap. 4 § MB
Enligt 3 kap, 4 § MB är jord- och skogsbruk av nationell betydelse. 
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller 
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga sam-
hällsintressen, och om detta behov inte kan tillgodoses på ett från 
allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i 
anspråk. Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen ska så långt 
möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra ett rationellt 
skogsbruk.

Konsekvenser i relation till riksintresse jord- och skogsbruk av nationell 
betydelse analyseras under Kulturmiljö.

Riksintresse yrkesfiske, 3 kap. 5 § MB
Viken och Ymsen har av Fiskeriverket pekats ut som riksintresse för 
yrkesfisket på grund av områdets betydelse som fångstområde. För 
yrkesfisket är det mycket viktigt att vattenkvalitet inte försämras. Riks-
intresset ska så långt som möjligt skyddas från åtgärder som påtagligt 
kan försvåra näringens bedrivande. 

Konsekvenser i relation till riksintresse för yrkesfisket analyseras under 
Vattenmiljö.

Riksintresse för friluftslivet, 3 kap. 6 § MB
Områden som är av riksintresse för friluftslivet ska så långt som möjligt 
skyddas från åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kultur-
miljön. Kommunen har fyra områden: Göta kanal, Viken, Unden och 
Östen.

Konsekvenser i relation till riksintresse för friluftsliv analyseras under 
Rekreation och friluftsliv.

Riksintresse för naturvården, 3 kap. 6 § MB
Områden som är av riksintresse för naturvården ska så långt som möj-
ligt skyddas från åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kultur-
miljön. Kommunen har fem områden: Ymsen med Fredsbergs mosse, 
Myrhulta mosse, Unden-Velenområdet, Östen samt Degermossen och 
Store mosse.

Konsekvenser i relation till riksintresse för naturvård analyseras under 
Naturmiljö.

Riksintresse kulturmiljö, 3 kap. 6 § MB
Områden som är av riksintresse för kulturmiljö ska så långt som möj-
ligt skyddas från åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kultur-
miljön. I kommunen är det längs Göta kanal och Sveneby 
fornminnesmiljö.

Konsekvenser i relation till riksintresse för kulturmiljö analyseras under 
Kulturmiljö.
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Riksintresse för kommunikationer, 3 kap. 8 § MB
Nationellt viktiga kommunikationsanläggningar har med stöd av mil-
jöbalkens tredje kapitel pekats ut som riksintressen. Riksintresset ska 
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller 
utnyttjandet av anläggningarna. Järnväg, Västra stambanan, är riksin-
tresse för kommunikationer och går igenom kommunen.

Konsekvenser i relation till riksintresse för komunikationer analyseras 
under Trafik och kommunikationer.

Riksintresse för totalförsvar, 3 kap. 9 § MB
Riksintresset ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra till-
komsten eller utnyttjandet av försvarets anläggningar inom riksin-
tresset. Skyddszon flygplats (hela kommunen) och Stoppområde för 
höga objekt i södra delen.

Planens konsekvenser rörande riksintresse för totalförsvar diskuteras 
under Energi.

Särskilda bestämmelser om hushållning med mark 
och vatten enligt 4 kap. MB

Riksintresse för rörligt friluftsliv, 4 kap. 2 § MB
Kommunen har tre områden som är riksintresse för rörligt friluftsliv: 
Göta kanal, sjön Viken och Unden-Velenområdet. Områdena är, med 
hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i det, i sin helhet av 
riksintresse. Inom området skall turismens och friluftslivets, främst det 
rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av till-
låtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Exploa-
teringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast 
om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- 
och kulturvärden. 

Planens konsekvenser rörande friluftsliv diskuteras under Rekreation 
och friluftsliv. 

Miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB

Miljökvalitetsnormer för luft
Kraven på luftkvalitet i utomhusluft bestäms i Luftkvalitetsförord-
ningen, SFS 2010:477. I förordningen finns miljökvalitetsnormer 
(MKN) för kvävedioxid och kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, 
ozon, bensen, partiklar (PM10 och PM2,5), bens(a)pyren, arsenik, 
kadmium, nickel och bly. Vid planering, planläggning och tillstånds-
prövning ska kommuner och myndigheter iaktta gällande miljökvali-
tetsnormer enligt 5 kap. 3 § miljöbalken.

Miljökvalitetsnormer för luft bedöms inte överskridas - se vidare under 
Hälsa och säkerhet.

Miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten
Vattenmyndigheten har ställt upp miljökvalitetsnormer, MKN, för yt- 
och grundvatten för landets så kallade vattenförekomster, enligt 5 kap. 
miljöbalken och 4 kap. förordning (2004:660) om förvaltning av kvali-
teten på vattenmiljön. Kommunen har 21 vattenförekomster, varav 13 
är vattendrag, 6 är sjöar och 2 är grundvattenförekomster. 

Planens konsekvenser rörande vattenkvalitet diskuteras under Vatten-
miljö.
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Skydd av områden enligt 7 kap. MB

Naturreservat, 7 kap. 4 § MB
Töreboda kommun har idag fyra naturreservat, Myrhulta mosse, Sjön 
Östen, Uggleberget och Näsaviken som är skyddade enligt miljöbal-
kens sjunde kapitel.

Konsekvenser för naturreservat analyseras under Naturmiljö.

Biotopskydd, 7 kap. 11 § MB
Sådana mark- eller vattenområden som anges i bilaga 1 i Förordning 
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.  omfattas av 
generellt biotopskydd enligt 7 kap. 11 § första stycket miljöbalken. 
Det gäller bland annat åkerholmar, vattensamlingar i jordbruksmark, 
och alléer. Länsstyrelsen prövar frågor om dispens och får besluta om 
de åtgärder som behövs för att vårda områdena. 

Inom ett biotopskyddsområde får man inte bedriva en verksamhet eller 
vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön.

Djur- och växtskyddsområden, 7 kap. 12 § MB
Växt- och djurskyddsområden skyddas enligt miljöbalkens sjunde 
kapitel. Det finns ett fågelskyddsområde i sjön Viken.

Konsekvenser för fågelskyddsområdet analyseras under Naturmiljö.

Strandskydd, 7 kap.13-15 §§ MB
Vid hav, sjöar och vattendrag gäller generellt strandskydd som omfattar 
land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen. I Töreboda 
kommun gäller utvidgat strandskydd på 300 meter runt sjön Viken 
och utökat strandskydd på 200 meter gäller för Velen, Sänningen, 
Unden (med Edsån), Ymsen, Ålsjön och Östen. 

Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för 
allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda livsvillkor 
för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Konsekvenser för strandskydd analyseras under Naturmiljö och Rekrea-
tion och friluftsliv.

Vattenskyddsområde, 7 kap. 21 § MB
Vattenskyddsområden syftar till att skydda grund- eller ytvattentill-
gångar som nyttjas eller kan antas komma att nyttjas som vattentäkt.

Det finns fyra vattenskyddsområden med syfte att skydda dricksvatten-
täkter mot påverkan från olika verksamheter. Planen kommer inte att 
påverka vattenskyddsområden.

Natura 2000-områden (Särskilda skyddade områden), 7 kap. 
27-29 §§ MB
De Natura 2000-områden som beslutats av regeringen utgör skydd 
enligt EU:s fågel- och habitatdirektiv (79/409/EEG bevarande av vilda 
fåglar och 92/43/EEG bevarande av livsmiljöer). Dessa områden 
behandlas som särskilda bevarandeområden enligt 7 kap. 27-29 §§ 
miljöbalken. Alla av regeringen beslutade Natura 2000 områden har 
från och med 1 juli 2001 status av riksintresse. Kommunen har fyra 
områden: Fredsbergs mosse, Myrhulta mosse, Uggleberget och Östen.

Konsekvenser för Natura 2000-områden analyseras under Naturmiljö.
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Natura 2000-områden: habitatdirektivet
Natura 2000-områden innehåller arter och/eller naturtyper förteck-
nade i Habitatdirektivet. Fredsbergs mosse, Myrhulta mosse och Uggle-
berget.

Natura 2000-områden: fågeldirektivet
Områdena innehåller livsmiljöer för fågelarter förtecknade i Fågeldi-
rektivet. Östen.

Vattenverksamhet, Markavvattningsförbud
I större delen av södra och mellersta Sverige råder förbud mot markav-
vattning och dispens krävs från Länsstyrelsen. Markavvattning är en 
vattenverksamhet och regleras i miljöbalkens 11 kapitel.

Artskyddsförordningen
I Sverige är alla vilt förekommande fåglar, fladdermöss samt flera grod-
djursarter och växter fridlysta, vilket innebär att de är skyddade enligt 
artskyddsförordningen. Arter upptagna i artskyddsförordningen 
skyddas enligt 4 § (starkare skydd, om de står på bilaga 1 och är 
märkta N eller B om fågel) eller 6 §.

Skydd enligt kulturmiljölagen, KML

Byggnadsminnen
I kommunen finns flera byggnadsminnen i form av som skyddas i 
enlighet med 3 kap. kulturmiljölagen (KML; 1988:950). Ingrepp eller 
annan förändring kräver länsstyrelsens tillstånd.

Konsekvenser för byggnadsminnen analyseras under Kulturmiljö.

Fornlämningar
I kommunen finns ett stort antal fornlämningar. Fornminnen skyddas 
i enlighet med 2 kap. kulturmiljölagen (KML; 1988:950). Ingrepp 
eller annan förändring kräver Länsstyrelsens tillstånd. Ingrepp i när-
heten kräver troligen arkeologisk förundersökning.

Konsekvenser för fornlämningar analyseras under Kulturmiljö.

22



MKB ÖP Töreboda kommun
Utställningshandling juni 2022

Del 2 Konsekvensbedömningar
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översiktsplanens mål och strate-
gier
Utvecklingsförslagen i Töreboda kommuns översiktsplan 2030 utgår 
ifrån sju övergripande planeringsstrategier för användning av mark och 
vatten. Planeringsstrategierna visar på den riktning kommunen vill 
arbeta för i framtiden och ska ligga till grund för de markanvändnings-
förslag som presenteras i översiktsplanen. De sju planeringsstrategierna 
är:

 • Bebyggelsen kompletteras och servicen utvecklas i Töreboda, 
Moholm och Älgarås

 • Landsbygden ska utvecklas utifrån sina drivkrafter och lokala förut-
sättningar

 • Kollektivtrafiken ska stärkas och utvecklas – både för tätorter och 
landsbygd

 • Göta kanal ska stärkas som besöksmål och vara en motor i utveck-
lingen av besöksnäringen och hela kommunen

 • Näringslivet ska ges goda förutsättningar för att utvecklas och diffe-
rentieras

 • Klimat- och miljöpåverkan ska minimeras och en robust planering 
ska förbereda för ett förändrat klimat

 • De gröna stråken genom tätorterna och på landsbygden ska utvecklas 
till ett sammanhängande grönt nätverk 

Strategierna tar avstamp i Töreboda kommuns förutsättningar och 
möjligheter och fungerar sammantaget bra som riktvärden för en 
hållbar utveckling för kommunen. Att i första hand utveckla central-
orten Töreboda och de två serviceorterna Moholm och Älgarås är en 
rimlig strategi för att kunna bibehålla eller öka ett offentligt och kom-
mersiellt serviceutbud som gynnar hela kommunen. 

Den mesta utvecklingen är lokaliserad till Töreboda tätort. Här finns 
en koncentration av service och verksamheter och tågstationen skapar 
mycket goda pendlingsmöjligheter till framförallt Skövde. Den förtät-
ning i de stationsnära delarna av Töreboda som föreslås kan bidra till 
att viktiga samhällsfunktioner som offentlig och kommersiell service 
samt kollektivtrafik kan upprätthållas eller förbättras. Flera av de 
utbyggnadsområden som pekas ut är dock placerade en bit ut från 
centrum, med uppemot 2 km till tågstationen, vilket är långt över 
rekommendationer på 4 - 800 meter till hållplats/tågstation för 
gående. Detta ger sämre förutsättningar för att resor ska göras med kol-
lektiva färdmedel och att den lokala handeln ska gynnas. I kombina-
tion med en förväntat relativt låg befolkningsökning innebär detta att 
stora krav ställs på kommunens genomförandeorganisation för att en 
gynnsam prioritering av utbyggnadsområdena skall göras och för att 
mål om sammanhållen bebyggelse med god tillgänglighet, trygghet och 
service skall kunna nås. Som hjälp har utbyggnadsområdena för Töre-
boda tätort klassificerats utifrån att byggas ut på kort, medellång eller 
lång sikt vilket innebär en hjälp i att styra mot en hållbar utveckling 
där den mest lämpade marken tas i anspråk först. 
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Även bebyggelseområden på landsbygden pekas ut. Flera är lokalise-
rade till redan utpekade LIS-områden och särskilt till platser längs 
Göta kanal. De planeras för turism och rekreationsändamål och/eller 
bostäder. Ett flertal överlappar med utpekade naturvärden såsom nyck-
elbiotop, ädellövsmiljöer och sumpskogsområden. Några överlappar 
med värdekärna eller värdenätverk för den regionala grönstrukturen.  
Vid utbyggnad av LIS-områdena finns en risk att ekologiska värden 
påverkas negativt och generellt behöver fördjupade undersökningar 
göras av platsernas naturvärden vid fortsatt planering.

Planen lyfter att grönområdens förmåga att leverera ekosystemtjänster 
skall värnas och förstärkas samt att den biologiska mångfalden skall 
stärkas genom långsiktiga skydd och restaurering av miljöer i skogs- 
och odlingslandskap och i sjöar och vattendrag. Detta är en strategisk 
inriktning med möjlighet till stora positiva konsekvenser för biologisk 
mångfald och robusta ekosystem. Strategin bedöms dock behöva kon-
kretiseras med åtgärdsförslag och/eller handlingsplan, exempelvis i 
form av en grönstrukturplan, i fortsatt planarbete för att ge stor effekt.

Sammantaget är det många små områden på landsbygden som pekas 
ut för exploatering. Att målområden för turismen ska utvecklas längs 
Göta kanal lyfts fram i planeringsstrategierna och är ett sätt att 
utveckla ett av kommunens starkaste värden samtidigt som det lokala 
näringslivet kan gynnas. Däremot innebär spridd utbyggnad av 
bostäder på landsbygden utan en tydlig prioritering konflikter med 
flera av planeringsstrategierna och riskerar att motverka en hållbar 
utveckling med tillgänglig service och kollektivtrafik. Förslaget medför 
därför en tydlig risk för att ohållbara mönster i bebyggelsestruktur och 
resmönster skapas för lång tid. 

Flera av utbyggnadsområdena är utpekade på jordbruksmark. Bebyg-
gelse får ske på jordbruksmark om väsentligt samhällsintresse kan visas. 
Som nämns i översiktsplanen är dock Töreboda en landsbygdskommun 
och beroende av de areella näringarnas möjlighet att upprätthålla sin 
verksamhet och utvecklas. För att ianspråktagande av jordbruksmark 
ska kunna bedömas som av väsentligt samhällsintresse är det viktigt att 
den nya bebyggelsen bidrar till förstärkning av befintlig bebyggelse, 
service och kollektivtrafik genom sitt läge och sin utformning, exem-
pelvis genom att läggas stationsnära eller längs kollektivtrafikstråk och 
inte byggas i ”återvändsgränder”.

Förslag på åtgärder 

 • Kommunen behöver ytterligare arbeta med strategier för hur konflik-
ter mellan olika intressen (bebyggelse, ekosystemtjänster, MKN för 
vatten, god ljudmiljö, etcetera) ska hanteras i områden där stadsom-
vandling och förtätning föreslås. Många av dessa frågor behöver 
hanteras på översiktlig nivå för att kunna lösas. En av de viktigaste 
frågorna är att ge vägledning till hur dagvattenhantering och skyfalls-
hantering kan hanteras, så att dessa frågor inte enbart kommer upp i 
samband med detaljplanering.
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Underlag för beskrivningar och bedömningar kring kulturmiljövärden 
har främst utgjorts av kommunens kulturhistoriska inventering från 
1983 och översiktsplanen. Även beskrivningen av riksintresset för kul-
turmiljö har använts.

Kulturmiljövärden i nuläget
Göta kanal är av riksintresse för kulturmiljövården eftersom det är Sve-
riges största och mest symbolladdade kanalmiljö, med stor teknik- och 
kommunikationshistorisk betydelse. Göta kanal sträcker sig genom 
hela Töreboda kommun.

Sveneby är riksintressant för kulturmiljövården med sin herrgårdsmiljö 
med välbevarad bebyggelse i järnåldersbygd. Sveneby är en bebyggelse-
och fornlämningsmiljö som omfattar Sveneby godskomplex inklusive 
ett flertal fornlämningsplatser.

Det finns ett stort antal fornlämningar i kommunen, många kopplade 
till kanalen, järnframställning, fornborgar m.fl.

Flera byggnader omfattas av byggnadsminne: Töreboda stationshus, 
Sveneby säteri, Valla tingshus och Fredsbergs kyrkby.

Det finns ett flertal bebyggelsemiljöer med höga kulturmiljövärden 
beskrivna i ett kulturmiljöprogram från 1983.

Konsekvenser för kulturmiljövärden

Konsekvenser för den visuella kontakten med jord- och skogs-
brukslandskapet

-2, Risk för märkbara negativa konsekvenser då planen påverkar ett riksintressant 
kulturhistoriskt landskap och riskerar att försvåra dess läsbarhet. 

Det finns risk att bebyggelse i utredningsområden längs Göta kanal 
kan påverka den visuella kontakten med omgivande jord- och skogs-
brukslandskap negativt. Det gäller främst LIS-område nr 2 i Töreboda 
tätort, Vassbacken och Hajstorp. 

Konsekvenser för strukturer kopplande till sluss- och kanalverk-
samhet

+1/+2, Möjligheter till små till märkbara positiva konsekvenser då kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader och strukturer kan få ökat skydd genom planläggning samt kan rustas upp. 

Bedömning är att strukturer som sluss, bro, slussvaktarstugor m.fl. 
beskrivet i riksintresset inte påverkas negativt av planförslaget. Det 
finns möjligheter till positiva konsekvenser genom att stärka kulturmil-
jöernas skydd genom att i detaljplanering införa skydds- och varsam-
hetsbestämmelser som innebär ett ökat skydd för befintliga 
kulturvärden.

Kriterier för bedömning av 
konsekvenser för kulturmiljö
Bedömningarna utgår från:

• Det nationella miljömålet God bebyggd 
miljö: ”Städer, tätorter och annan 
bebyggd miljö ska utgöra en god och 
hälsosam livsmiljö samt medverka till 
en god regional och global miljö. 
Natur- och kulturvärden ska tas till vara 
och utvecklas. Byggnader och 
anläggningar ska lokaliseras och 
utformas på ett miljöanpassat sätt och 
så att en långsiktigt god hushållning 
med mark, vatten och andra resurser 
främjas.”
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Konsekvenser i relation till lagskydd

Påverkan jord- och skogsbruk av nationell betydelse, MB 3 kap. 
4 §
Det finns en liten risk för negativ påverkan på jordbruksmark av natio-
nell betydelse då odlingsbar mark pekas ut för omvandling i serviceor-
terna. Ianspråktagandet av jordbruksmark motiveras genom områdenas 
läge till befintlig infrastruktur, fungerande kollektivtrafik och servic 
och att bostadsförsörjning är att betrakta som ett väsentligt samhällsin-
tresse. Planförslaget värnar om övrig jordbruksmark och betydelse av 
levande landsbygd med goda möjligheter för areella näringar. Ny 
bebyggelse utanför serviceorterna ska i första hand koncentreras till 
befintlig sammanhållen bebyggelse.

Riksintresse för kulturmiljövården
Riksintresse för kulturmiljövården Göta kanal kommer att påverkas av 
översiktsplanen. Viss risk för negativ påverkan föreligger i och med 
föreslagen utbyggnad av bostäder som kan försämra den visuella kon-
takten med omgivande jordbrukslandskap, även om dessa frågor har 
behandlats och bebyggelsen föreslås utföras på ett sätt som inte skadar 
kulturmiljövärden. 

Fornlämningar och fornlämningsområden
Fornlämningar och fornlämningsområden bedöms inte påverkas nega-
tivt av planförslaget.

Byggnadsminnen
Byggnadsminnen bedöms inte påverkas negativt av planförslaget.

Förslag till åtgärder
 • Pågående arbete med Fördjupad översiktsplan för Göta kanal bör 
innehålla en uppdaterad beskrivning av kulturmiljövärden och 
karaktärer att bevara och utveckla, samt hur dessa förhåller sig till 
föreslagen markanvändning. Gestaltningsprinciper eller gestaltnings-
program för bebyggelse inom riksintresset behöver tas fram.

 • Vid exploatering/detaljplanering måste risken för påtaglig skada på 
riksintresset utredas, särskilt den visuella kontakten med det öppna 
jordbrukslandskapet.

 • Uppdatera kulturmiljöprogrammet från 1983, enligt förslag i ÖP.
 • Värdefulla byggnader som i dag är oskyddade kan vid detaljplane-
läggning skyddas med q-märkning.

 • När det inte går att undvika, minimera, återställa skador - föreslå 
kompensation (se faktaruta principer för ekologisk kompensation). 
Exempelvis kan fornlämningar framhävas med information och ökad 
skötsel.
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Underlag för beskrivningar och bedömningar kring rekreation och fri-
luftsliv har främst utgjorts av kommunens översiktsplan. Även beskriv-
ningen av riksintresset för friluftsliv och rörligt friluftsliv har använts. 

Naturrekreation i nuläget
Kommunen har stora skyddade naturområden som också till delar är 
riksintresse för friluftsliv och rörligt friluftsliv samt riksintresse för kul-
turmiljö. Det finns möjligheter till vattenanknuten rekreation med 
Göta kanal och ett flertal sjöar. I kommunen finns både nationella och 
regionala cykelleder. Det finns även en del tätortsnära natur som exem-
pelvis Moskogen nära Töreboda tätort. Vandringsleder längs Göta 
kanal och Älgaråsleden

Rekreation utifrån ekosystemtjänster 
• Flera upplevelsevärden är direkt kopplade till ekosystemtjänster, särskilt till de 

kulturella ekosystemtjänsterna (fetmarkerade nedan):
• Till de kulturella ekosystemtjänsterna räknas bland annat vackra utblickar och 

möjlighet till skogskänsla, ro och lek.
• Områden med upplevelsevärden har ofta höga estetiska värden samt bidrar till 

god hälsa genom möjlighet till fysisk aktivitet och mental återhämtning. 
• Variationsrikedom och områden för naturpedagogik samt kulturhistoria möjliggör 

ekosystemtjänsterna undervisning och kunskap. 
• Många får intellektuell och andlig inspiration i orörda och trolska miljöer eller i 

områden med utblickar och öppna landskap. 

Konsekvenser för naturrekreation

- 2, Risk för märkbara negativa konsekvenser rekreativa värden på grund av strandnära 
bebyggelseutveckling och under anläggningsfasen av vindbruksområde i Fägremo.

Risk för negativa konsekvenser för naturrekreation längs Göta kanal 
och längs stränder vid sjön Viken. Om utvecklingen sker utan att 
stränderna privatiseras kan denna negativa konsekvens utebli eller 
mildras. Risk för negativa konsekvenser för naturrekreation under 
anläggningsfasen av vindbruksområdet i Fägremo. 

+2, Möjligheter till märkbara positiva konsekvenser för rekreationsaktiviteter och turism 
kopplade till utveckling av verksamheter och service, Göta kanal och Viken.

Planen ger möjligheter till utökade möjligheter till vattenanknuten 
rekreation genom bland annat småbåtshamn, övernattningsmöjligheter 
och fler gång- och cykelstråk längs vatten. Främst längs Göta kanal och 
vid sjön Viken.

-2 Risk för märkbara negativa konsekvenser  då upplevelsen av öppet jordbrukslandskap 
minskar längs Göta kanal.

Det finns risk att bebyggelse i utredningsområden längs Göta kanal 
kan påverka den visuella kontakten med omgivande jord- och skogs-
brukslandskap negativt.

-2 Risk för märkbara negativa konsekvenser för landskapsbild i Unden-området i samband 
med vindkraftsanläggningar.

Det finns risk att landskapsbilden påverkas negativt i samband med 
vindbruksområdet i Fägremo.

Kriterier för bedömning av 
konsekvenser för rekreation 
och friluftsliv
Bedömningarna utgår från:

• Miljömålet God bebyggd miljö, Levande 
skogar, Ett rikt odlingslandskap, 
Levande sjöar och vattendrag samt Hav 
i balans och levande kust och skärgård, 
som alla pekar på naturens värde för 
rekreation.

• Områdets värde för rekreation idag 
baserat på strukturer och tillgänglighet 
de upplevelsevärden som finns idag 
och hur området används idag.
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+2, Möjligheter till märkbara positiva konsekvenser med ökad tillgänglighet till tätortsnära 
rekreation och utveckling av aktivitetsutövning i Töreboda tätort.

Översiktsplanen ger förslag på utveckling av grönstråk och gång- och 
cykelvägar inom Töreboda med bland annat en ny gång- och cykelbro 
över kanalen för att stärka koppling till rekreativa områden inom tät-
orten samt till Moskogen. Översiktsplanen ger också förslag på utveck-
ling av Töreshov sportpark. 

Konsekvenser i relation till lagskydd

Naturreservat
Naturreservaten bedöms inte påverkas negativt av planförslaget.

Riksintresse för friluftsliv
Riksintresse för friluftsliv längs Göta kanal kommer att påverkas av 
översiktsplanen. Positivt med ökade möjligheter att röra sig utmed och 
i Göta kanal. Ökad tillgänglighet ökar även möjligheterna att uppleva 
naturen. Viss risk för negativ påverkan föreligger i och med föreslagen 
utbyggnad av bostäder som kan försämra den visuella kontakten med 
omgivande kulturlandskap, även om dessa frågor har behandlats och 
bebyggelsen föreslås utföras på ett sätt som inte skadar friluftsvärdena.

Miljöprövningsdelegationen på Länsstyrelsen i Västra Götaland har 
gjort bedömning att det inte finns risk för påtaglig skada på riksin-
tresset för friluftliv i samband med vindbruksområdet i Fägremo/
Unden. Tillståndet är dock överklagat.

Riksintresse för rörligt friluftsliv
Riksintresse för rörligt friluftsliv längs Göta kanal kommer att påverkas 
av översiktsplanen. Positivt med ökade möjligheter att röra sig utmed 
och i Göta kanal. Viss risk för negativ påverkan föreligger i och med 
föreslagen utbyggnad av bostäder som kan försämra den visuella kon-
takten med omgivande kulturlandskap, även om dessa frågor har 
behandlats och bebyggelsen föreslås utföras på ett sätt som inte skadar 
friluftsvärdena. 

Miljöprövningsdelegationen på Länsstyrelsen i Västra Götaland har 
gjort bedömning att det inte finns risk för påtaglig skada på riksin-
tresset för rörligt friluftliv i samband med vindbruksområdet i 
Fägremo/Unden. Tillståndet är dock överklagat.

Strandskydd
Planförslaget pekar ut bebyggelse inom strandskyddade områden som 
omfattas av landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-
områden. Hur tillgängligheten till strandlinjen, och hur syftet med 
strandskyddet, påverkas, beror helt av hur bebyggelsen anpassas. Med 
allmänna gemensamma mötesplatser och stråk går det att tillgänglig-
göra strandlinjen i samband med utbyggnad. Vid dessa platser är det 
mycket viktigt att gränsen mellan privat och offentlig är mycket tydlig, 
exempelvis genom staketdragningar, så att det tydligt framgår att 
stranden är allmänt tillgänglig. ÖP föreskriver inga tydliga riktlinjer för 
hur tillgängligheten ska säkerställas. Strandskyddsfrågan är även tidi-
gare bedömd i MKB för LIS-planen.

29



MKB ÖP Töreboda kommun
Utställningshandling juni 2022 Förslag till åtgärder

 • När det finns olika utvecklingsförslag intill riksintressena så bör man 
ta fram en samlad utredning som pekar på vilken hänsyn som måste 
tas till de olika riksintressena för att undvika påtaglig skada. Detta 
kan med fördel ske i samband med den fördjupade översiktsplanen 
för hela Göta kanal.

 • Ta fram ett strategiskt dokument som hanterar den övergripande 
grön- och blåstrukturen med sammanvägning av natur-, kultur- och 
rekreationsvärden i grönytor. Riktlinjer för tillgång och avstånd till 
kvalitativa grönytor kan ingå i det strategiska dokumentet. 

 • När det inte går att undvika, minimera, återställa skador- föreslå 
kompensation (se faktaruta principer för ekologisk kompensation.) 
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Ekologiska spridningssamband 
• Organismers spridningsmöjligheter 

mellan en viss naturtyp. Ett spridnings-
samband bedöms finnas när områden 
av liknande naturtyp ligger inom ett 
möjligt spridningsavstånd. Begreppet 
konnektivitet används ibland för att 
beskriva ett fungerande utbyte av arter 
mellan områden spridda i landskapet. 

• Motsatsen är fragmentering, när ett 
landskap och dess naturtyper blir så 
uppdelat, och avstånden mellan 
lämpliga livsmiljöer så långa, att det 
påverkar spridningen av arter. 
Fragmenteringens effekter på biologisk 
mångfald finns beskriven i rapporten 
(Jordbruksverket, 2005). 

• Spridningsförmågan är olika för olika 
arter, och till stora delar okänd för 
många grupper. För de flesta vanliga 
arter är spridningsförmågan god, 
medan det för arter som specialiserat 
sig på en specifik livsmiljö ofta kan vara 
betydligt sämre.

Kriterier för bedömning av 
konsekvenser för naturmiljö
Bedömningarna utgår från:

• Det nationella miljömålet Ett rikt växt- 
och djurliv: ”Den biologiska mångfal-
den ska bevaras och nyttjas på ett 
hållbart sätt, för nuvarande och 
framtida generationer. Arternas 
livsmiljöer och ekosystemen samt 
deras funktioner och processer ska 
värnas. Arter ska kunna fortleva i 
långsiktigt livskraftiga bestånd med 
tillräcklig genetisk variation. Människor 
ska ha tillgång till en god natur- och 
kulturmiljö med rik biologisk mångfald, 
som grund för hälsa, livskvalitet och 
välfärd.”

Naturmiljö
Underlag för beskrivningar och bedömningar kring naturmiljövärden 
har främst utgjorts av kommunens översiktsplan. Även beskrivningen 
av riksintresset för naturmiljö har använts. 

Naturvärden i nuläget
Töreboda kommun hyser stora skyddsvärda naturområden med en stor 
variation av naturtyper. Stora myr- och mossmarker, fågelsjöar, våt-
marker, vattendrag och öppna kulturlandskap.

Skyddsvärda arter
I vindbruksplanen finns utredningar avseende rödlistade och skydds-
värda fåglar. Då ett strategiskt dokument som hanterar grönstrukturen 
inte är framtagen är informationen knapphändig om andra skydds-
värda arter utanför skyddade områden.

Ekologiska samband
Många av Töreboda kommuns naturområden fortsätter över kommun-
gränsen. Unden-Velenområdet gränsar till Tivedens nationalpark och 
är en del att ett stort naturområde med höga naturvärden i tre kom-
muner: Töreboda, Laxå och Karlsborg. Naturreservatet Östen delas 
med Skövde och Mariestad kommun. Degermossen och Store mosse 
delas med främst Skövde kommun. Den regionala handlingsplanen för 
grön infrastruktur pekar bl a ut många värdetrakter för våtmarker och 
gräsmarker inom kommunen. 

Naturmiljö som ekosystemtjänst
• De flesta ekosystemtjänster som rör biologi kan klassas som understödjande 

ekosystemtjänster, exempelvis biologisk mångfald och fotosyntes. 
• Biologisk mångfald är tätt sammanlänkat med de reglerande ekosystemtjäns-

terna pollinering, skadereglering, flödesreglering. 
• En förutsättning för biologisk mångfald är förekomst av värdefulla naturområden, 

och ett sätt att bevara mångfalden är att värna om skyddsvärda arter och 
ekologiska samband.

• Bland de reglerande ekosystemtjänsterna finns också luftrening, luftväxling och 
skuggning.

Konsekvenser för naturvärden

Konsekvenser för värdefulla naturområden och skyddsvärda arter

+2, Möjligheter till märkbara positiva konsekvenser genom förbättrade underlag och 
strategier för restaurering och återskapande av naturmiljöer med höga värden i skogs- och 
odlingslandskapet.

Planförslaget ger möjlighet till positiva konsekvenser för värdefulla 
naturområden och skyddsvärda arter genom förbättrat underlag samt 
genom strategier för restaurering och återskapande av naturmiljöer 
med höga värden i skogs- och odlingslandskapet. 

- 2 till - 3, Risk för märkbara till stora negativa konsekvenser på naturvärden av det stora 
verksamhetsområdet i Moholm då information om naturvärden och skyddsvärda arter 
saknas

Det finns risk för märkbara till stora negativa konsekvenser för natur-
värden med det stora verksamhetsområdet i Moholm. Osäkerheten är 
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stor då inga uppgifter finns om vilka naturvärden och vilka skydds-
värda arter som kan finnas i området. Det finns indikationer på att det 
även kan finnas miljöer för arter kopplat till vattenmiljöer. Hur stora 
negativa konsekvenser det kan bli beror av storlek på det planerade 
verksamhetsområdet, hur stor yta som blir hårdgjord, vilka natur-
värden som finns samt vilka skyddsvärda arter som kan finnas på 
platsen. 

-1, Risk för små negativa konsekvenser för värdefulla naturområde, skyddsvärda arter och 
den regionala grönstrukturen med planerad bebyggelse i strandnära områden och i 
värdetrakter.

Risk för att planförslaget ger små negativa konsekvenser till följd av 
utpekade exploateringsområden (LIS-områden) inom strandskyddade 
områden och områden med sumpskog, nyckelbiotoper samt värdetrakt 
för gräsmarker. Översiktsplanen tydliggör dock att dessa värden ska 
läggas särskild vikt vid fortsatt detaljplanering. Försiktighetsåtgärder 
och biotopfrämjande åtgärder ingår i villkor för tillståndet med vind-
kraftsanläggningar i Fägremo/Unden-området.

Konsekvenser för ekologiska samband

- 1, Risk för små negativa konsekvenser för ekologiska samband med planerad bebyggelse 
i värdetrakter för den regionala grönstrukturen.

Planförslaget ger risk för små negativa konsekvenser för ekologiska 
samband med planerad bebyggelse i värdetrakter för den regionala 
grönstrukturen. Barrskogssamband kan påverkas negativt av det plane-
rade stora verksamhetsområdet i Moholm.

Konsekvenser i relation till lagskydd

Artskyddförordningen
Fridlysta arter förekommer utan tvivel i planområdet. Utöver fåglar 
bedöms det inom planområdet också finnas goda förutsättningar för 
groddjur på grund av de många vattenmiljöer som finns i kommunen. 
Även fladdermöss kan förekomma liksom fridlysta växter och insekter. 
Inga artinventeringar har gjorts för hela kommunen och var eller i 
vilken omfattning olika arter förekommer går inte att fastställa (utöver 
det som undersöks i samband med tillstånd vindbruk i Fägremö/
Unden).

Naturreservat
Naturreservaten bedöms inte påverkas negativt av planförslaget.

Natura 2000
Natura 2000-områden bedöms inte påverkas negativt av planförslaget.

Riksintressen för naturvården
Miljöprövningsdelegationen på Länsstyrelsen i Västra Götaland har 
gjort bedömning att det inte finns risk för påtaglig skada på riksin-
tresset för naturvården i samband med vindbruksområdet i Fägremo/
Unden. Tillståndet är dock överklagat.

Djur- och växtskyddsområden
Fågelskyddsområdet i sjön Viken bedöms inte påverkas negativt av 
planförslaget.
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Principer för ekologisk kompensation
Idag finns inget generellt lagkrav att kompensera för förluster av naturvärden vid exploatering. 
Ett antal kommuner runt om i Sverige arbetar ändå aktivt med frivilliga kompensationsåtgärder 
där exploatörer och kommun kommer överens om lämpliga åtgärder. För att krav på exploatörer 
ska vara likartade runt om i landet och att kompensation ska leda till att stoppa förluster av natur-
värden har Ekologigruppen tagit fram förslag till principer för ekologisk kompensation. Dessa 
baseras på den standard som tagits fram av BBOP (Business and Biodiversity Offsets Program-
me, BBOP 2013).

Använd balanseringsprincipen - Tillämpa balanseringsprincipen (skadelindringshierarkin) för 
alla relevanta ekosystemtjänster vid exploatering i tätbebyggt område. Detta innebär att kompen-
sation tillämpas först efter att man vidtagit lämpliga åtgärder för att undvika, minimera, så långt 
det är praktiskt möjligt, och återställa skador på utpekade ekosystemtjänster.

Allt kan inte kompenseras - Vissa värden tar så lång tid att utveckla eller kräver speciella 
förhållanden för att utvecklas. Vissa värden kan också vara väldigt ovanliga. Dessa bör därför 
bevaras och inte ersättas.

Beakta värden i landskapsskala – För att ersätta ett naturvärde med en annan typ av 
naturvärde (ex. äng mot våtmark) bör en behovsanalys genomföras på översiktlig/strategisk nivå. 
Genom att anlägga den typ av naturvärde som det finns störst behov av kan kompensationsåt-
gärder leda till en positiv effekt på landskapsskala.

Värden ska bestå över tid - Kompensationsåtgärdernas utformning och genomförande ska 
omfatta skötsel, uppföljning, och utvärdering. Kompensationens varaktighet bör minst motsvara 
varaktigheten på det intrång den kompenserar för. För detta krävs att åtgärderna garanteras 
finnas kvar på en viss plats och att en skötsel som utvecklar/bevarar värdena genomförs över tid.

Nettoförluster ska inte uppstå - En detaljerad analys av situationen före och efter en exploa-
tering ska genomföras. Om det finns färre värden efter exploatering (skada) måste åtgärder 
utföras för att motverka att en nettoförlust uppstår.

Säkerhetsfaktorer - Kompensationens storlek (i yta eller pengar) behöver justeras efter hur 
lång tid det tar innan värden återskapas och hur stor risken är att åtgärderna misslyckas. Detta 
genomförs för att garantera att tillräckliga åtgärder genomförs för att en nettoförlust inte ska 
uppstå.

Strandskydd
Planförslaget pekar ut bebyggelseområden inom strandskyddade 
områden genom LIS-områden. Att strandmiljön har ett generellt skydd 
i Sverige beror bland annat på att detta är känsliga och ekologiskt vik-
tiga miljöer. Utöver det generella värdet finns också utpekade natur-
värden inom de föreslagna områdena för exploatering inom 
strandskyddet. Hur goda livsvillkor för djur- och växtlivet bevaras 
beror helt av hur bebyggelsen anpassas. Strandskyddsfrågan är även 
tidigare bedömd i MKB för LIS-planen.

Förslag till åtgärder
 • Ta fram ett strategiskt dokument som hanterar den övergripande 
grön- och blåstrukturen med sammanvägning av natur-, kultur- och 
rekreationsvärden i grönytor. I dokumentet behöver strategin om 
bevarande och utveckling av naturvärden förtydligas med kopplade 
åtgärder och plan för genomförande. Riktlinjer för tillgång och 
avstånd till kvalitativa grönytor kan ingå i det strategiska dokumen-
tet. 

 • Grönstrukturunderlaget bör kompletteras med tydligare ekologiska 
samband för barr- respektive lövskog.

 • Välj arter som gynnar biologisk mångfald i kommunens parkrum 
och planteringar.

 • När det inte går att undvika, minimera, återställa skador- föreslå 
kompensation (se faktaruta principer för ekologisk kompensation.) 

 • Verka för naturvårdsanpassat jord- och skogsbruk.
 • Verka för att återskapa småbrutna jordbrukslandskap.
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Som underlag till konsekvensbedömningarna har kommunens över-
siktsplan använts tillsammans med vattenförekomsternas statusklass-
ningar, miljökvalitetsnormer (MKN) och risker från VISS 
Vatteninformation Sverige. 

Vattenmiljön i nuläget
Kommunen har idag fyra vattenskyddsområden: Vassbacken, Habo-
skogen, Slätte och Älgarås. Det finns 21 vattenförekomster i kom-
munen, varav 13 är vattendrag, sex är sjöar och två är 
grundvattenförekomster.

Sjöarna är Ymsen, Viken och Östen, Velen, Unden och Månsaruds-
sjön. Det största vattendraget är Göta kanal. De två grundvattenföre-
komst är Lokaåsen-Värpe-Fägre och Lokaåsen-Fägre-Åkullamossen.

Viken och Ymsen är av riksintresse för yrkesfiske.

Inom kommunen finns påverkade vattenmiljöer såsom utdikade histo-
riska våtmarker, morfologiskt påverkade vattendrag och vandrings-
hinder i vattendrag.  

Konsekvenser av föreslagen plan 

Konsekvenser för biotoper och arter

-1, Risk för små negativa konsekvenser med planerad bebyggelse nära vattendrag och i 
strandnära lägen samt med störning från ökad båtturism. 

Det finns risk för negativa påverkan på kommunens vattendrag med 
planerad bebyggelse. Det finns risk för negativa konsekvenser för 
strandzonen med planerad bebyggelse samt störning från ökad båttu-
rism. Anläggning av nya småbåtshamnar kan ge allvarliga miljöstör-
ningar, dels fysisk påverkan från de strukturer som anläggs, dels kemisk 
påverkan från olika föroreningar. Vissa åtgärder som utfyllnad och 
muddring är mer eller mindre irreversibla och kan innebära perma-
nenta förluster av strand- och bottenmiljöer som är viktiga för den bio-
logiska mångfalden. 

Konsekvenser för grundvatten

+/- 0 Inga betydande konsekvenser för grundvatten då endast enstaka exploatering 
föreslås inom grundvattenförekomster.

Grundvattenförekomsterna har redan idag god ekologisk status och 
planförslaget bedöms inte påverka grundvattnet negativt.

Konsekvenser för ytvatten

-1 till -2, Risk för negativa konsekvenser på Tidan med planerat stort verksamhetsområde i 
Moholm. 

Det finns risk för negativa konsekvenser för Tidans vattenkvalitet med 
det stora verksamhetsområdet i Moholm. Det blir lägre buffringsför-
måga vilket kan komma att kräva kompensationsytor för översvämning 
nedströms för att inte försämra Tidans vattenkvalitet. Hur stora nega-
tiva konsekvenser det kan bli beror av storlek på det planerade verk-
samhetsområdet och hur stor yta som blir hårdgjord. 

Kriterier för bedömning av 
konsekvenser för vattenmiljö
Bedömningarna utgår från:

• Det nationella miljömålet Grundvatten 
av god kvalitet: ”Grundvattnet ska ge 
en säker och hållbar dricksvattenför-
sörjning samt bidra till en god livsmiljö 
för växter och djur i sjöar och 
vattendrag.”

• Det nationella miljömålet Hav i balans 
samt levande kust och skärgård: 
”Västerhavet och Östersjön ska ha en 
långsiktigt hållbar produktionsförmåga 
och den biologiska mångfalden ska 
bevaras. Kust och skärgård ska ha en 
hög grad av biologisk mångfald, 
upplevelsevärden samt natur- och 
kulturvärden. Näringar, rekreation och 
annat nyttjande av hav, kust och 
skärgård ska bedrivas så att en hållbar 
utveckling främjas. Särskilt värdefulla 
områden ska skyddas mot ingrepp och 
andra störningar.”

• Det nationella miljömålet Ingen 
övergödning: ”Halterna av gödande 
ämnen i mark och vatten ska inte ha 
någon negativ inverkan på människors 
hälsa, förutsättningar för biologisk 
mångfald eller möjligheterna till allsidig 
användning av mark och vatten.”

• Det nationella miljömålet Myllrande 
våtmarker: ” Våtmarkernas ekologiska 
och vattenhushållande funktion i 
landskapet ska bibehållas och 
värdefulla våtmarker bevaras för 
framtiden.”

• Det nationella miljömålet Levande sjöar 
och vattendrag: ”Sjöar och vattendrag 
ska vara ekologiskt hållbara och deras 
variationsrika livsmiljöer ska bevaras. 
Naturlig produktionsförmåga, biologisk 
mångfald, kulturmiljövärden samt 
landskapets ekologiska och vattenhus-
hållande funktion ska bevaras, 
samtidigt som förutsättningar för 
friluftsliv värnas.” 
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- 2 till +2, Risk för märkbara negativa konsekvenser av näringsläckage från jordbruksmark 
och möjligheter till märkbara positiva konsekvenser om tillsyn och åtgärder genomförs. 

Planförslaget innehåller riktlinjer för hantering av läckage från jord-
bruksmark som ger förutsättningar för positiva konsekvenser om före-
slagen tillsyn och föreslagna åtgärder genomförs.

+3, Möjligheter till stora positiva konsekvenser med pågående utbyggnad av kommunalt VA  
och kommunens kretsloppsavloppsanläggning

Planerad utbyggnad av kommunalt vatten- och avlopp i Moholm, 
Haboskogen och Lagerfors. Kommunen har även en kretsloppsav-
loppsanläggning där grå- och svartvatten separeras.

+3, Möjligheter till stora positiva konsekvenser då samarbete med närliggande kommuner i 
vattenfrågor redan finns. 

VA-frågor hanteras gemensamt med Mariestad och Gullspångs kom-
muner.

- 1, Risk för små negativa konsekvenser då bebyggelse i strandnära lägen försvårar 
dagvattenhantering.

Bebyggelse i strandnära lägen kan försvåra god dagvattenhanteringen.

Konsekvenser i relation till lagskydd

Riksintressen för yrkesfiske
Riksintresse för yrkesfiske bedöms inte påverkas negativt av planför-
slaget.

Miljökvalitetsnormer (MKN) för yt- och grundvatten

MKN för ytvatten
Idag uppnås inte MKN för samtliga vattenförekomster. Främsta 
orsaken är läckage av näringsämnen från jordbruksmarker. Planför-
slaget bedöms dock inte försämra möjligheterna att uppnå miljökvali-
tetsnormer för ytvatten. Översiktsplanen har även kompletterats med 
strategier om hantering av läckage från jordbruksmark vilket ökar möj-
ligheterna att uppfylla MKN.

MKN för grundvatten
Miljökvalitetsnormer för grundvatten bedöms inte påverkas negativt av 
planförslaget och uppnår idag god status.

Förslag till åtgärder
 • Ta fram ett strategiskt dokument som hanterar den övergripande 
grön- och blåstrukturen med sammanvägning av natur-, kultur- och 
rekreationsvärden i grönytor.

 • Kommunen bör ta fram en vattenplan där både ytvatten och grund-
vatten omfattas. Planen bör per avrinningsområde beskriva problem 
och åtgärder för att nå MKN för samtliga av kommunen vattenföre-
komster. För de vattenförekomster och avrinningsområden som delas 
med andra kommuner måste ett samarbete ske. Även hantering av 
dagvatten bör ingå i planen.

 • Förslag i översiktsplanen om en handlingsplan för klimatanpassning 
är bra. Utgångspunkten är risk- och sårbarhetsanalysen och 
lågpunktkartering.

 • Se över vilka förbättringsförslag i VISS (Vatteninformation Sverige) 
som anläggning av våtmarker, anpassade skyddszoner på åkermark, ta 
bort vandringshinder osv. som kan genomföras.

Vattenmiljö som ekosystem-
tjänst
• Dricksvattenförsörjning är en av våra 

viktigaste producerande ekosystem-
tjänster. 

• Vattenrening, exempelvis genom en 
våtmark, är en reglerande ekosys-
temtjänst. Även flödesutjämning hör 
till denna kategori av ekosystemtjänster. 
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Som underlag till konsekvensbedömningarna har kommunens över-
siktsplan använts.

Klimatanpassning i nuläget

Översvämningar
Översvämningsproblematik främst runt Tidan och längs sjön Östens 
stränder. Det finns även risk vid andra vattendrag, t ex Friaån, och 
ytterligare kartläggningar är nödvändiga.

Erosion, ras och skred
Töreboda kommun ligger i det område Statens geotekniska institut 
(SGI) betecknat ha medelhöga risker för ras och skred. Identifierade 
riskområden är längs Göta kanal och vid Hovaån. Ytterligare kartlägg-
ningar är nödvändiga.

Lokalklimat
Ekosystemtjänsten klimatreglering. Inga tydliga problem med vär-
meöar i dagsläget.

Konsekvenser av föreslagen plan

Översvämningar

-2, Risk för märkbara negativa konsekvenser gällande översvämningar i utsatta områden. 
Kartläggning av kommunen är inte fullständig, men utredningar pågår. Otydlighet om 
säkerställande av viktiga samhällsfunktioner.

För LIS-område i Moholm finns stora risker för översvämning. Det 
stora verksamhetsområdet norr om Moholm kan ge ökade risker för 
översvämning nedströms. Då kartläggningen inte är fullständig för 
kommunen finns risk att ytterligare områden i kommunen löper risk 
för översvämningar. Utredningar är påbörjade. Ingen tydlig plan om 
hur viktiga samhällsfunktioner skyddas mot översvämningar.

Erosion, ras och skred

-2, Risk för märkbara negativa konsekvenser gällande erosion, ras och skred då kartlägg-
ningen av kommunen inte är fullständig och och flera utbyggnadsområden planeras i 
riskområden. 

Det finns risk att människor kan komma till skada då bostadsbebyg-
gelse föreslås inom områden med instabila markförhållanden, främst 
längs Göta kanal. Då kartläggningen inte är fullständig för kommunen 
finns risk att ytterligare områden i kommunen löper risk för erosion, 
ras och skred.

Förslag till åtgärder
 • Ta fram en klimatanpassningsplan eller dylikt, som kan inkludera 
rekommendationer om lägsta grundläggningsnivå, kopplingar till 
åtgärdsplan för dagvattenhantering, strategier för ras och skredrisk 
samt grönstrukturen med ekosystemtjänsten reglering och fördröj-
ning av dagvatten.

 • Utred identifierade ras- och skredområden och områden med 
översvämningsrisk ytterligare i samband med detaljplanering och 
bygglov, bl a i samband med FÖP Göta kanal.

Kriterier för bedömning av 
konsekvenser för klimatan-
passning
Bedömningarna utgår från:

• Det nationella miljömålet God bebyggd 
miljö: ”Städer, tätorter och annan 
bebyggd miljö ska utgöra en god och 
hälsosam livsmiljö samt medverka till 
en god regional och global miljö. 
Natur- och kulturvärden ska tas till vara 
och utvecklas. Byggnader och 
anläggningar ska lokaliseras och 
utformas på ett miljöanpassat sätt och 
så att en långsiktigt god hushållning 
med mark, vatten och andra resurser 
främjas.”
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Riktvärden för buller
Riktvärden för buller från spårtrafik, vägar 
och flygplatser vid bostadsbyggnader 
enligt Förordning (2015:216) om 
trafikbuller vid bostadsbyggnader. 

• 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad,
• 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 

dBA maximal ljudnivå vid uteplats.
• För en bostad om högst 35 kvadratme-

ter gäller 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid 
fasad.

• Avstegsfall:
• minst hälften av bostadsrummen är 

vända mot en sida med högst 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå vid fasaden

• minst hälften av bostadsrummen är 
vända mot en sida där 70 dBA maximal 
ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 
och 06.00 vid fasaden.

Hälsa och säkerhet
Som underlag till konsekvensbedömningarna har kommunens över-
siktsplan använts.

Buller och vibrationer
Bullerkällor i kommunen är stambanan, större vägarna och industri-
verksamhet. Även risken för vibrationer för bebyggelse nära järnväg 
behöver beaktas i planeringen.

Konsekvenser av föreslagen plan

Buller och människors hälsa

-1, Risk för små negativa konsekvenser för ljudnivån p.g.a. närhet till järnväg.

Viss risk för negativa konsekvenser då ny bebyggelse i tätorterna pla-
neras nära järnvägen. 

Rekommenderat begränsningsvärde på 40 dBA från vindparker klaras 
för den planerade vindparken i Fägremo/Unden.

Vibration

-1, Risk för små negativa konsekvenser av vibrationer p.g.a. närhet till järnväg.

Viss risk för negativa konsekvenser då ny bebyggelse i tätorterna pla-
neras nära järnvägen.

Konsekvenser i relation till lagskydd

Bullerförordningen
Bedömningen är att inga riktvärden kommer att överskridas.

Buller och hälsa
Enligt Boverket är buller den miljöstörning som berör flest människor i 
Sverige (Boverket, 2016) och hälsoeffekter av buller inkluderar hjärt- och 
kärlsjukdomar, stress, mental hälsa, sömnsvårigheter och direkta hörselska-
dor (Folkhälsomyndigheten, 2016). Forskning visar att även relativt låga 
konstanta bullernivåer under WHO:s riktlinje om 65 dBA kan ge negativa 
hälsoeffekter (WHO Europe, 2011; Tobias et al., 2015). Enligt Socialstyrelsen 
(2011) ökar sömnsvårigheter markant när ljudnivån utanför fönstret är högre 
än 50 dBA.

En dansk studie har även visat att de som själva upplever att de är störda av 
buller oberoende faktisk bullernivå har större problem med mental hälsa och 
stress än de som inte upplever bullerstörning (Jensen et al., 2018).

Särskilt känsliga är barn. Forskning visar att skolor i trafik- och flygbullerut-
satta lägen redovisar sämre läsförståelse och minneskapacitet hos eleverna 
redan i medianljudnivåer runt 45 dBA.
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Luftkvaliteten är god i dagsläget då miljökvalitetsnormerna inte över-
skrids.

Konsekvenser av föreslagen plan
+/- 0 Obetydliga konsekvenser då planerad utbyggnad är låg.

Planförslaget visar på viss bebyggelse långt från kollektivtrafik vilket 
kan ge ökad biltrafik. Ökningen är dock liten.

Konsekvenser i relation till lagskydd

Miljökvalitetsnormer för luftkvalitet
Miljökvalitetsnormer för luftkvalitet bedöms inte påverkas negativt av 
planförslaget.

Risk - Farligt gods och miljöfarlig verk-
samhet
Primär led för farligt gods på järnväg (Västra stambanan) och väg 200 
(från cirkulationsplatsen vid Hjälstad till kommungränsen Skövde 
kommun), väg 200/202 (genom Töreboda tätort), väg 201, väg 202 
(från Mariestad till Töreboda), väg 3027 (från Källebacken till Halna) 
och väg 3042 (från Töreboda till Källebacken) är rekommenderade 
sekundära transportleder för farligt gods.

Kommunen har 23 st tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheten, 
inklusive en tillståndspliktig grustäkt söder om Töreboda tätort. Utöver 
det finns även andra ej tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter. Det 
finns ingen Seveso-anläggning i kommunen.

Konsekvenser av föreslagen plan
Acceptabel risknivå för bostadsbebyggelse vid transportväg för farligt gods och kopplat till 
miljöfarlig verksamhet, om riskanalyser utförs och bebyggelsen anpassas till de rådande 
riskerna.

Viss risk för negativa konsekvenser då ny bebyggelse i tätorterna pla-
neras nära järnvägen som är primär led för farligt gods. Dock förskriver 
planförslaget att ett område på 30 meter från stambanan ska vara 
bebyggelsefritt. För vägarna ska dragningarna ses över. Det stora verk-
samhetsområdet i Molholm kan medföra ökade risker för transport av 
farligt gods och risk för närhet till miljöfarlig verksamhet. Detta 
behöver utredas vidare.
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I kommunen finns ett antal platser som har konstaterade föroreningar 
eller där föroreningar kan misstänkas finnas med anledning av tidigare 
eller pågående verksamhet. I Töreboda finns f.n. 104 förorenade 
områden registrerade i den nationella efterbehandlingsdatabasen 
(EBH).

Konsekvenser av föreslagen plan
+/- 0, Inga positiva konsekvenser då planerad bebyggelse inte sker i förorenade områden 
där sanering kan ske. Inga negativa konsekvenser då planerad bebyggelse inte sker i 
förorenade områden och risk för spridning av föroreningar under byggskedet uteblir.

Inga positiva konsekvenser då planerad bebyggelse inte sker i förore-
nade områden där sanering kan ske. Inga negativa konsekvenser då pla-
nerad bebyggelse inte sker i förorenade områden och risk för spridning 
av föroreningar under byggskedet uteblir.

Förslag till åtgärder Hälsa och säkerhet
 • WHO:s riktlinje om 50 dBA bör uppnås vid rekreativa miljöer och 
platser där människor uppehåller sig. Bullerreducering bör ta 
avstamp i innovativa lösningar och ekosystemtjänster, se forsknings-
projektet HoSANNA.

 • Utvecklingen av Töreboda tätort måste i någon form av planinstru-
ment utforma ytterligare strategier som på lång sikt gör det möjligt 
att hantera riskerna med buller och farligt gods samtidigt som 
centrum förtätas med bostäder och verksamheter.

 • Vid planering i bullerstörda områden måste kommunen tillse att det 
är möjligt att åberopa avstegsfall från riktlinjerna (kollektivtrafiknära) 
samt tillse att det är möjligt att bostäderna har möjlighet att få en 
tyst sida, i enlighet med Boverkets beskrivning av avstegsfall.

Riktvärden för förorenad mark
Som grund för bedömningar av miljökvali-
tet har Naturvårdsverkets rapport 4918 
använts. Riktvärden som använts att 
jämföra föroreningshalter är hämtade från 
Naturvårdsverkets riktvärden för 
förorenad mark (Rapport 4638 och 
Rapport 5976). Riktvärdena har utarbetats 
för två olika markanvändningstyper:

Känslig markanvändning (KM)
Känslig markanvändning, KM, där 
markkvaliteten inte begränsar val av mark-
användning. Alla grupper av människor 
(barn, vuxna, äldre) kan vistas permanent 
inom området under en livstid. De flesta 
markekosystem samt grundvatten och 
ytvatten inkluderas i benämningen.

Mindre känslig markanvändning 
(MKM)
Mindre känslig markanvändning, MKM, 
där markkvaliteten begränsar val av 
markanvändning till t.ex. kontor, industrier 
eller vägar. De exponerade grupperna 
antas vara personer som vistas i området 
under sin yrkesverksamma tid samt barn 
och äldre som vistas i området tillfälligt. 
Markkvaliteten ger förutsättningar för 
markfunktioner som är av betydelse vid 
mindre känslig markanvändning, till 
exempel kan vegetation etableras och djur 
tillfälligt vistas i området. Grundvatten på 
ett avstånd av cirka 200 meter samt 
ytvatten inkluderas i benämningen.
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Som underlag till konsekvensbedömningarna har kommunens över-
siktsplan använts.

Trafik och kommunikation i nuläget

Trafikbelastning och trafiksäkerhet
Kapaciteten på vägnätet bedöms som god, men vissa sträckor av väg 
200 och 202 genom Töreboda tätort och väg 201 genom Moholm 
upplevs som barriärer. I Töreboda tätort utreds cirkulationsplatser för 
att öka trafiksäkerheten.

Förbättringsåtgärder planeras av gång- och cykelnätet i de tre tätor-
terna, bl a en ny GC-bro i Töreboda tätort samt komplettering så att 
det går att cykla längs hela kanalen. Det finns problem där kommunala 
GC-stråk passerar stora statliga vägar. Pendlarparkering planeras i bl a 
Moholm.

Kollektivtrafik
Kollektivtrafiken består av tågtrafik, busslinjer, anropsstyrd närtrafik 
(utförs av taxi) samt skolskjuts. Den nya bebyggelsen prioriteras i de 
tre serviceorterna med befintlig kollektivtrafik. Kommunen ska verka 
för ett återöppnande av tågstopp i Moholm och utvecklad busstrafik, 
bl a från Älgarås.

Konsekvenser av föreslagen plan

Trafikbelastning och trafiksäkerhet

+2, Möjligheter till märkbara positiva konsekvenser då gång- och cykelnätet ska förbättras, 
nya cirkulationsplatser utreds och trafiksäkerhet vid resecentrum ska öka.

Planförslaget föreslår förbättringar för att öka trafiksäkerheten och 
möjligheterna att använda andra trafikslag än bil. En åtgärdsvalstudie, i 
anslutning till Resecentrum, har resulterat i ett förslag om breddat och 
signalreglerat övergångsställe.

Kollektivtrafik

+2, Möjligheter till märkbara positiva konsekvenser med utpekade pendlarparkeringar och 
inriktning på förbättrad kollektivtrafik.

Planförslaget pekar ut pendlarparkeringar vid goda kollektivtrafiklägen 
och arbetar med utvecklad busstrafik och för ett återöppnande av tåg-
stopp i Moholm.

Konsekvenser i relation till lagskydd

Konsekvenser för riksintresse kommunikation - Västra stambanan
Nya verksamhetsområden pekas ut inom riksintresset i både Töreboda 
och Moholm. Förutsatt att verksamheterna inte är känsliga för buller 
från järnvägen och att ett bebyggelsefritt område på 30 meter upprättas 
bedöms ingen risk för påtaglig skada på riksintresset.

Kriterier för bedömning av 
konsekvenser för trafik
Bedömningarna utgår från:

• Det nationella miljömålet God bebyggd 
miljö: ”Städer, tätorter och annan 
bebyggd miljö ska utgöra en god och 
hälsosam livsmiljö samt medverka till 
en god regional och global miljö. 
Natur- och kulturvärden ska tas till vara 
och utvecklas. Byggnader och 
anläggningar ska lokaliseras och 
utformas på ett miljöanpassat sätt och 
så att en långsiktigt god hushållning 
med mark, vatten och andra resurser 
främjas.”

• Det nationella folkhälsomålet Sunda 
och säkra miljöer och produkter. 
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Energi 
Som underlag till konsekvensbedömningarna har Vindbruksplanen 
samt kommunens översiktsplan använts.

Nuläge
Kommunen har en gemensam energi- och klimatplan med Mariestad 
och Gullspång kommun. Vattenkraft i Gullspångsälven står för en stor 
andel av elproduktionen i de tre kommunerna. Vindbruksplanen har 
också tagits fram gemensamt.

Planförslaget pekar ut områden för vindbruk i Töreboda kommun som 
helt överensstämmer med vindbruksplanen.

Konsekvenser i relation till lagskydd

Konsekvenser för riksintresse totalförsvar
Det finns risk för påverkan på riksintresse för totalförsvar då vindbruk 
pekas ut i områden med stoppområde för höga objekt. Bedömning i 
MKB för vindbruksplanen är att försvarsmaktens intresse kommer gå 
före vindkraftsetablering i samband med tillståndsansökan och ingen 
risk för påtaglig skada.

Förslag till åtgärder
 • Utred om vindbruksparker kan utformas så att konflikt med riksin-
tresse totalförsvar minskar eller uteblir.

 • Följ upp eventuella konflikter mellan riksintresse naturvård, frilufts-
liv och rörligt friluftsliv och utbyggnad av vindkraft i Fägremo/
Unden-området. 

Förslag till åtgärder
 • Kommunen bör ytterligare utreda hur prioriteringsordning av 
utbyggnad i Töreboda tätort, bebyggelsestruktur, möjligheter till 
ärendekedjor på vägen mellan bostad och kollektivtrafik, stimulans 
till delandetjänster, bra cykelparkering osv. kan bidra till ökat resande 
med gång, cykel och kollektivtrafik.
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Töreboda kommun har redan idag stort samarbete med regionen som 
en del i Skaraborgs kommunalförbund. Här pågår samarbeten bland 
annat för att få en mer flexibel kollektivtrafik. Detta samarbete ökar 
möjligheterna till positiva kumulativa effekter och att risker för nega-
tiva kumulativa effekter kan uppmärksammas i tid.

Töreboda kommun har även omfattande samarbete med Mariestad 
och Gullspångs kommuner. De har flera gemensamma nämnder. Sam-
arbetet är tydlig i avseende på energifrågor och vatten- och avlopps-
frågor. En utveckling av samarbete angående jordbruksmark och 
grönstruktur minskar risker för kumulativa effekter när det gäller mil-
jökvalitetsnormer för vatten och tillgång till grönstruktur för natur-
värden, rekreativa värden och övriga ekosystemtjänster.

Det finns risk för kumulativa effekter av bebyggelse i strandnära 
områden (bostäder, småbåtshamnar osv) kopplat både till vattenmiljö 
och kulturmiljövärden då det även planeras utbyggnad i andra delar av 
Göta kanal. Detta bör hanteras i den fördjupade översiktsplanen för 
Göta kanal. 

Det finns risk för kumulativa effekter i samband med utpekade vind-
bruksområden som berör angränsande kommunen. Från samrådet har 
flera synpunkter inkommit, främst angående vindbruksområdet 
Moholm och Fägremo/Unden. För dessa områden finns höga rekrea-
tiva värden, höga natur- och kulturvärden samt tysta områden utpe-
kade.
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Nationella miljömål & Agenda 2030
FN:s generalförsamling antog i september 2015 en femtonårig agenda 
för långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling, 
den så kallade Agenda 2030. Agenda 2030 för hållbar utveckling består 
av 17 globala mål för människornas och planetens välstånd. 

Sveriges miljömål är beslutade av riksdagen och är de nationella mål 
som bidrar till att vi uppnår den ekologiska dimensionen av de globala 
målen för hållbar utveckling som ingår i Agenda 2030. De 16 miljö-
kvalitetsmålen är mer preciserade när det gäller vilken miljökvalitet 
som krävs för en god miljö i jämförelse med målen i Agenda 2030. 
Sveriges miljömål gäller dock den svenska miljöns kvalitet, även om 
miljöproblem i Sverige beror på negativ miljöpåverkan både inom och 
utanför landets gränser (Naturvårdsverket, 2018).

Detta kapitel rymmer en sammanfattande översikt över planens konse-
kvenser i relation till relevanta nationella och globala hållbarhetsmål. 
För dig som vill läsa mer om de nationella miljömålen respektive de 
globala hållbarhetsmålen, se www.sverigesmiljomal.se samt www.glo-
balgoals.org. 
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Miljömål I miljömålets riktning Motverkar miljömålet Agenda 2030

Begränsad 
klimatpåverkan

Bebyggelse i serviceorter, 
utveckling av kollektivtrafik. 
Hållbar energiproduktion. 
Eventuell utbyggnad av 
fjärrvärme.

Viss bebyggelse långt från 
kollektivtrafik. Stort verksam-
hetsområde i Moholm.

Frisk luft
Utveckling av kollektivtrafik och 
gång- och cykelnät.

Viss bebyggelse långt från 
kollektivtrafik. Stort verksam-
hetsområde i Moholm.

Ingen övergödning, 
Levande sjöar och 
vattendrag, Bara 
naturlig försurning

Förslag på utvecklad VA-plan.
Strategier för läckage av 
näringsämnen från 
jordbruksmark.

Ingen åtgärdsplan för läckage 
av näringsämnen från 
jordbruksmark. Stort 
verksamhetsområde i Moholm.

Grundvatten av god 
kvalitet

Ingen påverkas på 
grundvattenförekomster.

-

Myllrande våtmarker

Ingen påverkan på stora 
skyddade områden. Strategier 
för läckage av näringsämnen 
från jordbruksmark.

Ingen åtgärdsplan för läckage 
av näringsämnen från 
jordbruksmark.

God bebyggd miljö

Bebyggelse med tillgång till/och 
möjlighet att utveckla och 
upprätthålla service, kollektiv-
trafik, grönstruktur, gång-och 
cykelnät. 

Bebyggelseområden 
sammanfaller delvis med 
riksintressen. Inget strategiskt 
dokument avseende 
grönstrukturen.

Giftfri miljö Mål i kommunens avfallsplan.

Inga tydliga riktlinjer för 
hantering av utpekade 
områden med markförorening-
ar. Inga krav på giftfri miljö i nya 
byggnader. 

Skyddande ozonskikt, 
Säker strålmiljö

Nybyggnation ska ske med 
radonsäker grund. Flytt av 
kraftledning.

-

Ett rikt 
odlingslandskap

Bebyggelse i serviceorter, 
sammanhängande odlingsland-
skap bevaras i hög grad.

Inga tydliga riktlinjer för 
jordbruksmark.

Ett rikt växt- och 
djurliv

Stora skyddade naturområden.

Ingen tydligt utpekad 
grönstruktur. Ökat besökstryck 
som stör vissa arter. Stort 
verksamhetsområde i Moholm.

Levande skogar Stora skyddade naturområden.
Inga tydliga riktlinjer för 
skogsmark.

Tabell 3. Sammanfattande översikt över planens konsekvenser i relation till relevanta 
nationella och globala hållbarhetsmål. Miljömålen Hav i balans, Levande kust och 
skärgård är inte med i tabellen eftersom de inte berörs av planen.
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Agenda-2030 Mål 11. Hållbara städer och samhällen

Delmål I målets riktning Motverkar målet

11.1 Säkra och ekonomiskt överkomliga 
bostäder

Strategi för att variera bostadsutbudet.
Inga krav på ”prisrimliga” bostäder och 
blandade upplåtelseformer.

11.2 Säkra, ekonomiskt överkomliga, tillgäng-
liga och hållbara transportsystem

Bebyggelse i serviceorter, utveckling av 
kollektivtrafik.

Riktlinjer för rimligt avstånd till kollektivtrafik 
motsvarar inte rekommendationerna.

11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering Medborgardialoger är genomförda. 

11.4 Skydda och trygga världens kultur- och 
naturarv 

Stora områden som är skyddade.
Inga tydliga strategier eller riktlinjer för 
hantering av konflikter mellan intressen.

11.5 Minska de negativa effekterna av 
naturkatastrofer

Förslag på utökade utredningar och 
utveckling av VA-plan, dagvattenhantering 
och skydd av samhällsviktiga funktioner.

Inga tydliga strategier eller riktlinjer för 
hantering av naturkatastrofer.

11.6 Minska städernas negativa miljöpåverkan
Markeffektiv förtätning i lägen med service 
och kollektivtrafik. Hållbar energiproduktion. 

Viss förtätning relativt långt från 
kollektivtrafik.

11.7 Tillhandahåll god tillgång till säkra, 
inkluderande och tillgängliga grönområden och 
offentliga platser för alla

Ökad tillgänglighet till grönytor i delar av 
kommunen. Stor tillgång till större natur- och 
vattenmiljöer i kommunen.

Inga tydliga strategier eller riktlinjer för att 
styra tillgång och tillgänglighet till grönytor 
för boende. Inga tydliga riktlinjer för ytor och 
kvalitet för skolor och förskolor.

11.8 Stärk den nationella och regionala 
utvecklingsplaneringen. 

Goda samarbeten regionalt och goda 
samarbeten med kringliggande kommuner.

Otydliga samarbeten i frågor och grön- och 
blåstrukturen.

Agenda 2030 

Mål 11: Hållbara städer och samhällen 
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Effekter som behöver följas upp för miljöbedömningar av planer 
varierar från vaga, komplexa, till konkreta och kan förväntas på olika 
nivåer av beslutsfattande. Det kan gälla att planerade åtgärder skrivs in 
i bygghandlingar, exploateringsavtal och kontroller för att åtgärderna 
sedan blir utförda. Det kan också handla om tillsyn så att föreskrivna 
gränsvärden hålls, exempelvis genom en bullermätning.

En viktig aspekt för en lyckad övervakning är bra underlagsmaterial, 
utgångsdata samt uppföljningsbara mål. Uppföljningen ska börja pla-
neras på ett tidigt stadium och även utgöra en del i MKB-dokumentet. 
Kommunen ska i en särskild sammanställning, hörande till planen, 
beskriva hur uppföljningen ska organiseras, ansvarsfördelas och utföras. 
Nedanstående kontroller och uppföljning föreslås i den fortsatta pro-
cessen.

Riksintressen
 • Påverkan i samband med planering och exploatering och utveckling 
för riksintressen i LIS-områden måste följas upp så att påtaglig skada 
på riksintressena kan undvikas.

 • I vissa områden måste konflikter med natur-, kultur- och rekrea-
tionsvärden följas upp, så att betydande miljöpåverkan på dessa 
värden kan undvikas.

 • Kommunen måste ska följa upp att försiktighetsåtgärderna och de 
biotopfrämjande åtgärder genomförs i Fägremo/Unden i samband 
med vindkraftsutbyggnad.

 • Kommunen bör följa upp eventuella konflikter mellan riksintresse 
totalförsvar och utbyggnad av vindkraft. 

Hälsa och säkerhet
 • Kommunen ska utreda risker i samband med bebyggelseutveckling så 
att människors hälsa eller miljön inte utsätts för risker eller stora 
påfrestningar. Det gäller exempelvis att utreda buller vid tätortsut-
veckling, riskfrågor kopplat till utveckling i närheten av leder för 
farligt gods, riskfrågor kopplat till exploatering angränsande miljö-
störande verksamheter, exploatering som berör potentiellt förorenade 
områden samt områden utpekade med risk för erosion, skred, ras 
och översvämning.

 • Lokalisering och utformning av bebyggelse, infrastruktur och 
allmänna platser ska förebygga att människor och egendom drabbas 
av olyckor.

Klimatanpassning
 • Kommunen ska, vid planering och exploatering längs sjöar och 
vattendrag, följa upp att åtgärder vidtas för att undvika risker 
kopplade till ett förändrat klimat och översvämningsrisk. Detta är i 
synnerhet viktigt för nya och befintliga samhällsfunktioner och ny 
bebyggelse i Moholm.

 • Intill sjöar och vattendrag eller i låglänta dalgångar måste risken för 
översvämningar analyseras mer i detalj. I skredbenägna områden 
måste hänsyn tas till detta.

 • Kommunen ska följa upp att tillgången på grönytor för klimatregle-
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rande effekter är tillräcklig. En funktionell grönstruktur ska priorite-
ras efter deras potential att bidra med värden och tjänster för 
människan och för ekosystemet som helhet.

Miljökvalitetsnormer
 • Kommunen behöver följa upp hantering av MKN för de sjöar och 
vattendrag som idag inte uppnår god status och som inte berörs av 
de positiva konsekvenser som kommer av anslutning till kommunalt 
VA.

 • Risk för påverkan på vattenmiljön måste särskilt följas upp där 
bebyggelseutveckling planeras nära ytvatten- eller grundvattenföre-
komst.

 • Förslagsvis bör kommunen ta fram en vattenplan för samtliga av 
kommunens vattenförekomster (yt- och grundvatten med fokus på 
avrinningsområden) för att få en helhetssyn på kommunens vatten-
miljöer och hur MKN ska kunna bibehållas/uppnås.

Naturmiljö
 • Kommunen ska utreda, säkerställa och följa upp att en god tillgång 
samt tillgänglighet till rekreationsområden finns för boende och 
besökare i området.

 • Grönstrukturen måste bevakas i samtliga planärenden. Intrång i 
grönstrukturen bör följas upp för att kunna beskriva långsiktiga och 
kumulativa effekter.

Utredningsområden för ny bebyggelse
 • Det är viktigt att kommunen följer upp sitt genomförande och 
prioriterar bebyggelseutvecklingen i serviceorterna. Det gäller också 
att säkerställa att en hållbar och effektiv kollektivtrafik utvecklas 
parallellt med bostads- och verksamhetsutveckling samt en integre-
ring av gång- och cykelvägnätet mellan nya och befintliga områden.

 • Möjligheter att utveckla goda mötesplatser, bra lägen för service, 
trygga miljöer, och möjligheter till socialt engagemang måste följas 
upp vid varje utveckling av serviceorterna. 

 • Bygglov och detaljplaner på landsbygden måste kontinuerligt 
stämmas av mot kommunens strategier för landsbygden och mot 
eventuella riktlinjer som reglerar bebyggelse på landsbygden. Statistik 
för tillkommande bebyggelse på landsbygden följs upp kontinuerligt.

Transporter
 • Det är viktigt att kommunen följer upp utvecklingen för nyttjandet 
av olika trafikslag. För att öka andelen hållbara transporter i relation 
till bilburna/fossilberoende transporter behöver en övervakning av 
utvecklingen att ske löpande för att se om åtgärder ger önskat resul-
tat. Detta kan göras på många olika sätt genom bland annat genom 
trafikmätningar, mätningar av antalet kollektivtrafikresor och analy-
ser av hur barn och unga tar sig till och från skolan/aktiviteter.
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