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

1. Länsstyrelsen, 2022-10-27
2. Lantmäteriet, 2022-10-27
3. Trafikverket, 2022-10-25
4. Statens geotekniska institut, 2022-10-20
5. Tekniska nämnden, 2022-11-15
6. Miljö- och byggnadsnämnden, 2022-11-08
7. Räddningstjänsten Östra Skaraborg, 2022-10-07
8. Västtrafik, 2022-10-27
9. PostNord, 2022-10-13
10. Telia - Skanova, 2022-10-07
11. Yttrande 1, 2022-10-18
12. Yttrande 2, 2022-10-27
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Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör 
planförslaget samt överväga dessa i ett tidigt skede av processen. Kommunen ska 
samråda om förslag till detaljplan med bland annat länsstyrelsen, lantmäteriet, 
kända sakägare och boende som berörs. 

Förslag till detaljplan för Östra Börstorp, Töreboda centralort, Töreboda 
kommun har varit föremål för samråd under perioden 2022-10-06 till 2022-
10-27. De synpunkter som kommit in under samrådstiden samt kommunens 
ställningstagande och förslag till förändring av planförslaget med anledning av 
synpunkterna redovisas i denna samrådsredogörelse. Av samrådsredogörelsen 
framgår vilka synpunkter som tillgodosetts samt vilka kommunen inte kunnat 
beakta och skälen till detta.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

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

Länsstyrelsen anser att det är positivt att kommunen utvecklar ett nytt 
bostadsområde i anslutning till befintlig bebyggelse och likaså planlägger för en 
ny förskola i området. Kommunen värnar om de gröna värdena inom området 
genom att säkerställa och bevara naturmark.

Länsstyrelsen anser att planförslaget strider mot prövningsgrunden för 
hälsa och säkerhet vad gäller geoteknik. Kommunen behöver utreda hur 
planerad dagvattendamm kan påverka stabiliteten på Sötåsenvägen och 
vid behov säkerställa detta i plankartan. Länsstyrelsen lämnar ett antal råd 
gällande förhållande till ÖP, naturmiljö, skyfall och dagvatten. Kommunen bör 
tydligare redovisa eventuell påverkan på förskoleverksamheten utifrån ett 
bullerperspektiv och friyta på gård. Länsstyrelsen lämnar även synpunkter enligt 
annan lagstiftning vad gäller arkeologi och biotopskydd.

I undersökningssamrådet (yttrande daterat 2022-03-15) bedömde Länsstyrelsen 
att betydande miljöpåverkan orsakat av planens genomförande inte gick att 
utesluta då ingen natur- eller häckfågelinventering utförts i området. Inför 
samrådet har en sådan utredningen genomförts. Länsstyrelsen delar nu 
kommunens bedömning att ett genomförande av förslaget inte kan antas medföra 
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en betydande miljöpåverkan.

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

Motiv för bedömningen 
Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka ska uppfyllas för 
att det antagna planförslaget inte ska riskera överprövning. Råd och synpunkter 
handlar om anvisningar för att planförslaget ska uppfylla lagstiftningens krav.

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§
Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagendebeslut av 
en plan eller områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av de 
fem prövningsgrunderna.

• Riksintresse
• Mellankommunala frågor och regionala förhållanden
• Miljökvalitetsnormer
• Strandskydd
• Hälsa och säkerhet

Länsstyrelsen bedömer att planförslaget strider mot prövningsgrunden för hälsa 
och säkerhet vad gäller geoteknik.

Geoteknik

Det behöver klargöras om den dagvattendamm som planeras i planområdets 
västra del påverkar stabiliteten för Sötåsenvägen. Statens geotekniska institut 
(yttrande daterad 2022-10-20) ser från geoteknisk säkerhetssynvinkel att 
planläggning är möjlig förutsatt att stabiliteten beaktas i det fortsatta planarbetet. 
Krävs det åtgärder eller restriktioner ska dessa på ett plantekniskt godtagbart 
sätt säkerställas i planen.

Råd enligt PBL och MB
Enligt 5 kap. 14 § PBL är en av Länsstyrelsens uppgifter under samrådet att 
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särskilt ge råd om tillämpningen av 2 kapitlet PBL och bestämmelserna i lagen i 
övrigt om det behövs från allmän synpunkt.

Förhållande till gällande ÖP

Kommunens gällande översiktsplan är från 1992. Arbete pågår med en ny 
översiktsplan, utställning genomfördes sommaren 2022. Kommunen bör beskriva 
hur detaljplanen förhåller sig till den gällande översiktsplanen och pågående 
översiktsplanering. Om planen avviker från översiktsplanen ska detta redovisas 
och vad skälen till avvikelsen är.

Länsstyrelsen rekommenderar kommunen att se över syftet med detaljplanen 
då man hänvisar till utställningshandlingen för den nya översiktsplanen. När 
översiktsplanen antas kommer syftet med planen att bli inaktuell.
Området är utsatt för översvämningsrisk vid skyfall. Skyfallsutredningen 
redovisar förslag på åtgärder för att göra marken lämplig för bebyggelse och 
rekommenderar att dessa redovisas på plankartan.

Naturmiljö

En naturinventering, inklusive häckfågelinventering, har genomförts inför 
samrådet av planen. Det finns skyddade arter (fåglar) inom planområdet och 
detaljplanen bör belysa hur dessa riskerar att påverkas av planförslaget. Det 
är en mindre del av området som avses att exploateras. Den östra delen där de 
främsta naturvärdena finns bevaras som naturmark (natur på plankartan), som 
en del av grön infrastruktur, vilket Länsstyrelsen ser som positivt. Häckningstid 
bör undvikas vid avverkning. Enligt naturinventeringen utgörs området av 
trivialnatur. Det är inte sannolikt att det finns botaniska värden i området.

Länsstyrelsen uppmärksammade i naturvärdesinventeringen att det finns 
invasiva arter inom planområdet. Kommunen behöver ta fram en plan för 
hantering och bekämpning av dessa arter.

Skyfall

Länsstyrelsen anser att skyfallsfrågan i stort är hanterad i planförslaget. Då 
detaljplanen omfattar förskola anser Länsstyrelsen att kommunen även bör 
beskriva om förskolan kommer att få en samhällsviktig betydelse i Töreboda 
kommun. I så fall kan ett utökat skydd mot översvämning i händelse av skyfall 
vara motiverat. Kommunen behöver beskriva sin syn på denna fråga.
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Dagvatten

Länsstyrelsen anser att dagvattenhanteringen är väl beskriven i 
planhandlingarna. Länsstyrelsen instämmer i Trafikverkets yttrande (daterat 
2022-10-25) att det är viktigt att planerad dagvattendamm inte planeras närmare 
väg 3042 säkerställs i plankartan för att förebygga olycka i händelse av trafikfara. 
Det är även viktigt att dagvattendammen i väster anläggs så att vägdagvatten inte 
belastar anläggningen.

Fördröjningsanläggningen inom område C (enligt dagvattenutredningen) bör 
dimensioneras så att den kan fördröja det ökade flödet från naturområdet som 
kan bli en konsekvens av att det avskärande diket anläggs (vatten som idag 
avrinner västerut). Samtidigt som fördröjningsanläggningen också ska fungera 
för fördröjning av skyfall. Anläggningen bör också bidra till att minska påverkan 
på flödena i befintliga diken och på uppströms liggande markavvattningsföretag. 
Det avskärande diket ska dimensioneras och utformas för att uppfylla syftet, 
att leda om ytligt rinnande vatten och skydda bebyggelsen. Ingen avvattning av 
naturområdet får ske.

Kulturmiljö

Aktuellt planområde ligger strax öster om riksintresse för kulturmiljö, Göta kanal. 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planförslaget inte bör innebära 
att riksintresset påverkas på ett betydande negativt sätt, på grund av avståndet 
till kanalmiljön och den befintliga bebyggelsen mellan kanalen och aktuellt 
planområde.

Risker

Länsstyrelsen anser att riskfrågan är tillräckligt hanterad då avståndet är 70 m 
till närmsta byggrätt samt att leden är en sekundär farligt gods led.

Trafik

Gällande gångväg längs väg 3042 instämmer Länsstyrelsen i Trafikverkets 
bedömning att det är svårt att tolka vart planområdesgränsen går i nordväst. 
Det bör förtydligas hur gränser förhåller sig till vägområde och andra 
fastighetsgränser. Likväl hur bred gångbanan är. Detta kan förslagsvis illustreras 
genom ett utsnitt av plankartan i planbeskrivningen. Enligt Trafikverket har 
kommunen och Trafikverket fört en dialog om att del av gångvägen i den norra 
delen kan förläggas inom vägområdet. Länsstyrelsen anser att kommunen och 
Trafikverket behöver vara överens och ha skrivit särskilt avtal av båda parter 
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innan detaljplanen antas. Kommunen bör fortsätta dialogen med Trafikverket vad 
gäller gatans utformning och anslutning till statlig väg.

Buller

Länsstyrelsen hänvisar till Trafikverkets yttrande gällande frågan var indatan till 
bulleranalysen kommer ifrån. Kommunen behöver inför granskning ta hänsyn 
till både ekvivalenta och maximala ljudnivåer vid befintlig trafikmängd samt för 
prognostiserade trafikflöden år 2040, både vid fasad och vid uteplats.

Buller - förskolegård

I planbeskrivningen har en bullerbedömning gjorts gällande riktvärden för 
vägtrafik vid bostadsfasad. Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på att 
det även finns riktvärden och vägledning för buller på skolgård (utomhusytor)
(Vägledning och riktvärden för buller på skolgård) och anser att kommunen 
behöver säkerställa en god ljudmiljö för barn som kommer att vistas på gården. 
Det framgår inte av planhandlingarna att förskolegården är lämplig utifrån dessa 
bullerkrav. Länsstyrelsen anser därför att bullervärden bör uppnå de värden som 
finns redovisade i riktvärden för buller från väg- och spårtrafik på ny skolgård 
och redovisas i granskningshandlingarna.

Friyta – förskolegård

Enligt riktlinjer rekommenderas en gårdsyta på 40 kvadratmeter per barn 
för förskola. Det finns också en rekommendation att förskolegårdar inte ska 
underskrida 3000 kvadratmeter. Det framgår inte av planförslaget hur detta 
säkerställs. Kommunen bör se över förskolegårdens lämplighet utifrån storlek 
och göra en bedömning av säkerställandet av friyta.

Enligt PBL ska det finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och 
utevistelse på tomter med lokaler för fritidshem, förskola, skola (8 kap. 9–11 
§§ PBL). Kommunen ska bedöma vad som ska anses som tillräcklig friyta, 
och hur behoven ska tillgodoses i planering och prövning. Som stöd för 
kommunernas arbete har Boverket tagit fram allmänna råd om friyta för lek 
och utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet 
som förtydligar innebörden i bestämmelserna, BFS 2015:1. På Boverket finns 
vägledningar kopplat till barn och ungas utemiljö. (Barn och ungas utemiljöer 
- PBL kunskapsbanken - Boverket, Gör plats för barn och unga! - Boverket, 
Barnkonventionen i fysisk planering och stadsutveckling - PBL kunskapsbanken - 
Boverket)
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Koppling till miljömålen
Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör ett viktigt verktyg för att 
uppnå miljömålen. PBL (2010:900) är direkt knuten till miljöbalken, enligt dess 
2 kap. 2 §. Miljömålen ska enligt miljöbalkspropositionen (1997/98:45) vara 
vägledande vid tillämpningen av miljöbalken.

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

Kommunen avser att utveckla tätorten i anslutning till befintlig bebyggelse. 
Planförslaget säkerställer cykel- och gångmöjligheter från området som möjliggör 
hållbart resande. Den gröna infrastrukturen värnas då del av området med högre 
naturvärden planläggs som naturmark och möjliggör för rekreation.

Synpunkter enligt annan lagstiftning

Arkeologi
Länsstyrelsen har tidigare yttrat sig om att arkeologisk utredning krävs inom 
området, vilket inte har utförts inför samråd. Det förekommer heller inte någon 
information om fornlämningar i planbeskrivningen. Då arkeologisk utredning 
inte genomförts har fornlämningsförekomsten inte klarlagts. Detta innebär att 
planens genomförande inte är säkerställt, utan att en byggherre genom ett senare 
KML-beslut (kulturmiljölagen) kan riskera en s.k. ej ersättningsgill planskada. 
Det kan innebära att länsstyrelsen beslutar om kostsamma arkeologiska 
undersökningar eller att länsstyrelsen avslår ansökan om tillstånd till ingrepp i 
en fornlämning i ett senare skede.

Biotopskydd

Diket i söder omfattas av biotopskydd. Länsstyrelsen vill upplysa kommunen om 
att eventuella åtgärder som skadar biotopen kräver dispens från Länsstyrelsen.

Undersökning om betydande miljöpåverkan
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på 
miljön. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning, således behöver inte en 
miljökonsekvensbeskrivning tas fram.
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Kommentarer
Inför granskningen har kommunen tagit fram geoteknisk utredning för 
dagvattenmagasinet intill väg 3042 för att klargöra hur den påverkar stabiliteten 
på närområdet. I utredningen framkommer det att dammen kan anläggas utan att 
stabilitetsproblem uppstår. Dock kan det uppstå risk för skred om slänterna får 
en lutning på över 1:2. Kommunen har därför tillfört bestämmelse om maximal 
släntlutning på fördröjningsmagasinet för att minimera skredrisken.

Vad gäller förhållande till översiktsplaneringen vill kommunen understryka att 
arbetet med den nya översiktsplanen är i sitt slutskede. Utpekat område i förslag 
till ny översiktsplan för bostäder i Östra Börstorp kommer inte ändras inför 
antagandet. Samrådshandlingens syfte bedöms därmed vara rimligt men för att 
förtydliga att arbetet med den nya översiktsplanen pågår har kommunen har 
ändrat formuleringen till "pågående översiktsplanering". 

Beskrivning av hur skyddade arter inom planområdet kan påverkas av 
genomförandet av detaljplanen har lagts till i planhandlingarna inför granskning. 
Även information om att avverkning bör undvikas vid häckningstid har lagts till.

Förskolan bedöms av kommunen få en samhällsviktigt betydelse och funktionen 
ska enligt föreslagen översiktsplan därmed planeras så den kan upprätthållas 
vid översvämning. Därav har bestämmelse om lägsta grundläggningsnivå tillförts 
planhandlingarna inför granskning.

Kommunen har till granskningen lagt till beskrivning av utformning och funktion 
för fördröjningsmagasinet i öster.

För att tydliggöra planområdesgränsen i nordväst har kommunen gjort ett utsnitt 
inför granskningen. Utsnittet ger information om hur plangränsen förhåller sig 
till vägområdet respektive fastighetsgränser samt hur bred gång- och cykelbanan 
är. Avtal mellan Trafikverket och kommunen för att möjliggöra gång- och cykelväg 
samt anslutning kommer tas fram och vara påskrivet senast till antagandet.

Kommunen har till granskningen uppdaterat bulleranalysen med rätt indata 
från Trafikverket. Ekvivalenta och maximala ljudnivåer vid befintlig trafikmängd 
samt för prognostiserade trafikflöden år 2040, både vid fasad och vid uteplats 
har därmed lagts till alternativt korrigerats. Bulleranalysen har även uppdateras 
utifrån riktvärden och vägledning för buller på skolgård.
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Kommunen har till granskningen lagt till information om friyta per barn vid 
förskolan samt information om hur stor hela utegården kan bli.

Kommunen har begärt en arkeologisk utredning. Resultatet förväntas presenteras 
i samband med antagandet.

Kommunen avser inte påverka det biotopskyddade diket söder om planområdet i 
samband med genomförandet av detaljplanen. 

Kommunen noterar informationen angående kulturmiljö och risker, 
undersökning om betydande miljöpåverkan samt koppling till miljömålen.

Lantmäteriet
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade september 2022) har 
följande noterats:

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras

FASTIGHETSGRÄNSER MED OSÄKERT LÄGE SOM GRÄNSAR TILL PLANOMRÅDET
Planområdesgränsen går enligt plankartan i fastighetsgränserna till bland annat 
Kilen 11:5 och Kilen 11:2. De aktuella gränserna saknar både enligt digitala 
registerkartan och grundkartan inmätta gränspunkter.

Lantmäteriet vill påminna om att detaljplanen inte påverkas om gränsen visar sig 
ha ett annat läge. Risken med att planlägga utan att ha koll på gränsens rätta läge 
är att antingen en del av planen ligger inne på grannfastigheten eller att det blir 
en remsa mellan den planlagda marken och fram till fastighetsgränsen.

I denna typ av fall handlar det om att gränsen är ett objekt av vikt för 
planbestämmelser enligt HMK Handbok Digital Grundkarta 2021 avsnitt 3.3. När 
en sådan gräns är osäker är det lämpligt att så snart som möjligt utreda gränsen 
och göra en gränsutvisning där man letar upp befintliga gränsmarkeringar. 
Visar sig gränsen vara juridiskt oklar krävs det en fastighetsbestämning 
för att bestämma dess läge. Läs gärna mer om förbättring av kvaliteten på 
fastighetsgränser i grundkartan i Lantmäteriets informationsblad via denna 
länk. När gränsens läge är klarlagd kan därefter eventuellt anpassning av planen 
till fastighetsgränsens rätta läge göras. Glöm inte att rapportera in eventuella 
förbättringar av gränspunkters lägesosäkerhet till Lantmäteriet. Är ni osäkra på 
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hur det ska gå till - kontakta Lantmäteriets geodatasamordnare.
Lyssna även gärna på avsnitt 2 av Positionspodden från Geoforum Sverige där 
dessa frågor diskuteras. Du hittar podden till exempel via denna länk.

Delar av planen som bör förbättras 
RÄTTIGHETER
I fastighetsförteckningen står det redovisat två rättigheter som ligger inom 
planområdet, 1663-635.1 och 16-TÖF-1074.4. I planbeskrivningen saknas det en 
beskrivning av hur dessa påverkas vid genomförandet av planen.

FASTIGHETSFÖRTECKNING
Kilen ga:3 står redovisad inom planområdet. Vad Lantmäteriet kan se ligger 
denna utanför planområdet.

STRANDSKYDD
Något oklart vad som gäller för bäcken/diket i planområdets sydöstra del, 
redovisat på registerkartan nedan, då detta inte omnämns vad Lantmäteriet kan 
se i planbeskrivningen.
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Kommentarer
Kommunen har inför granskningen ansökt om fastighetsbestämning för 
fastighetsgränserna i och runt om planområdet. Bestämningen har ännu inte 
utförts. Kommunen kommer därför inte kunna anpassa plangränserna så de 
förhåller sig till de utredda gränserna i granskningsskedet utan detta förväntas 
vara utrett till antagandet. 

Kommunen har till granskningen tillfört information kring hur rättigheterna 
1663-635.1 och 16-TÖF-1074.4 påverkas av genomförandet av detaljplanen.

Kommunen har till granskningen uppdaterat fastighetsförteckningen så att Kilen 
ga:3 inte står redovisad inom planområdet.

Diket omfattas inte av strandskydd enligt länsstyrelsens informationskarta därav 
omnämns det inte i planbeskrivningen.

Trafikverket
Ärende
Trafikverket har tagit del av samrådshandlingen gällande rubricerat ärende. 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra utveckling och utvidgning av sydöstra 
Töreboda tätort med småhusbebyggelse och förskola samt bevarande av det 
befintliga grönstråk som löper i nord-sydlig riktning i östra Töreboda.

Tidigare samråd
Trafikverket har haft tidig dialog med Töreboda kommun gällande framförallt 
anslutningsväg till väg 3042 samt möjlighet till cykelbana utmed väg 3042.

Infrastruktur
Planområdet ansluter till väg 3042 för vilken Trafikverket är väghållare. Väg 
3042 är rekommenderad sekundär väg för farligt gods. Trafikmängden norr om 
aktuellt planområde uppmättes år 2020 till 1800 fordon/dygn, varav 90 lastbilar. 
Gällande hastighetsbegränsning i höjd med planområdet är 80 km/h.

Trafikverkets synpunkter
Transporteffektivt samhälle
Trafikverket ser positivt på att kommunen planerar för bostäder och förskola 
i anslutning till befintlig bebyggelse inom tätorten. Samhället kan bli mer 
transporteffektivt genom att en ökad andel av persontransporterna sker med yt- 
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och energieffektiva färdmedel såsom gång, cykel och kollektivtrafik. Trafikverket 
bedömer att planområdets närhet till centrum, resecentrum, förskola, skola, 
arbetsplatser och rekreationsområden skapar goda förutsättningar för att bidra 
till ett transporteffektivt samhälle.

Trafik
Trafikverket noterar att i planbeskrivningen står det att uppmätt årsdygnstrafik 
är 2236 fordon, vilket inte stämmer överens med Trafikverkets data från 
2020. Trafikverket undrar var siffran kommer ifrån och om det kan vara så att 
kommunen har räknat upp trafikmängden till 2040 utan att ange det?

Trafikverket ser positivt på att det i bulleranalysen har gjorts en bedömning hur 
mycket trafiken kommer öka till följd av planområdets utbyggnad. Trafikverket 
anser att kommunen ska bedöma vilken utformning som krävs enligt VGU 
(vägar och gators utformning) för den föreslagna väganslutningen till väg 3042. 
Eventuellt kan ett vänstersvängfält krävas på väg 3042. Åtgärder i den statliga 
infrastrukturen som är en direkt följd av kommunal exploatering, bekostas i sin 
helhet av kommunen.

Trafikverket ser positivt på att den enskilda väganslutningen från fastigheten 
norr om planområdet kommer att ansluta till den nya kommunala gatan och att 
den befintliga anslutningen mot väg 3042 därmed kommer stängas. Trafikverket 
kommer att ställa krav på den kommunala gatan som ska ansluta till väg 
3042. Det är bra om kommunen kontaktar Trafikverket efter samrådet för att 
stämma av vilka förutsättningar som gäller. Det handlar bland annat om krav 
på beläggning, nivåskillnad mellan väg 3042 körbanekant och anslutningsväg, 
släntlutning, väganslutningens bredd och siktförhållanden m.m.

Buller
Trafikverket noterar att indata till bulleranalysen har varit en årsdygnstrafik på 
2236 fordon. Trafikverket har samma fråga som ovan (under rubriken trafik) 
var siffran kommer ifrån? När kommunen gör en bulleranalys så ska analysen ta 
hänsyn till både ekvivalenta och maximala ljudnivåer vid befintlig trafikmängd 
samt för prognostiserade trafikflöden år 2040, både vid fasad och vid uteplats. 
Detta saknas i bulleranalysen och behöver kompletteras till granskningen.

Dagvatten och skyfall
Trafikverket har tagit del av dagvatten- samt skyfallsutredningen som är 
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framtagna. Det är positivt att kommunen har valt att planlägga för allmän 
platsmark natur närmast väg 3042, där en del av dagvattenhanteringen kommer 
att ske. I väster föreslås en dagvattendamm och enligt Bilaga A är den placerad 10 
meter från vägkant 3042. Detta är utanför vägens säkerhetszon, vilken på platsen 
är 8 m från vägkant. Trafikverket vill dock att det säkerställs att dammen inte kan 
placeras ännu närmare väg 3042, då det kan innebära en trafikfara om de som 
färdas på vägen skulle köra av vägen. Inom vägens säkerhetszon ska det vara fritt 
från vatten med ett djup om minst 0,5 meter.

Generellt är Trafikverkets inställning att dagvatten ska hanteras inom 
planområdet. Dagvatten ska inte påverka vägen samt dess tillhörande 
anläggningsdelar, inklusive diken på något sätt. Väg- och järnvägsdiken är endast 
till för vägens/järnvägens avvattning och Trafikverket tar inte emot vatten från 
andra verksamheter.

Trafikverket har inga synpunkter på den skyfallsbedömningen som är gjord.

Gångväg utmed väg 3042
Tidig dialog har förts mellan Trafikverket och kommunen gällande 
placering av en gångväg utmed väg 3042. Trafikverket har svårt att tolka var 
planområdesgränsen går i nordväst. Planområdesgränsen samt gränsen för 
allmän platsmark behöver ligga i linje med vägområdet för väg 3042 och får inte 
ligga omlott/över själva vägområdet. Tidig dialog har förts mellan Trafikverket 
och kommunen gällande att en kortare del av gångvägen i norr kan förläggas 
inom vägområdet. Detta behöver hanteras genom ett särskilt avtal, vilket behöver 
vara påskrivet av båda parter innan detaljplanen antas.

Hastighet
Kommunen avser att utöka tättbebyggt område utanför planområdet och sänka 
den tillåtna hastigheten på väg 3042. Innan en kommun beslutar om föreskrifter 
för tättbebyggt område ska den statliga väghållningsmyndigheten som berörs 
lämnas tillfälle att yttra sig. Trafikverket ser i dagsläget inte att området kommer 
att uppfylla kriterierna för tättbebyggt område enligt trafikförordningen.

Kommentarer
Kommunen har fört dialog med Trafikverket kring förutsättningar för anslutande 
väg samt gång- och cykelväg längs med väg 3042 inför granskningen. Det 
har resulterat i att avtal ska tas fram och undertecknas av båda parter innan 
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antagandet. Detta för att kunna säkerställa önskad utformning av anslutning 
till väg 3042 samt gång- och cykelvägens sträckning. Det har även resulterat i 
revideringar av plangränsen så inte gatan eller gång- och cykelvägen kommer i 
konflikt med vägområdet.

Kommunen har till granskningen ändrat beräkningen för buller och utgår istället 
från Trafikverkets data från 2020 om 1800 fordon/dygn på väg 3042 förbi 
planområdet.

Kommunen har till granskningen lagt till information i planhandlingarna om att 
avståndet mellan damm och vägkant på väg 3042 är minst åtta meter.

Kommunen anser att hastighetsgränsen på väg 3042 bör kunna sänkas förbi 
planområdet då tätorten utvidgas söderut. Inne på området kommer dessutom 
hastigheten begränsas till 30 km/h med anledning av förskolan. Kommunen 
ska vidare under 2023 se över hastighetsgränserna i hela tätorten varpå väg 
3042 förbi planområdet kommer ingå. I samråd med Trafikverket ska sedan en 
bedömning göras vilken hastighet som kan anses vara lämplig ur trafiksäkerhets- 
och kommunikationssynpunkt.

Statens geotekniska institut
Området är flackt och lutar svagt mot väst. Enligt SGU:s jordart- och 
jorddjupskartor består de ytliga jordlagren i området främst av lera-silt i den 
västra delen och av morän i den östra delen. Djup till berg är mellan ca 1-5 m. 
Inga geotekniska undersökningar har genomförts.

SGI bedömer inte att förekomsten av lera-silt i området är en risk kopplat till 
säkerhetsfrågor som skred eller erosion då landskapsbilden inte ger dessa 
förutsättningar. Dock anser vi att det bör klargöras om den dagvattendamm som 
planeras i den västra delen av området påverkar stabiliteten för Sötåsenvägen. 
SGI ser från geoteknisk säkerhetssynvinkel att planläggning är möjlig förutsatt att 
ovanstående synpunkt beaktas i det fortsatta planarbetet. Krävs det åtgärder eller 
restriktioner ska dessa på ett plantekniskt godtagbart sätt säkerställas i planen.

Ler-siltområdet kan vara sättningskänsligt. Vi vill därför uppmärksamma på, även 
om sättningsfrågor inte ingår i vår granskning, att särskild hänsyn härtill kan 
behöva tas. Vidare måste en rad geotekniska frågeställningar som grundläggning, 
stabilitet för schakter, geoteknisk kontroll och omgivningspåverkan ägnas 
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särskild uppmärksamhet vid detaljprojektering och utbyggnad. 

SGI noterar också att det fördröjningsmagasin som är markerat på plankartan i 
den östra delen inte omnämns i planbeskrivningen.

Kommentarer
Inför granskningen har kommunen tagit fram geoteknisk utredning för 
dagvattenmagasinet intill väg 3042 för att klargöra hur den påverkar stabiliteten 
på närområdet. I utredningen framkommer det att dammen kan anläggas utan att 
stabilitetsproblem uppstår. Dock kan det uppstå risk för skred om slänterna får 
en lutning på över 1:2. Kommunen har därför tillfört bestämmelse om maximal 
släntlutning på fördröjningsmagasinet för att minimera skredrisken.

Fördröjningsmagasinet i öster omnämns på flera ställen i planbeskrivningen, dels 
under kapitlet Översvämning till följd av kraftiga skyfall och dels under kapitlet 
Motivering av planbestämmelser och födröjning2.

Kommunen noterar övrig information.

Tekniska nämnden
Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av samrådshandlingarna gällande 
detaljplan för Östra Börstorp i Töreboda och har inget att erinra avseende 
planförslaget.

Kommentarer
Kommunen noterar informationen.

Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden lämnar följande synpunkter:
Buller
Enligt planförslaget bedöms trafikarbetet på Sötåsenvägen (väg 3042) öka från 
c:a 2 200 fordon/dygn till ungefär 3 200 fordon. Detta medför sannolikt ökad 
bullerbelastning för boende längs Sötåsenvägen. Vissa bostäder ligger betydligt 
närmare vägen än de nu planerade bostäderna. Enligt en översiktligt bedömning 
m.h.a. Boverket nomogrammetod skulle dessa bostäder vid en trafikmängd på 
3 000 fordon/dygn och hastighetsbegränsning 50 km/timma få c:a 62 dB(A). 
Något över riktvärdet som anges i Förordning (2015:216) om trafikbuller vid 
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bostadsbyggnader. Planförslaget bör därför beskriva bullerpåverkan från de 
ökande trafikmängderna på Sötåsenvägen som helhet.

Planförslaget bör kompletteras med en bedömning avseende verksamhetsbuller. 
Verksamhet miljö och bygg noterar att det finns miljöfarliga verksamheter på 
andra sidan Göta kanal, t.ex. längs med Bruksgatan. Dessa ligger på ett avstånd 
av mellan 500-1000 m från planområdet. Verksamhet miljö och bygg saknar en 
beskrivning till varför dessa verksamheter inte bedöms påverka planområdet.

Kommentarer
Kommunen bedömer att framtida buller för befintliga byggnader längs med 
Sötåsenvägen inte överskrider riktvärdet om 60 dBA ekvivalent ljudnivå 
från Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnaders fasad. 
Bedömningen grundas i en uppräkning av årsdygntrafiken till cirka 2700 fordon 
när detaljplanen är genomförd, hastighetsgränsen på 50 km/h och avståndet till 
byggnaderna på sträckan meter. Detta ger enligt metod 2 i Boverkets skrift "Hur 
mycket bullrar vägtrafiken" en ekvivalent ljudnivå på knappt 60 dBA tio meter 
från vägens mitt. Inga byggnader ligger närmare vägen än så, därmed överskrids 
inte riktvärdet.  

Vad gäller verksamhetsbuller och miljöfarliga verksamheter längs med 
Bruksgatan gör kommunen bedömningen att dessa ligger så pass långt från 
planområdet att de inte har någon inverkan på planförslaget. 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Räddningstjänsten avger följande yttrande i aktuellt ärende:

• Räddningstjänsten åtkomlighet med räddningsfordon i området ska 
säkerställas.

• Räddningstjänstens tillgång till brandvattenförsörjning via brandpost 
i området ska säkerställas i enlighet med räddningstjänstens 
brandvattenplan som finns att ta del av på www.rtos.se/vagledningar.

• Närheten till rekommenderad transportled för farligt gods bör beaktas. 
Lämpligtvis genomförs en riskutredning för att kartlägga aktuella risker 
och eventuella behov av åtgärder för att minska sannolikheten för eller 
konsekvensen av en olycka på transportleden.

Kommentarer
Kommunen noterar informationen.
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Västtrafik
Hej! 
Västtrafik har tagit del av det förslag till detaljplan som Töreboda kommun 
har upprättat för del av Kilen 15:18 Östra Börstorp. Töreboda kommuns 
diarienummer KS 2020/92.

Västtrafik ser positivt på att fler verksamheter och bostäder lokaliseras inom 
rimliga avstånd från god kollektivtrafik och i anslutning till trygga och säkra gång- 
och cykelvägar.
När det gäller kollektivtrafiken så är det avståndet och gång- och cykelvägarna till 
Töreboda resecentrum som är relevant. På resecentrum finns det ett bra utbud av 
både tåg- och busstrafik. Hållplats Östra Börstorp ligger visserligen i anslutning 
till planområdet, men den linje som trafikerar hållplatsen har ett begränsat utbud 
med ett fåtal turer per dag, som i huvudsak är tidsanpassade för studiependling. 
Det är dock positivt att resandeunderlaget för den linjen ökar, vilket i sin tur kan 
påverka behovet av bättre och säkrare hållplatser vid planområdet.

Västtrafik önskar vara delaktiga i det fortsatta arbetet om det finns behov av 
förändrad utformning eller placering av busshållplats Östra Börstorp.

Kommentarer
Kommunen avser kontakta Västtrafik och föra dialog vid behov av förändrad 
placering av busshållplats Östra Börstorp. 

Kommunen noterar övrig information.

PostNord
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten 
vilket bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och 
standarden på postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord 
samtliga postoperatörer som är verksamma i det aktuella området.

Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med 
hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna 
genomföras i praktiken behöver utdelningen standardiseras.

Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan i 
en lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i 
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en fastighetsbox på entréplan.

Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog 
gällande godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation eller 
förändring av befintlig detaljplan.

En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till 
adressen.

Kommentarer
Kommunen noterar informationen.

Telia - Skanova
Skanova har inget att erinra mot detaljplanen. Skanovas teleanläggningar/
rättigheter berörs inte/påverkas inte av rubricerat planförslag. Tvingas Skanova 
vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra 
exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även 
bekostar den. Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att 
infogas på plankartan.

Kommentarer
Kommunen noterar informationen.

Yttrande 1
Lite funderingar från Krusegården Rotkilen!
Jag tycker att denna förskola som ska byggas vid östra Börstorp, kan placeras 
mittemot "hundklubben" nära Kilenskolan istället. Så det blir lite mer samlat.
Sötåsenvägen behöver bli bättre med all tung trafik och andra fordon som kör där 
redan. Rotkilenbron måste bli ny och bredare innan alla ny hus skall byggas vid 
Östra Börstorp.

Kommentarer
Kommunen har diskuterat placering av ny förskola under flera år och är väl 
medveten om att det finns flera lämpliga platser att anlägga en sådan på. Detta 
har resulterat i en lokaliseringsutredning och utifrån den har Kommunstyrelsen 
den 14 april 2021 § 87 beslutat att förskolan ska placeras på Östra Börstorp. 
Att förlägga den på en annan plats är därmed inte aktuellt. Området mellan 
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hundklubben och Kilenskolan är i det pågående översiktsplanearbetet dessutom 
utpekat som grönstråk i östra Töreboda och ska därför inte ianspråktas för 
byggnation. 

Då Trafikverket är väghållare för Sötåsenvägen är det deras ansvar att göra 
vägen trafiksäker men i och med utbyggnad av tätorten anser kommunen att 
hastigheten på vägen skulle kunna sänkas förbi det nya området.

Kommunen bedömer att den huvudsakliga trafiken till och från det nya 
bostadsområdet kommer gå via kanalbron i norr (väg 200) då en övervägande 
del av dem som passerar planområdet idag åker där. Antagandet grundas i 
Trafikverkets beräknade årsdygntrafik på olika sträckor runt om i Töreboda. 

Yttrande 2
Jag önskar få den nya vägen som ersätter infarten från Sötåsenvägen till fastighet 
Kilen 11:2 flyttad x antal meter österut, pga att det hamnar helt fel i förhållande 
till detaljer i trädgården bla bersån. Jag har ritat in på kartan där väg skulle passa 
mig bäst (ungefär).

Har ev ett problem till. Det är ytan runt jordkällaren som kanske blir minimal 
efter den nya placeringen, men vet inte säkert. Såg att boende utmed Skogsvägen 
skulle få köpa till mark av kommunen, kanske är en lösning här om det blir trångt. 
Skulle ett sådant erbjudande dyka upp beror kvm priset på om det är intressant 
för mig. Är i så fall möjligen intresserad av en bit ända ner till grannarna vid 
Skogsvägen. 

Har även önskemål om att vägtrumman vid Sötåsenvägen blir kvar så man kan 
komma över vägen med cykel.
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Kommentarer
Kommunen har till granskningen flyttat infarten till Kilen 11:2 österut efter 
fastighetsägarens önskemål. Detta för att infarten ska vara mer anpassad till 
tomtens aktuella utformning. 

Naturmark och yta för förskoleändamål kommer inte kunna säljas och överföras 
till angränsade bostadsfastigheter då det dels är allmän plats med kommunalt 
huvudmannaskap och dels är till för förskolans verksamhet. Området som säljs 
till privatpersoner längs med Skogsvägen har användningen bostäder vilket 
möjliggör försäljning. 

Kommunen ämnar inte ta bort vägtrumman vid Sötåsenvägen. 




