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PLANHANDLINGAR

•	 Plankarta med planbestämmelser

•	 Planbeskrivning inklusive 
genomförandefrågor och 
behovsbedömning

•	 Illustrationskarta

•	 Grundkarta, september 2019

•	 Fastighetsförteckning, 2019-09-25

Utredningar:

•	 Inga utredningar är aktuellt.
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INLEDNING

BAKGRUND
Fastigheten Staren 1 ägs av Hermanders AB 
som önskar bygga ut sin befintliga verksamhet 
på markytor tillhörande fastigheten Kilen 15:18 
norr om befintlig fastighet. Ytorna behövs för 
att förbättra angöring och uppställning. Ingen 
utbyggnad av ny byggnad är aktuell. 

Marken som avses förvärvas utgör idag en gata 
samt återvinningstation. I planen är området 
planlagt som allmän platsmark, lokalgata och 
park. För att möjliggöra ett förvärv måste gällande 
detaljplan ändras.

SYFTE OCH HUVUDDRAG
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utveckling 
av befintlig fastighet för industriändamål. 

För aktuell fastighet anger gällande detaljplan 
allmän plats park och lokalgata, vilka föreslås 
ändras till J, industri. Området är inte tänkt att 

bebyggas utan ska förbättra verksamhetens logistik 
och uppställningsytor. 

Ändringen kräver upprättande av en ny detaljplan 
för berörda delar. Inga natur eller rekreativa värden 
bedöms påverkas. 

Planen upprättas med standardförfarande enligt 
Plan och Bygglagen (SFS 2010:900).

PLANOMRÅDETS LÄGE OCH AREA
Planområdet är beläget i centrala Töreboda på 
östra sidan om Göta kanal och Västra stambanan, 
samt väster om Sötåsenvägen. Området omfattar 
fastigheten Staren 1 och Kilen 15:18 och är ca 
21600 m2 stort.  

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Planområdet omfattas av fastigheten Staren 1, som 
ägs av Hermanders AB. Fastigheten Kilen 15:18 ägs 
av Töreboda kommun. 

Planområdet, ungefärligt läge och avgränsning.

Området inom plan 
som i dag utgör allmän-
plats och kvartersmark 
för E-område, som 
föreslås planläggas för 
industiändamål.

Bilder ©2019 DigitalGlobe, Kartdata ©2019 Google 50 m 

Halnavägen
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BEHOVSBEDÖMNING

En behovsbedömning har gjorts inom ramen för 
planarbetet enligt PBL 4 kap 34 § och miljöbalken 
6 kap 11§. Härvid har planens genomförande vid 
en sammanvägning av konsekvenserna ej bedömts 
medföra betydande miljöpåverkan. 

Planförslaget medger ej användning av planområdet 
för sådan verksamhet eller åtgärd som kräver 
tillstånd enligt MKB-förordningen bilaga 1 och 3. 
Vid behovsbedömningen har kriterierna i MKB-
förordningen bilaga 4 särskilt beaktats.

Ställningstagandet grundar sig på bedömningen att 
ett genomförande av detaljplanen;

•	 inte påverkar något Natura 2000-område 
och därmed inte kräver tillstånd enligt  
7 kap 28 § miljöbalken

•	 inte negativt påverkar möjligheterna 
att uppfylla nationella eller regionala 
miljömål, klimatmål och folkhälsomål

•	 inte bedöms ge upphov till en betydande 
miljöpåverkan på biologisk mångfald, 
landskap, fornlämningar och vatten

•	 inte ger upphov till risker för människors 
hälsa och säkerhet

•	 inte bidrar till att några 
miljökvalitetsnormer överskrids

•	 inte på ett betydande sätt påverkar några 
områden eller natur som har erkänd 
nationell eller internationell skyddsstatus 
såsom riksintressen och naturreservat. 

KOMMUNENS STÄLLNINGSTAGANDE 
Med åberopande av ovanstående bedömer 
kommunen att ett genomförande av detaljplanens 
intentioner ej medför betydande miljöpåverkan. 
En miljökonsekvensbeskrivning behöver därför 
ej upprättas. Ställningstagandet har framförts, 
under samrådet, till Länsstyrelsen, och som delar 
kommunens ställningstagande. 
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RIKSINTRESSEN, STATLIGA 
FÖRORDNANDEN
Planområdet omfattas av riksintresse för friluftsliv 
och kulturmiljövård (Göta kanal) samt riksintresse 
för friluftsliv och kulturmiljövård (Tiveden). 

Genomförandet av detaljplanen bedöms inte 
påverka riksintressena negativt. Marken är redan 
i anspråkstagen, vilket gör att förändringarna till 
följd av planen bedöms vara små. 

ÖVERSIKTSPLAN
Gällande översiktsplan för Töreboda är 
från 1991/92. I denna ingår aktuellt område 
i utvecklingsområde för tätortsutveckling. 
Detaljplanen är förenlig med gällande 
översiktsplan.

Översiktsplanen är, främst vad gäller styrande 
lagar och statliga intressen, i behov av en förnyelse 
varför kommunen påbörjat utarbetandet av en ny 
översiktsplan.

DETALJPLAN
Planområdet omfattas av detaljplan för del 
av kv Staren och Skvadern (numera Kilen 
15:18), Töreboda kommun med akt.nr 1473-
P14 och laga kraft-datum 2001-11-22. Enligt 
gällande detaljplan ska berörd mark användas 
som industri. Verksamhet som inte får vara 
störande för omgivningen, vilket regleras genom 
planbestämmelse. 

Genomförandetiden för gällande detaljplan har 
löpt ut. Område som används som allmän plats i 
gällande plan föreslås planläggs som kvartersmark 
för industriändamål. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Utsnitt ur gällande detaljplan.
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Naturmiljö, naturvärden
Planområdet bedöms inte innehålla några särskilda 
utpekade naturvärden. 

BEBYGGELSE
På fastigheten ligger Hermanders AB industrilokal. 
Byggnaden är 6 meter hög och ca 4300 m2 stor. 
Från Sötåsenvägen finns två entréer, en på 
byggnadens södra sida och en på norra sidan. 
Resterande ytor på fastigheten består av grönytor 
och hårdgjorda ytor som parkering. 

Bebyggelsen väster om Sötåsenvägen och befintlig 
cykelväg, ca 20 meter från fastigheten utgör 
villabebyggelse från 60- och 70-talet. Norr om 
planområdet ligger ett bostadsområde ca 30 meter 
bort. Karaktären är villor och flerbostadshus från 
20- och 70-talet. Söder om planområdet planeras 
det för bostadsbebyggelse.

TILLGÄNGLIGHET

Trafik och parkering
Planområdet nås med bil via befintliga infarter från 
Sötåsenvägen via lokalgatan och Fågelvägen, samt 
med cykel via den befintliga gång- och cykelvägen 
i öst-västlig riktning som står i förbindelse med 
tätortens övergripande gång- och cykelnät. 

NATUR OCH LANDSKAP

Mark, vegetation
Längs Sötåsenvägen finns tre större björkar, se foto 
nedan. I södra delen av området växer några större 
träd tillsammans med ett buskage. Marken inom 
planområdet utgörs i övrigt av plana gräsytor och 
asfalterade ytor. 

Landskapsbild
Det omgivande stadslandskapet präglas av 
villaområden och väster om planområdet ligger 
Göta kanal. Byggnaden ligger ensam på en öppen 
plan yta. Söder om planområdet planeras för en 
ny utbyggnad med bostäder, vilket är positivt då 
byggnaden upplevs ligga ensam längs Sötåsenvägen.

Rekreation
Planområdet ligger i anslutning till ett område 
med parkmark som ligger som skyddszon mellan 
järnvägen och industriområdet mot Göta kanal. 

Området som utgör parkmark i gällande detaljplan 
angränsar till befintlig cykelbana. Området har i sig 
inget särskilt rekreativt värde och bedöms inte vara 
av betydelse för allmänhetens intresse. 

Befintlig parkering i södra delen av planområdet.

Området som föresås införlivas i Staren 1.Befintligt återvinningstation som omlokaliseras.

Björkar längs Sötåsenvägen. 
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TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och avlopp
Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten 
och avlopp. Befintliga ledningsdragningar för det 
allmänna nätet, regleras med u-område, vars läge 
och omfattning överensstämmer med gällande 
detaljplan.  

Sophantering
På planområdet finns en befintlig 
återvinningsstation som används av boende i 
närområdet. 

Nytt läge för återvinningsstationen utreds av 
kommunen med anledning av den nya planen. 

El/tele
I planområdets nordöstra del finns ett E-område, 
för tekniska anläggningar, med tillhörande 
ledningsgata. I ledningsgatan finns troligen inga 
ledningar och bedömningen är att dessa kan tas 
bort utan att ersättas.

Det går en elledning i södra delen av området och 
även en elledning från öster fram till byggnaden. 

STÖRNINGAR, RISKER

Översvämningsrisk
Inga översvämningsrisker knutna till Göta kanal 
bedöms föreligga. 

Buller
Enligt gällande detaljplan ska industriområdet i 
första hand avse ej störande industri, med tanke 
på närheten till befintlig bostadsbebyggelse. 
Prövning sker i varje enskilt fall i samband 
med bygglovsprövning. Bullernivån vid 
fastighetsgränsen får inte överskrida 55 dB(A). 

Förorenad mark
Planområdet är markerat som potentiellt förorenat 
område med riskklass E, ej riskklassat.

Farligt gods
Västra stambanan är led för farligt gods och ligger 
på ca 50 meters avstånd från planområdet. Det 
överensstämmer med de riskavstånd som anges 
i  Länsstyrelsens riskpolicy. Sötåsenvägen är en 
sekundär väg för transporter av farligt gods och 
angränsar till planområdet i öster. 

Trafikmängden på Sötåsenvägen uppgår till 
ungefär 1870 fordon i ÅDT (årsmedeltrafik) enligt 
Trafikverkets NVDB (Nationella Vägdatabas), med 
en högsta tillåtna hastighet om 50 km/h.

Parkering sker på tomtmark. Det finns en utökad 
parkering i södra delen av planområdet. I dag 
har verksamheten 26 anställda och befintliga 
parkeringar täcker behovet.

Till verksamheten kommer ca 5 lastbilar/dag. 

Kollektivtrafik
Avståndet mellan planområdet och resecentrum 
med järnvägsstation och busshållplatser är 1 km. 
Närmsta busshållplats (Kilen) ligger 100 meter från 
planområdet. Hållplatsen trafikeras av busslinje 530. 

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN
Jorden består av ett ytskikt av lera - silt, som direkt 
eller via skikt av friktionsjord vilar på fast botten. 
Ytskiktet består av mullhaltig siltig lera till ett djup 
av 0,2 - 0,4 meter. Härunder följer siltig lera, som 
överst är utbildad som torrskorpa. Leran bedöms ha 
en mäktighet understigande sju meter och bedöms 
som halvfast. Lösare skikt förekommer dock efter 
cirka tre meters djup. Underliggande friktionsjord 
bedöms som halvfast till fast lagrad.

En geoteknisk utredning har tagits fram i samband 
med detaljplanen söder om planområdet. Marken 
inom planområdet antas vara snarlik. Utförda 
sonderingars nedträngningsdjup varierar mellan 
2,5 och 7,2 meter. I provtagningspunkter och 
grundvattenrör har den fria grundvattenytan 
påträffats mellan 1,1 och 1,9 meter under befintlig 
markyta. 

Då detaljplanens syfte i första hand är att 
möjliggöra för nya uppställningsytor och ej 
nybyggnation, har ingen geotekniskutredning 
genomförts. 

DAGVATTEN
Planområdet berörs av markavvattningsföretaget 
Töreboda Dikningsföretag från år 1951 och även 
Täckdikning Skaraborgs län enligt Länsstyrelsens 
Gis-databas. 

Fastigheten är ansluten till kommunala 
dagvattenledningar.
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Illustration skala 1:2000

Idag finns ett behov av större och mer flexibla 
angöringsytor för befintlig verksamhet inom Staren 
1. Planförslaget möjliggör för fastigheten Staren 1 
att införliva markytor från Kilen 15:18. 

Planförslaget möjliggör ingen ny bebyggelse 
utöver vad som går att bebygga enligt befintlig 
detaljplan. Dock justeras byggnadshöjden till att 
motsvara befintliga byggnader inom fastigheten. I 
söder justeras plangränsen till att omfatta dagens 
utformning av bilparkering. 

BEBYGGELSE, LANDSKAPSBILD
Planen medger anordnande av ytor för uppställning 
och leveranser. Landskapsbilden inom planområdet 
kommer fortsatt vara plan, men med ökad andel 
hårdgjord yta.

Planförslaget möjliggör att 70 procent av 
fastighetens yta får bebyggas. Byggrätten 
begränsas i väster för att tillgodose 
infiltrationsytor samt av befintliga ledningar 
(u-områden) inom fastigheten. Högsta 
byggnadshöjden regleras till 7,0 meter för att 
motsvara befintlig bebyggelse inom fastigheten.
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GATOR, TRAFIK, PARKERING

Biltrafik
Fastigheten angörs från två infarter, via 
Sötåsenvägen. Tillgängligheten till området med 
bil är oförändrad. I samband med planförslaget kan 
trafikbelastningen öka något. 

En möjlig tillfart säkerställs i detaljplanen till 
grannfastigheten i norr som idag angör sin fastighet 
via lokalgata. Planen möjliggör för körbar in- och 
utfart, vilket regleras med planbestämmelse g1 och 
n3. Parallellt med planarbetet utreds om alternativ 
till föreslagen in- och utfart finns.

Parkering
Den befintliga parkeringsytan i södra delen av 
planområdet är oförändrad. På de nya ytorna i norra 
delen av planområdet möjliggörs för uppställning 
av lastbilar.

12
 m

4 m

8 
m

7 m9 m

12 m

4

4B

9

2

TA5628

TA5627

TA5571

TA5273973

TA5176

Sötåsenvägen
Sötåsenvägen

Fågelvägen

 

14
73

-37
5:3

Lr
 T

A2
9

 

9

1

13

12

15:18

MEKANIKERN

KILEN

TJÄDERN

STAREN

KILEN

4

4B

9

2

TA5628

TA5627

TA5571

TA5273973

TA5176

Sötåsenvägen
Sötåsenvägen

Fågelvägen

1663-695.2

14
73

-37
5:3

Lr
 T

A2
9

1473-144.1

9

1

13

12

15:18

15:19

1

MEKANIKERN

KILEN

TJÄDERN

D

D

D

D

D

E E

EEE

GA:8

X=6510300

X=6510500

Y
=186600

X=6510400

D

D

D
D

D

D

D
DD

D

D

D

D

D

D

X=6510300

Y
=186800

X=6510500

Y
=186600 BEBYGGELSE

VEGETATION

GATOR/ASFALTERAD YTA

Skala: 1:1000

100 meter9080706040 503020100

Beslutsdatum Instans

Detaljplan för STAREN 1

Töreboda kommun Västra Götalands län

Version 2, 2018-12-07

Godkännande

Antagande

Laga kraft

Till planen hör:
Planprogram
Samrådsredogörelse program

Planbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse Illustration

Granskningsutlåtande
Gestaltningsprogram
Kvalitetsprogram

NYA UPPSTÄLLNINGSYTOR

BILPARKERING

S
Ö

TÅ
S

E
N

V
Ä

G
E

N

GC-VÄG

MÖJLIG TILLFART TILL ANGRÄNSANDE FASTIGHET

PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD

11Detaljplan för industriområde - Staren 1 -  Antagandehandling



TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Grundläggning
En geoteknisk utredning har tagits fram i 
samband med detaljplanen söder om planområdet. 
Marken inom planområdet antas vara snarlik. 
Några stabilitetsproblem bedöms inte föreligga 
inom planområdet; att området är plant, det är 
begränsade uppfyllnader samt att avståndet till 
Göta kanal anses betryggande. Inte heller i kanalens 
omedelbara närhet har några risker med hänsyn 
till markens stabilitet konstateras. Grundläggning 
av lättare och medeltunga byggnader kan ske på 
grundsulor, alternativt kantförstyvad bottenplatta 
på naturligt lagrad jord eller väl packad fyllning. 
För tyngre byggnader rekommenderas pålning.

Dagvatten och skyfall
Fastigheten är ansluten till kommunala 
dagvattenledningar. Områden som idag utgör 
gräsbevuxen mark kommer att hårdgörs vilket 
kan minska möjlighet till omhändertagande. För 
att säkerställa att andra ytor inte hårdgörs regleras 
områden med att marken inte får hårdgöras, genom 
egenskapsbestämmelse. 

Byggnader anslutna till kommunens 
dagvattenanläggning ska klara en uppdämning 
till marknivå vid anvisad förbindelsepunkt för 
dagvatten. Dagvatten ska omhändertas lokalt eller 
fördröjas och vid behov renas inom respektive 
fastighet före anslutning till kommunens 
anläggning. Marken inom planområdet består dock 
av lera vilket innebär svårigheter för infiltration, 
exempelvis kan fördröjningsmagasin under market 
vara ett alternativ för fördröjning av dagvatten 
och skyfall. Tillräckliga ytor finns för detta inom 
planområdet. 

Ansvaret för avvattningen av kvartersmarken vilar 
på den enskilde fastighetsägaren. Med avvattning 
menas då den naturliga infiltration som marken 
klarar och de förutsättningar marken har att leda 
undan vattnet. 

Befintliga markavvattningsföretag bedöms inte 
påverkas.

Vatten- och avlopp
Vatten- och avlopp finns utbyggt befintligt inom 
området.

El
Planförslaget påverkar inte befintliga elledningar. 
E-området som är planlagt i gällande detaljplan 
utgår. 

Avfallshantering
Nytt läge för den befintliga återvinningsstationen 

som finns inom planområdet utreds av kommunen 
med anledning av den nya planen.

RISKER OCH STÖRNINGAR 

Buller
Enligt gällande detaljplan ska industriområdet 
avse ej störande industri, med tanke på närheten 
till befintlig bostadsbebyggelse. Prövning sker i 
varje enskilt fall i samband med bygglovsprövning. 
Bullernivån vid fastighetsgräns får inte överskrida 
55 dB(A). 

Farligt gods
Sötåsenvägen är en sekundär väg för transporter av 
farligt gods och angränsar till planområdet i öster. 
Planområdet bedöms ej påverkas.

KONSEKVENSER 

EKOLOGISKA ASPEKTER
Ett genomförande av planen innebär att obebyggd 
gräsyta tas i anspråk för uppställningsytor. Då 
inga unika, sällsynta eller hotade växter eller 
växtsamhällen berörs, påverkas inga ekologiska 
värden. 

SOCIALA ASPEKTER
Genom planförslaget kan befintlig verksamhet 
finnas kvar. Verksamheten är viktig för Töreboda 
kommun, då det ger arbetstillfällen i Töreboda 
tätort. 

EKONOMISKA ASPEKTER
Genomförandet av utökningen av detaljplanen 
innebär kostnader för:

•	 Upprättande och genomförande av 
detaljplanen 

•	 Lantmäterikostnader i samband med 
markförvärv. 

•	 Anläggning av uppställningsyta och ytor 
för leveranser.

•	 Flytt av återvinningsstation

Den utökade ytan möjliggör för utökad verksamhet 
för Hermanders AB, vilket sannolikt ger positiva 
ekonomiska intäkter för företaget. Långsiktigt 
bedöms förslagets genomförande ge positiva 
effekter för kommunens tillväxt.
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR
HUVUDMANNASKAP OCH 
ANSVARSFÖRDELNING

Allmän plats
Detaljplanen innefattar allmän platsmark park och 
gata. Området som avser regleras som park tas 
med i planen för att släcka underliggande (gällande 
plan). Område för gata planläggs för att säkerställa 
in- och utfartsförbud. 

Allmän plats har kommunalt huvudmannaskap likt 
omgivande lokalgator, cykelbanor och parkmark.

Kvartersmark
Inom kvartersmark ansvarar fastighetsägaren för 
investeringar och förvaltning. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA ÅTGÄRDER

Regleringar
Fastighetsrättsliga åtgärder söks och bekostas av 
fastighetsägaren. 

Illustrationen nedan visar vilka ytor från Kilen 
15:18 som är tänkt överförs till Staren 1. Den norra 
delen är ca 4850 kvm och rutan i söder är ca  
160 kvm.

Gemensamhetsanläggning  
In- och utfart för Tjädern 9 föreslås regleras som 
en gemensamhetsanläggning. I planen anges 
egenskapsbestämmelse g1 i kombination med n3 
som innebär att marken är avsedd för ändamålet.

Syftet med markreservatet för körväg är att 
säkerställa en eventuell in-/utfart för fastigheten 

Tjädern 9. Kommunen ansvarar för genomförandet 
av körvägen.

Rättigheter framgår av fastighetsförteckningen.

EKONOMISKA KONSEKVENSER
Töreboda kommun och Hermanders AB har 
upprättat ett planavtal som reglerar kostnader för 
upprättandet av detaljplanen. 

Flytt av återvinningstationen innebär en kostnad 
för Töreboda kommun.

Planavgift ska tas ut.

TIDPLAN
•	 Samråd 2:a kvartalet 2019

•	 Granskning: 3:e kvartalet 2019

•	 Antagande: 4:e kvartalet 2019

•	 Om planen inte överklagas vinner den laga 
kraft den fem veckor efter antagande.

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är fem år från det datum då 
planen vunnit laga kraft.

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en 
lagstadgad rätt att bygga i enlighet med planen och 
detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl 
föreligger. Efter genomförandetidens slut fortsätter 
planen att gälla tills kommunen upprättar en ny 
plan, ändrar eller upphäver den gällande planen. 
Fastighetsägaren äger efter genomförandetidens slut 
ingen rätt till ersättning för förlorade rättigheter 
som gavs i den ursprungliga planen.
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Beslutsdatum Instans

Detaljplan för STAREN 1

Töreboda kommun Västra Götalands län

Version 2, 2018-12-07

Godkännande

Antagande

Laga kraft

Till planen hör:
Planprogram
Samrådsredogörelse program

Planbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse Illustration

Granskningsutlåtande
Gestaltningsprogram
Kvalitetsprogram

NYA UPPSTÄLLNINGSYTOR

BILPARKERING
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MÖJLIG TILLFART TILL ANGRÄNSANDE FASTIGHET

Rödmarkerade områden som är tänkta att överföras till Staren 1 från Kilen 15:18
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MEDVERKANDE I PLANARBETET

Planen har tagits fram av Arkitekterna Krook & Tjäder AB på uppdrag av 
Töreboda kommun. Medverkande i arbete har varit Dan Harryzon, plan- och 
exploateringschef (Töreboda kommun), uppdragsansvarig Linnea Blixt, handläggare 
Karin Harlin och medverkande Isabelle Sorjonen (Arkitekterna Krook & Tjäder 
AB).

Oktober 2019

Dan Harryzon        

Kommunledningskontoret  
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