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Detaljplanens syfte 

Syfte
Detaljplanens syfte är i enlighet med granskningshandlingen för kommunens nya 
översiktsplan att utveckla och utvidga Töreboda tätort med småhusbebyggelse 
och flerbostadshus genom att möjliggöra för nya bostäder och mindre 
verksamheter på Järneberg 6:1 (Gastorp östra). Området planeras med en något 
större täthet än omgivande bebyggelse då planen avser medge bebyggelse i upp 
till fyra våningar.

Tillkommande bebyggelse har planerats med hänsyn till markens geotekniska 
förutsättningar, platsens naturvärden samt till riskerna för omgivningsbuller från 
väg 200 och översvämning till följd av kraftiga skyfall. Utvecklingen av området 
har utöver detta anpassats till värdekärnorna för riksintressena kulturmiljövård, 
friluftsliv och det rörliga friluftslivet som omgärdar platsen. Detta görs genom 
ett beaktande av avstånd mellan tillkommande bebyggelse och befintliga 
kulturhistoriska värden samtidigt som allmänhetens tillgänglighet till Göta 
kanal och landskapet runtomkring bibehålls och främjas med anlagda stråk och 
bevarade siktlinjer. 

Planområdets lokalisering och omfattning
Planområdet är knappt nio hektar stort och består i huvudsak av jordbruksmark. 
Det är lokaliserat i den nordöstra delen av Töreboda cirka 60 meter från Göta 
kanal och omkring 1300 meter från resecentrum. Området är sedan tidigare 
angett som LIS-område i kommunens LIS-plan från 2014 och marken ägs av 
kommunen. Planområdet avgränsas i norr av ytterligare jordbruksmark, i öster 
av länsväg 200 (Haddebodavägen) samt ängsmark på Järneberg 6:2, i söder 
av ytterligare jordbruksmark innan Töreboda Camping tar vid och i väster av 
Kanaljorden med Göta Kanal innan villabebyggelse i stadsdelen Kårtorp tar vid. 

Planförfarande
Planen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900)
och befinner sig just nu i samrådsskedet.

Samråd Underrä�else Granskning Gransknings-
utlåtande

Antagande Laga kra�

Standardförfarande



6
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Överväganden
Bedömning av lämpligheten av markens användning 
Här redovisas bedömning av lämpligheten av markens användning utifrån 2 
kapitlet i plan- och bygglagen (2010:900).

Kulturvärden
Göta kanal utgör en kulturmiljö som bör värnas vid tillskott av ny bebyggelse 
då omgivande landskapsavsnitt och bebyggelsemiljöer innehåller flera 
arkitektoniskt och kulturhistoriskt intressanta inslag av såväl byggnader som 
dragvägar och granitpollare för att förtöja tyngre båtar. Byggnaderna utgörs i 
stor utsträckning av bro- och slussvaktarstugor med tillhörande funktioner. Intill 
planområdet vid Gastorpsbron återfinns en av dessa stugor och kommunen gör 
därför redan på översiktlig nivå bedömningen att det är olämpligt att placera nya 
byggnader i närheten av den. Ett lämpligt avstånd från brovaktarstugan för ny 
bebyggelse bedöms vara ett liknande avstånd som det är till befintlig bebyggelse 
på andra sidan kanalen, cirka 50 meter.

Planområdet ingår därmed i området för riksintresse för kulturmiljövård ”Göta 
kanal” (MB 3 kap. 6 §). Värdebeskrivningen för riksintresset lyder enligt nedan:

Motivering:

Sveriges största och mest symbolladdade kanalmiljö, utförd 1810-32, med 
stor teknik- och kommunikationshistorisk betydelse.

Uttryck för riksintresset:

Hela kanalsträckningen med broar, slussar, hamnmiljöer, löneboställen, 
varv, vallar, trädridåer, mm, samt järnvägsmiljön vid Töreboda, viktig för 
förståelsen av kanalens senare historia under 1800-talets andra hälft.

I området ingår även:

Böckersboda by med 1800-talsbebyggelse och fornlämningsområde med 
fornborg och skeppssättningar.

Riksintresset berör Mariestads, Karlsborgs och Törebodas kommuner.

Syftet med riksintresset är att skydda mot åtgärder som påtagligt kan skada 
kulturmiljön (MB 3 kap. 6 §), så som siktlinjer till och från kanalen men även alla 
företeelser som hänger samman med driften och förvaltningen av farleden. Göta 
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kanal är dock en synnerligen levande kulturmiljö och det ligger i sakens natur att 
saker och ting förändras på såväl detaljnivå som på landskapsnivå samtidigt som 
markområden ska användas till det ändamål som är mest lämpligt med hänsyn 
till beskaffenhet, läge samt föreliggande behov (MB 3 kap. 1 §). Utifrån detta och 
genom anpassning av exploatering på planområdet gör kommunen därför be-
dömningen att genomförandet av föreslagen detaljplan inte påtagligt kommer 
skada riksintressets värdekärnor. 

Arkeologi
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar men utmed kanalen 
och norr om planområdet finns ett antal fornlämningar registrerade hos 
Riksantikvarieämbetet. Detta innebär att det inom planområdet kan finnas 
fornlämningar som i dagsläget är okända. Kommunens bedömning är dock 
att sannolikheten att det finns lämningar inom planområdet är liten eftersom 
den marken brukats för jordbruk. Om lämningar påträffas i samband med 
markarbeten eller liknande ska arbetet avbrytas och anmälas till Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län.

Naturvärden
Planområdet består i huvudsak av jordbruksmark med vissa inslag av ängsmark. 
Inom jordbruksmarken återfinns både åkerholmar, odlingsrösen och flertalet 
diken varav ett dike sträcker sig genom jordbruksmarken och delar upp den i 
en nordlig och en sydlig del. Diken förekommer även utmed jordbruksmarkens 
yttre gränser där diket som är störst och löper längs den västra kanten kallas 
för Gastorpsdiket. I anslutning till planområdet i nordost återfinns även en allé 
bestående av kanadapopplar och unga björkar. 

Åkerholme
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Åkerholmarna, odlingsrösena, dikena och allén omfattas enligt bilaga 1 till 
förordningen (1998:1252) om områdesskydd i miljöbalken av ett generellt 
biotopskydd eftersom de antingen omges av, ligger i eller i gränsen till åkermark. 
Skyddet för biotoperna bidrar bland annat till att Sverige uppfyller de nationella 
miljökvalitetsmålen: Ett rikt odlingslandskap, God bebyggd miljö, Myllrande 
våtmarker, Levande sjöar och vattendrag och Ett rikt växt- och djurliv, samt 
åtaganden enligt EU:s Art- och habitatdirektiv, Konventionen om biologisk 
mångfald och Europeiska Landskapskonventionen. Biotopskyddet innebär rent 
konkret att det är förbjudet att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som 
kan skada naturmiljön. Om det finns särskilda skäl får dock dispens ges från 
förbudet i det enskilda fallet förutsatt att biotopskyddets syften fortsatt kan 
tillgodoses (MB 7 kap. 11 §). Dispens söks hos Länsstyrelsen. 

Vad gäller rödlistade eller skyddade arter inom eller i direkt anslutning till 
planområdet visar Artportalen (2006-2021) ingen förekomst av sådana. 
Däremot har det under naturvärdesinventeringen som genomfördes i juli 2021 
konstaterats att det direkt söder om allén, på ängsmarken, ändå finns en stor 
population av den rödlistade arten krusfrö. Detta medför att den delen klassats 
som naturvärdesklass 3 och har ett påtagligt natur- och artvärde. Men i och 
med att det ligger utanför planområdet och att omgivningen är av mindre 
betydelse för arten påverkar inte detta exploateringen av området. Planområdet 
har därefter kategoriserats som naturvärdesklass 4 eller ”Övrig mark” och har 
därmed visst till lågt naturvärde, vilket inte hindrar en exploatering. Avsaknad av 
gamla träd, hög artrikedom och kraftig mänsklig påverkan gör att bedömningen 
inte når upp till högre naturvärdesklass på området.

Geoteknik
Enligt översiktligt karteringsunderlag från SGU består markens grundlager inom  
planområdet av lera och silt. Det innebär att markens grundlager inte tillhör 
vad SGU benämner som fastmark vilket är en förenklad bild över markens 
stabilitet. Baserat på detta har kommunen gjort bedömningen att en geoteknisk 
undersökning ska genomföras för att säkerställa markens stabilitet och vägleda 
eventuella åtgärder som kan tänkas behöva tillämpas i samband med bygglov.

I undersökningen som genomfördes under juli 2021 fastslogs att marken överst 
har ett tunt lager mulljord. Därunder utgörs marken av finkornig sedimentjord 
som vilar på morän och berg. Sedimentlagret har en mäktighet om cirka 0,5 till 7 
meter och utgörs av löst till medelfast lagrad silt med innehåll av lera och finsand. 
Översta en till två metrarna av sedimenten är torrskorpa och mäktigheten på 
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sedimentlagret är generellt störst närmast Göta kanal.  

Stabilitetsförhållanden för befintliga och planerade förhållanden bedöms 
därmed vara fungerande för hela detaljplaneområdet. Belastningen av marken 
i området bör förvisso inte överstiga 30 kPa vid bebyggelse med hänsyn till 
sättningsbenägenheter. Det motsvarar en normal byggnad i upp till två plan 
och cirka 0,5 meter fyllning, vilket innebär att byggnader upp till två våningar 
inte bedöms kräva någon särskild åtgärd. Högre byggnader kommer dock 
kräva stabiliserande åtgärder för att inte riskera för mycket sättningar och i 
längden skador på husen. En sådan åtgärd kan till exempel vara pålning eller 
lastkompensation.

Sociala värden
Göta kanals omgivning innefattas för det mesta av ett öppet odlingslandskap 
med trädrader närmast kanalen och den så kallade dragvägen som gör det 
möjligt att uppleva hela kanalsträckningen med vidsträckta utblickar även till 
fots eller cykel. Dragväven sträcker sig förbi planområdet tätt intill kanalen och 
är framförallt viktig för tillgängligheten till kanalen men också för friluftslivet 
utmed. Den fungerar både som promenadstråk och joggingspår för boenden i 
närområdet men även som vandrings- och cykelled för turister. Stråket knyter 
ihop planområdet med de mer centrala delarna av Töreboda och ansluter till 
Kanalbron cirka 900 meter söderut. I norr ansluter stråket till Gastorpsbron som 
knyter samman området med stadsdelen Kårtop på motsatt sida kanalen samt 
fortsättningen av dragvägen i norrgående riktning. Kommunen bedömer utifrån 
detta att det är av stort intresse för områdets rekreationsmöjligheter att ansluta 
det nya området till dragvägen.

Dragvägen med Göta kanal
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Planområdet ingår även i området för riskintresset för friluftslivet ”Göta kanal” 
(MB 3 kap. 6 §), vilket har utvecklats under de senaste decennierna då kanalen 
blivit en av landets främsta turistattraktioner. Värdebeskrivningen för  
riksintresset lyder enligt nedan: 

Motivering generellt:

Områden med särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i 
natur- och kulturmiljöer.

Områden med särskilt goda förutsättningar för vattenanknutna 
friluftsaktiviteter och därmed berikande upplevelser

Uttryck för riksintresset Göta kanal:

Omväxlande, naturskönt landskap och intressant kulturlandskap. Goda 
förutsättningar för båt- och kanotsport och cykling. Kanalen saknar 
idag betydelse som godstransportled men är internationellt känd och ett 
av Sveriges viktigaste kulturhistoriska byggnadsverk samt en attraktiv 
vattenväg för fritidsbåtar och ett betydande utflyktsmål för landbaserade 
aktiviteter.

Mellan Vänern och Vättern finns 22 st slussar, varav 20 st är belägna 
mellan Hajstorp och Sjötorp. Forsviks bruksmiljö, Lanthöjden med kanalens 
högsta punkt och Riksberg-Hajstorp med sju slussar på en sträcka mindre 
än en kilometer utgör tre av de mer intressanta delarna inom länet.

I området ingår:

Områdets gränser gäller i första hand närområdet utmed Göta kanal och 
dess sjösystem.

Riksintresset berör Mariestads, Karlsborgs och Törebodas kommuner.

Syftet med riksintresset för friluftslivet är att skydda mot åtgärder som påtagligt 
kan skada friluftslivet (MB 3 kap. 6 §). Det kan bland annat vara åtgärder och 
verksamheter i form av olämpligt placerad strandnära bostadsbebyggelse, 
barriärskapande verksamheter eller hinder längs stränder som kan påverka 
friluftslivets utövande på land och vatten negativt. Riksintresset syftar däremot 
inte till att förhindra en utveckling då marken ska användas till det ändamål som 
är mest lämpligt med hänsyn till beskaffenhet, läge samt föreliggande behov (MB 
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3 kap. 1 §). Utifrån detta och genom beaktande av anslutningar mellan kanalen 
och planområdet gör kommunen därför bedömningen att genomförandet av 
föreslagen detaljplan inte påtagligt kommer skada riksintressets värdekärnor. 

På grund av att området har särskilt intresse för turismen och friluftslivet ingår 
även planområdet i området för riskintresset för det rörliga friluftslivet ”Tiveden” 
(MB 4 kap. 2 §). Värdebeskrivningen för riksintresset lyder enligt nedan:

Inom dessa områden skall turismens och friluftslivets, främst det rörliga 
friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten 
av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.

Syfte med riksintresset för det rörliga friluftslivet är att bedöma tillåtligheten 
för vilka ingrepp som får göras i miljön. Det skyddar således mot åtgärder som 
påtagligt kan skada områdets natur- och kulturvärden. Riksintresset syftar 
dock inte till att förhindra utveckling av befintliga tätorter utan medger en 
normal befolkningsutveckling i direkt anslutning till tätort (MB 4 kap. 1 §). Då 
planområdet utgör en väsentlig del av Töreboda tätorts framtida utveckling och 
till viss del angränsar mot befintlig bebyggelse bedömer kommunen att platsen 
uppfyller kraven i MB.

Materiella värden
Planområdet består i huvudsak av brukningsvärd jordbruksmark som är av 
nationell betydelse och ska i största möjliga mån skyddas mot ianspråktagande. 
Marken får dock tas i anspråk för att tillgodose väsentliga samhällsintressen i 
kommunen, som i Töreboda bedöms vara bostadsbyggande, om detta behov inte 
kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att ta 
annan mark i anspråk (MB 3 kap. 4 §). 

För att visa på att just denna mark är mest lämplig för detta ändamål och som 
underlag till detaljplanen har en lokaliseringsutredning genomförts inom 
ramen för kommunens förslag till översiktsplan. De motstående intressena 
och frågan om att ianpsråkta brukningsvärd jordbruksmark har hanterats 
och kommunens bedömning är att Järneberg 6:1 är mest lämplig för avsett 
ändamål. Kommunen motiverar ianspråktagandet av Järneberg 6:1 med att 
Töreboda är omgiven av jordbruksmark och att helt avstå från utbyggnad på 
sådan mark försvårar utvecklingen av tätorten och därmed hela kommunen på 
ett sätt som motarbetar det allmänna intresset kring bostadsförsörjning. Vidare 
motiveras ianspråktagandet med att gällande detaljplan (del av STG. 2043 m.fl. 
fastigheter) som ligger på välarronderad, brukningsvärd jordbruksmark strax 
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väster om Töreboda kyrka kan upphävas då den planen inte är genomförd för att 
säkerställa fortsatt användning för jordbruk där. Utredningen konstaterar även 
att bostadsbyggandet utgör ett sådant samhällsintresse att det kan vägas mot det 
nationella intresset att bevara jordbruksmark på Järneberg 6:1.

Dagvatten
Planområdet har idag goda förutsättningar att infiltrera dagvatten tack vare 
att området består av jordbruksmark med ett par korsande och angränsande 
diken, varav Gastorpsdiket till följd av storlek och lutning mot sig är den primära 
rinnvägen för vatten bort från området. Vattnet avrinner genom en dykarkulvert 
under Göta kanal för att sedan fortsätta mot Friaån i väster. En framtida 
byggnation kommer oavsett dess omfattning att resultera i ökade mängder 
dagvatten som behöver hanteras. För att inte öka belastningen på kommunens 
ledningsnät är avsikten att dagvattnet ska fördröjas lokalt. Dagvattnet som 
kommer behöva hanteras är enligt beräkning cirka 1100 l/s eller 670 kubikmeter 
per 10 minuter. Beräkningen baseras på ett 20-årsregn med varaktighet 10 
minuter där värdena är tagna från publikationen P110 som är framtagen av 
Svenskt Vatten.

Gastorpsdiket omfattas även av ett markavattningsföretag, Töreboda 
dagvattenföretag av år 1991, som bildades för att förhindra översvämningar i 
Töreboda tätorts nordöstra delar och reglerar därmed dikets utformning, läge 
och vattentillförsel. Företaget är nu konstruerat med bland annat öppna diken 
som är dimensionerade för att magasinera ett dagvattenflöde beräknat på högsta 
högvattennivå med 50 års åtkomsttid och med en momentan flödestopp av 25 % 
(hhq50 år + 25%). Som en del av markavvattningsföretaget finns en konstruerad 
vall söder om planområdet med en angiven höjd +92,45 (RH2000). Denna vall 
ska förhindra att vatten tränger söderut och in till tätorten vid nederbörd som 
är större än den dimensionerade nederbördsmängden. Det är av högsta vikt 

Gastorpsdiket mot söder
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att dessa anläggningar får vara orörda för att minimera översvämningsrisken i 
området samt i delar av tätorten. I det fall planens genomförande medför att diket 
helt eller delvis läggs igen eller kulverteras krävs dispens från länsstyrelsen. Diket 
lämpar sig vidare för dagvattenhantering och kommunen bedömer utifrån ovan 
nämnda faktorer att diket därmed ska beaktas och lämnas utanför planen. 

Översvämning till följd av kraftiga skyfall
Enligt länsstyrelsens lågpunktskartering över planområdet finns ett antal  
lågpunkter där vatten riskerar att ansamlas vid ett klimatanpassat 100-årsregn 
till ett generellt djup av 0,5 meter. Den mest utsatta delen är Gastorpsdikets 
bredare del i södra delen av planområdet där djupet eventuellt kan uppgå till 
maximalt 1 meter. För att mer grundligt bedöma frågan kring översvämning till 
följd av kraftiga skyfall på Gastorp östra har en skyfallsbedömning genomförts av 
Sweco på uppdrag av kommunen. 

I skyfallsbedömningen framgår det att vatten vid extremsituationer kommer 
söka sig till en lågpunkt i väg 200 eftersom avrinningsområdet vid kraftiga 
skyfall mångdubblas från 7,51 ha till 4,23 km2 och diket som har kapacitet för 
normala flöden 300 meter norr om planområdet överskrids. Vattnet korsar 
därefter planområdet och rinner mot Gastorpsdiket som leder bort vatten från 
planområdet. I samband med detta kommer vatten att ställa sig i instängda 
områden på planområdet där den sammanlagda volymen väntas vara 500-600m3, 
vilket tyder på att delar av området riskerar att översvämmas i händelse av 
kraftiga skyfall.

Byggnader och infrastruktur bör således inte placeras i instängda områden men 
om sådant behov förekommer kan dessa fyllas igen samtidigt som nya instängda 
områden som tål samma volymer kan anordnas. Marken som då reserveras för 
detta ändamål kan med fördel användas till annat som tål översvämning, till 
exempel park eller natur. Ett sådan reserverat utrymme lämpar sig även att ha i 
anslutning till lågpunkten i väg 200 för inkommande flöde för att på så vis hindra 
vattnet från att ledas rakt genom planerade byggrätter utan istället via befintliga 
diken.

Skyfallsbedömningen bygger på en skyfallskartering som visar att dagens 
marknivåer generellt sett inte ligger mer än max 0,2 meter lägre än plushöjden 
för vattenytan vid ett klimatanpassat 100-årsregn på planområdet. Utifrån ett 
generellt ställningstagande om att gata kan översvämmas till ett max djup av 0,2 
meter och fortfarande vara framkomlig bedömer kommunen därmed att inga 
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särskilda åtgärder vad gäller höjdsättning för mark behöver vidtas i detaljplanen.

Trafik och risker med farligt gods
Planområdet nås via väg 200 som sträcker sig utmed planområdets östra gräns 
och vidare löper ner mot centrum och passerar över kanalen. Hastighetsgränsen 
är reglerad till 80 km/h. Planområdet kan även nås från väster via Gastorpsbron 
och gemensamhetsanläggningen som ligger i norr. I planområdets södra del finns 
ytterligare en väg vilken har använts som tillfällig väg när Kanalbron i söder 
renoverades. I dagsläget förekommer ingen trafik på där då stenar hindrar infart 
plus att den inte har någon målpunkt. Detta har lett till att vägen bitvis vuxit igen.

Väg 200 har vidare en uppmätt årsdygnstrafik på 2490 fordon. Av dessa utgörs 
cirka 6,7% (167 fordon) av tung trafik i form av bussar, lastbilar eller långtradare 
varav 89,6% (149 fordon) av dessa bedöms ha möjlighet att frakta gods. 
Bedömningen baseras på antalet tunga fordon minus antalet bussar i linjetrafik 
som passerat planområdet under en dag vid tiden för trafikmätningen. Busslinjen 
är Västtrafiks 501. Ytterligare bussar, utöver de i linjetrafik, som eventuellt 
passerat planområdet har bedömts som försumbara då antalet bussar generellt 
sett endast utgör 2‰ (Fordon 2020) av den totala trafiken i Sverige, vilket i det 
här fallet är färre än de 18 bussar som passerat området i linjetrafik.

År 2020 transporterades det 475 miljoner ton gods i Sverige. Av detta var 10 
miljoner ton farligt gods (Lastbilstrafik 2020), vilket är ungefär lika med 2,1% av 
allt transporterat gods. Utifrån ett antagande om att alla fordon som passerade 
planområdet och som bedömdes ha möjlighet att frakta gods fraktade lika mycket 
i vikt går det att dra slutsatsen att det under mätningsperioden var cirka tre 
(2,1% av 149) transporter som passerade planområdet med farligt gods. Väg 200 
är dock i grunden inte utpekad av Trafikverket som en farligt godsled men som 
beräkningen visar finns det inget hinder mot att den typen av trafik färdas på 
vägen även om antalet är förhållandevis lågt. Oavsett antal bedömer kommunen 
därför att frågan ska hanteras inom ramen för detaljplanen genom att avsätta 
mark mellan kvartersmarken och vägen.

Service och verksamheter
Planområdet är lokaliserat en dryg kilometer från Törebodas centrum där 
bland annat station på västra stambanan finns. Detta medför att platsen har 
ett cykelavstånd till den mesta samhällsservicen inom tätorten. Den närmaste 
verksamheten är Törebodas camping med tillhörande funktioner strax söder om 
planområdet. På väg 200 utanför den norra delen av planområdet återfinns även 
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en busshållplats som trafikeras av kollektivtrafiken mellan Töreboda och Hova via 
Älgarås vilket möjliggör för alternativa transportmedel till och från planområdet. 
Kommunen bedömer vidare i granskningshandlingen till översiktsplanen att det 
kan föreligga ett behov av mindre verksamheter inom planområdet för att utvidga 
den lokala servicen.

Planeringsunderlag och utredningar
Följande utredningar har legat till grund för planförslagets framtagande:

• Undersökning om betydande miljöpåverkan (2021-04-22)
• Naturvärdesinventering (Pro Natura, 2021-08-10)
• Skyfallsbedömning (Sweco, 2021-08-19)
• PM geoteknik (Sweco, 2021-08-20)
• Markteknisk undersökningsrapport (Sweco, 2021-08-20)

Ställningstagande om betydande miljöpåverkan
En undersökning om betydande miljöpåverkan har genomförts som underlag för 
planarbetet. Kommunen bedömer att planen inte kan väntas medföra betydande 
miljöpåverkan.

Fastighetsindelningsbestämmelser och rättigheter
Planområdet omfattar mark som är reglerad av en gemensamhetsanläggning 
(akt 1663-922), Järnberg ga:4. Beslut om bildandet av anläggningen togs 1995-
08-29 för att sedan inrättas 1995-12-11. Gemensamhetsanläggningen har ett 
deltagande om 87 fastigheter och består av en väg med 3,5 meter körbana 
inklusive diken, slänter och mötesplatser med mera. Deltagande fastigheter utgör 
en samfällighet (Järnebergs vägsamfällighet) och ansvarar för anläggningens drift 
och skötsel. 

Samfälligheten har därmed rätt  
att hugga eller klippa växande  
träd, buskar eller annan  
växtlighet inom ett avstånd av  
två meter från vägkanten men  
får dock inte påverka allén eller  
trädgårdsplanteringar.  
Samfälligheten har däremot inte 
rätt att spärra av vägen för  
trafik genom uppsättning av  

Gemensamhetsanläggning mot väster
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grind eller dylikt men får vid tjällossning stänga av vägen för vissa fordon vars 
totalvikt överstiger fyra ton. Detta innefattar dock inte angelägna transporter som 
utan större olägenhet för delägande fastigheter kan framföras på vägen.

Beskrivning av hur föreningen berörs av planförslaget görs i genomförandedelen. 

Upphävande av strandskydd
Planområdet omfattar mark som ligger i anslutning till Göta kanal, därmed 
omfattas platsen av det generella strandskyddet som syftar till att långsiktigt 
trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och 
bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land såväl som i vatten (MB 7 kap. 
13 §). Strandskyddet omfattar ett område på 100 meter från strandlinjen och 
innebär ett förbud mot uppförande av nya byggnader inom den zonen så länge 
strandskyddet inte är upphävt (MB 7 kap. 14-15 §). 

Kommunen har därför för avsikt att upphäva strandskyddet öster om 
Gastorpsdiket, cirka 60 meter från strandkanten, på planområdet. Detta får 
göras om det finns så kallade särskilda skäl enligt MB 7 kap. 18 §. Ett sådant 
skäl är landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Eftersom planområdet är 
utpekat i kommunens LIS-plan åberopar kommunen därför MB 7 kap. 18 d §, 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen, som skäl för upphävande.  

Områden som kan pekas ut för landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
förtydligas i MB 7 kap. 18 e § punkt 1- 4. Det är bland annat områden som ska 
kunna nyttja de konkurrensfördelar ett strandnära läge kan ge upphov till 
som exempelvis landsbygden. Det är också områden som har en så begränsad 
omfattning att strandskyddets syften fortfarande kan tillgodoses långsiktigt 
eftersom ett upphävande av strandskyddet inte får äventyra strandskyddets 
långsiktiga perspektiv (MB 7 kap. 18 f §).

Motiv för upphävande av strandskyddet 
Det som lett till utpekandet av Gastorp Östra som ett LIS-område är att området 
ses som en viktig bidragande faktor till kommunens landsbygdsutveckling med 
bostäder och verksamheter trots att det är en del av centralorten. Kommunen 
motiverar ställningstagandet med att centralorten är den enskilt viktigaste 
generatorn för landsbygdsutvecklingen i kommunen som helhet. Området 
bedöms även ha en så pass begränsad omfattning så att strandskyddets syfte 
fortfarande kan tillgodoses långsiktigt.

En utveckling av platsen motiveras även som något som stärker kommunens 
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attraktionskraft genom att det främjar och berikar det nationella intresset kring 
turism och rörligt friluftsliv längs med kanalen. Utöver detta antas även en 
planläggning möjliggöra för ett starkare skydd kring platsens kulturmiljövärden. 
LIS-planen är följaktligen en viktig förutsättning för att strandskyddet på platsen 
ska få prövas i detaljplanen och vidare kunna begränsas så att en utveckling med 
bland annat bostäder och ett säkerställande av såväl natur- som kulturvärden kan 
komma att ske.

I granskningshandlingen för översiktsplanen har kommunen även hanterat 
motverkande intressen och bostäder bedöms vara ett angeläget allmänt intresset 
i kommunen. Det ses som en nödvändighet att kunna erbjuda bostäder på platser 
dit folk vill flytta. Utifrån detta motiveras ett ianspråktagnde av Gastorp Östra för 
bostadsändamål och ett upphävande av strandskyddet. 

Buller
Enligt 3 § i förordning (SFS 2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader bör 
ljudnivån vid en bostadsbyggnads fasad inte överstiga 60 dBA. Om ljudnivån trots 
allt ändå överskrids bör minst hälften av rummen i varje bostad vara vända mot 
en tystare sida där den ekvivalenta ljudnivån inte överskrider 55 dBA vid fasaden 
enligt 4 § (SFS 2015:216). 

Vid planområdet är det väg 200, med en uppmätt årsdygnstrafik på 2490 fordon 
och hastighetsgräns på 80 km/h, som kan ge upphov till sådant omgivningsbuller. 
Inom tio meter från vägen är den dygnsekvivalenta ljudnivån ungefär 64 dBA. 
Ljudnivån avtar sedan exponentiellt ju längre bort från källan man kommer och 
cirka 30-40 meter från vägens mitt där föreslagen kvartersmark är tänkt att börja 
är den dygnsekvivalenta ljudnivån i dagsläget 58-60 dBA. 

Vid en maximal exploatering av området antas antalet hushåll kunna öka med 
drygt 100 bostäder. Förutsatt att varje hushåll i genomsnitt gör fem till sex 
fordonsrörelser per dygn kommer trafiken i området öka med cirka 500-600 
trafikrörelser per dygn. Efter denna utveckling väntas den dygnsekvivalenta 
ljudnivån ha ökat till ungefär 59-61 dBA 30-40 meter från vägen om hastigheten 
80 km/h kvarstår. Detta gör att bebyggelse längre bort än cirka 32 meter från 
vägen inte kräver några särskilda bestämmelser eller specifika åtgärder kring 
buller. Kommunen avser emellertid att sänka den tillåtna hastigheten till 50 km/h 
utanför planområdet i och med tätorten kommer utvidgas och vägen därmed 
kommer ligga innanför tätortsbebyggt område. En sådan sänkning bedöms 
minska behovet av planspecifika åtgärder ytterligare.
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Beskrivning och genomförande

Planförslaget
Kvartersmark
För att genomförandet av föreslagen detaljplan ska uppfylla sitt syfte och 
samtidigt vara flexibel medges byggnation av både villor, parhus, radhus, 
kedjehus och flerbostadshus samt tillhörande komplementbyggnader. Över 
100 bostäder möjliggörs. Alla bostäder ligger på ett behörigt avstånd från 
brovaktarstugan om minst 50 meter. Likaså prioriteras även ett avstånd mellan 
den nya bebyggelsen för att bibehålla siktlinjer till och från kanalen och på så 
vis ytterligare respektera riksintressets värdekärnor. Marken närmast kanalen 
är därför mest lämplig för friliggande villor för att inte riskera att området blir 
allt för tätt. Detta tydliggörs genom att planen tillåter flera olika höjder och 
exploateringstal på olika delar av planområdet. Marken närmast kanalen planeras 
därför med en lägre byggnadshöjd och ett lägre exploateringstal för att närmare 
väg 200 tillåta både högre och ytmässigt större byggnader. Detta möjliggör en 
trappliknande struktur i området med bebyggelse om en till fyra våningar som 
vetter och riktar sig mot kanalen, vilket är en förutsättning för att alla bostäder 
ska få chansen till utsikt mot kanalen. Utsikt mot kanalen bidrar i sin tur till 
beaktandet av värdekärnan för riksintresset för friluftslivet.

Vid ett utvecklingsscenario av området där byggnation av flerbostadshus 
förverkligas finns det i fastigheten även ytor för flera semiprivata innergårdar 
att anläggas. Dessa förväntas knyta ihop och integrera flerbostadshusen med 
varandra samtidigt som det skapar ett stråk som sträcker sig genom hela 
planområdet och gör parkområdet mer tillgängligt. I bottenplan på dessa 
flerbostadshus möjliggör planen även för etableringar av mindre karaktär, 
vilka också kan nyttja innergårdarna för sin verksamhet. Ett tillåtande av högre 
byggnader närmare väg 200 är även tänkt att möjliggöra för ett skydd mot 
buller och på så vis bidra till en tystare och lugnare miljö i planområdet. För att 
ytterligare anpassa exploateringen till beräknade nivåer för omgivningsbuller 
har ett avstånd om drygt 30 meter avsatts mellan kvartersmarken och väg 200. 
Ett sådant avstånd mellan väg och bebyggelse minimerar samtidigt riskerna om 
olyckor med farligt gods skulle inträffa.

Ingen mark för gemensam miljöstation avsätts. Likaså avsätts ingen mark för 
gemensam parkering för villaområden eller radhusområden. Dessa frågor 
blir för respektive fastighetsägare att själva bestämma över vilket även 
bidrar till planens flexibilitet. Däremot avsätts mark för gemensam parkering 
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intill byggrätterna som möjliggör flerbostadshus. Mark avsätts även för 
transformatorstation och pumpstation eftersom dessa är en förutsättning för att 
planen ska kunna genomföras. Marken som tas i anspråk för detta ligger utmed 
den södra återvändsgatan för att dels vara tillgänglig men också för att minimera 
olägenheter i form av eventuella ljud eller lukter.

Allmän platsmark
Inom planområdet kommer flera gator att anläggas vilka ska vara anpassade 
för alla typer av trafik. Efter samråd med Trafikverket föreslås både 
gemensamhetsanläggningen och den tidigare tillfälliga vägen i söder fungera som 
infart till området. Gemensamhetsanläggningen kommer därmed behöva övertas 
av kommunen och bli en kommunal väg samtidigt som den kommer behöva 
breddas och rustas upp för att vara anpassad till den ökade mängd trafik som 
genomförandet av detaljplanen förväntas generera. Den tidigare tillfälliga vägen 
kommer även den behöva förbättras för att uppnå en acceptabel standard.

Syftet med att planlägga två infartsgator är att dela upp trafikflödet ut på 
väg 200 och skapa en tryggare trafiksituation både i och i anslutning till det 
nybyggda området. Att båda vägarna används som infart möjliggör även för 
genomfartsgator. I väst föreslås en sådan genomfartsgata vilken ska försörja 
den småskaliga bebyggelsen närmast kanalen. I öst föreslås däremot två 
återvändsgator, en från norr och en från söder, som ska försörja bebyggelsen 
i öster. Denna anpassning görs för att skapa ett obrutet multifunktionellt 
grön- och rekreationsområde på planens mitt där en åkerholme och andra 
värdefulla arter ur såväl naturvårdssynpunkt som kulturhistorisk synpunkt 
undanhålls från exploatering, där möjligheter för interaktion mellan både boende 
och förbipasserande i det offentliga rummet står i fokus samt där kreativa 
dagvattenlösningar och skyfallsrelaterade åtgärder prioriteras. 

Genom att undanhålla åkerholmen från exploatering kan den istället integreras, 
utnyttjas och utvecklas med hjälp av grönområdet och bidra till skapandet av en 
grön nod bestående av ekologiska värden. Ett användande av befintliga resurser 
samt utveckling av nya kan även leda till att lokala ekosystemtjänster fortsätter 
att frodas på området vilket förväntas bidra till biologisk mångfald, stabilitet i ett 
förändrat klimat samt en god bebyggd miljö med attraktiva vistelsemiljöer för 
både boende och förbipasserande.

Möjligheter för interaktion mellan boende och förbipasserande samt en lokal 
mötesplats skapas i grönområdet genom att utveckla dragvägen med flera 
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anslutningar från området. Anslutningarna anläggs som tvärgående parallella 
stråk och utformas likt dragvägen som GC-vägar. Intill gatorna anläggs 
ytterligare GC-vägar. Detta förväntas generera en öppnare, mer integrerande 
och tillgängligare miljö som hindrar en barriärkänsla mellan bostadsområdet 
och kanalen från att uppstå. Detta beaktar även riskintresset för friluftslivets 
värdekärnor. Samtidigt skapar stråken fler valmöjligheter för transport in 
till Törebodas centrala delar i och med att det underlättar för fotgängare och 
cyklister.

Kreativa dagvattenlösningar och skyfallsrelaterade åtgärder skapas i 
grönområdet för att ta hand om den ökade mängd dagvatten som genomförandet 
av detaljplanen förväntas generera och samtidigt förhindra skador relaterade 
till skyfall. Grönområdet ska alltså anpassas för dagvattenhantering och tillåtas 
att bli översvämmat (vara ett instängt område) i händelse av kraftiga skyfall. Till 
exempel kan dagvattenspeglar eller små vattendrag anläggas så vattnet samtidigt 
kan fungera som en social resurs för grönområdet och på så vis skapa en mer 
varierad rekreationsmiljö för såväl människor som djurlivet.

Ytterligare dagvattenlösningar planeras intill diket i norra delen av planområdet 
då dammen i södra delen av planområdet tas i anspråk. För att bibehålla en 
liknande kapacitet för avrinning av vatten avsätts mark av likvärdig storlek 
intill diket i norr. Detta bidrar även med att avståndet om 50 meter mellan ny 
bebyggelse och brovaktarstugan efterföljs på ett naturligt och markeffektivt vis.

Motivering av planbestämmelser
GATA1 - Lokalgata (4 kap. 5 § PBL)
Bestämmelsen har förts in i plankartan för att möjliggöra tillfart till och 
tillgängliggöra det nya bostadsområdet. Bestämmelsen ger kommunen även 
en rättighet och skyldighet att lösa in gemensamhetsanläggningen i norr och 
säkerställer därmed ett övertagande.

GÅNG1 - Gång- och cykelväg (4 kap. 5 § PBL) 
Bestämmelsen har förts in i plankartan för att säkerställa en trygg och naturlig 
koppling till och från det planerade bostadsområdet för såväl gångtrafikanter som 
cyklister. Bestämmelsen ska möjliggöra anläggning av stråk mellan planområdet 
och dragvägen och på så vis gynna värdekärnan för riksintresset för friluftsliv 
”Göta kanal” samt strandskyddets syfte kring allmän tillgång till kanalen och dess 
intilliggande natur och stråk genom att knyta an området med kanalen.

NATUR - Naturområde (4 kap. 5 § PBL)
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Bestämmelsen har förts in i plankartan för att säkerställa ett tillräckligt långt 
avstånd mellan väg 200 och kvartersmarken med hänsyn till omgivningsbuller 
och risker med farligt gods. Bestämmelsen ska även hjälpa till att beakta 
värdekärnan i riksintresset för kulturmiljövård kring driften och förvaltningen 
av kanalen som farled genom att säkerställa ett tillräckligt långt avstånd mellan 
brovaktarstugan och kvartersmarken. 

PARK - Park (4 kap. 5 § PBL)
Bestämmelsen har förts in i plankartan för att möjliggöra ett anordnat 
grönområde för rekreation på planområdets mer centrala delar. Bestämmelsen 
syftar även till att undanta flera viktiga naturvärden från exploatering inom 
planområdet, specifikt de biotopskyddade åkerholmarna, odlingsrösena och 
dikena. Dessa kan istället integreras och  fungera som en resurs i grönområdet.

B - Bostäder (4 kap. 5 § PBL)
Då planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för bostadsändamål i blandad 
form har bestämmelsen förts in i plankartan. 

C - Centrum (4 kap. 5 § PBL)
Bestämmelsen har förs in i plankartan för att i bottenplan på områdets eventuella 
flerbostadshus möjliggöra för verksamheter och samlingslokaler i mindre skala 
som en del av planens syfte.

E - Tekniska anläggningar (4 kap. 5 § PBL)
Bestämmelsen har förs in i plankartan för att möjliggöra anläggning av en 
transformatorstation och pumpstation på planområdet. 

P - Parkering (4 kap. 5 § PBL)
Bestämmelsen har förs in i plankartan för att möjliggöra parkering intill gatan vid 
byggrätterna i öst.

fördröjning1 - Fördröjningsmagasin för dagvatten med en volym av minst 2440 kubik-
meter ska anläggas (4 kap. 5 § PBL)
Bestämmelsen har förts in för att säkerställa områdets fortsatta möjlighet 
att kunna fördröja dagvatten lokalt och för att bidra till att de nationella 
miljökvalitetsmålen uppfylls. Volymen har reglerats till minst 2440 kubikmeter 
genom att addera uppkommet dagvatten efter genomförande med storleken på 
den befintliga fördröjningsdammen i söder.

d1 - Minsta fastighetsstorlek är 1100 kvadratmeter (4 kap. 18 § PBL)
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Fastighetsstorleken har på kvartersmarken närmast kanalen reglerats till minst 
1100 kvadratmeter för att inte bebyggelsen ska bli allt för tät och vara anpassad 
för friliggande villor. Bestämmelsen ska även säkerställa att värdekärnan i 
riksintresset för kulturmiljövård kring siktlinjer till och från kanalen inte 
äventyras.

e1 - Största byggnadsarea är 25% av fastighetsarean inom användningsområdet (4 
kap. 11 § PBL)
Byggnadsarean har på kvartersmarken närmast kanalen reglerats till max 
25% av fastighetsarean inom användningsområdet för att vara anpassad till 
planens syfte vad gäller småhusbebyggelse och framförallt vara anpassad för 
villor. Bestämmelsen ska även säkerställa att värdekärnan i riksintresset för 
kulturmiljövård kring siktlinjer till och från kanalen inte äventyras.

e2 - Största byggnadsarea är 45% av fastighetsarean inom användningsområdet (4 
kap. 11 § PBL)
Byggnadsarean har på resterande del av kvartersmarken reglerats till max 45% 
av fastighetsarean inom användningsområdet för att fastigheterna ska vara 
anpassade till planens syfte vad gäller blandad bebyggelse. Därmed möjliggörs en 
tätare bebyggelse som gör att marken även lämpar sig för radhus, kedjehus eller 
flerbostadshus. 

Högsta byggnadshöjd är 14 meter (4 kap. 11 § PBL)
Bestämmelsen har förts in i plankartan för att möjliggöra bebyggelse 
motsvarande fyra våningar och uppfylla planens syfte kring blandad bebyggelse. 
En högre tillåten bebyggelse gör att marken även lämpar sig för flerbostadshus.

Högsta byggnadshöjd är 7,5 meter (4 kap. 11 § PBL)
Bestämmelsen har förts in i plankartan för att möjliggöra bebyggelse 
motsvarande två våningar och uppfylla planens syfte kring blandad bebyggelse. 
En något högre tillåten bebyggelse gör att marken även lämpar sig för radhus och 
kedjehus.

Högsta byggnadshöjd är 4,5 meter (4 kap. 11 § PBL)
Bestämmelsen har förts in i plankartan för att möjliggöra bebyggelse 
motsvarande en våning och uppfylla planens syfte kring småskalig bebyggelse 
närmast kanalen. Bestämmelsen ska även säkerställa att värdekärnan i 
riksintresset för kulturmiljövård kring siktlinjer till och från kanalen inte 
äventyras.
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Prickmark - Marken få inte förses med byggnad (4 kap. 16 § PBL)
Bestämmelsen har förts in i plankartan för att säkerställa ett avstånd på fyra 
meter mellan byggnad och gatumark respektive gång- och cykelvägsmark. 

f1 - Endast friliggande villor (4 kap. 16 § PBL)
Bestämmelsen har förts in i plankartan för att säkerställa byggnation av 
friliggande villor på kvartersmarken närmast kanalen. 

Genomförandetid - Genomförandetiden är 5 från det att detaljplanen vunnit laga 
kraft (4 kap. 21 § PBL)
Genomförandetiden är reglerad till fem år från det datum planen vunnit laga kraft 
för att det bedöms som ett rimlig tidsintervall att förverkliga planens syfte på. 
Planen gäller fortsättningsvis tills den antingen upphävs, ändras eller ersätts med 
en ny detaljplan. 

Strandskydd - Strandskyddet är upphävt (4 kap. 17 § PBL)
Strandskyddet är upphävt på planområdet för att möjliggöra bostadsbebyggelse 
och anläggning av gata samt gc-väg närmare än 100 meter från kanalen och på 
så vis stärka kommunens attraktionskraft och bidra till Törebodas väsentliga 
samhällsintresse angående bostadsbyggande. 

Prövning enligt annan lag
Dammen med biotopen småvatten och våtmark i jordbruksmark föreslås 
flyttas norrut för att möjliggöra fler byggrätter i söder samtidigt som det avser 
bidra till en naturlig hänsynszon mellan befintliga kulturhistoriska värden 
och ny bebyggelse. Biotopskyddets syften kommer därmed, trots exploatering 
av den befintliga biotopen, fortsatt att tillgodoses vilket gör att dispens från 
biotopskyddet kan sökas (MB 7 kap 11 §). Dispens från biotopskyddet ska sökas 
hos länsstyrelsen.

Ytterligare dispens från biotopskyddet som berör odlingsrösena, en åkerholme 
och del av ett annat småvatten har sökts 2021-09-22 för att möjliggöra 
exploatering på dessa platser.

Illustration
På nästa sida redovisas ett förslag på hur Järneberg 6:1 skulle kunna komma 
att utvecklas när detaljplanen är genomförd. Förslaget speglar ett scenario 
som visar maximal exploatering utifrån bestämmelser om byggnadshöjd och 
exploateringsgrad. Detta för att förstå vad planen maximalt möjliggör för. 
Förslaget visar även flera av de olika byggnadstyperna som planen möjliggör för.
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Detaljplanens genomförande

Huvudman för allmän plats
Kommunen är huvudman för allmän plats.

Förändringar i fastighetsindelning
Detaljplanen innebär att mark som i nuläget är privatägd (del av Järnberg S:4) 
planläggs för allmänt ändamål (GATA) med kommunalt huvudmannaskap. 
Detta innebär att kommunen vid genomförandet av planen har rätt att lösa in 
den berörda marken likaså är kommunen skyldig att lösa in marken. Inlösen 
föreslås ske genom fastighetsreglering där marken överförs till Järneberg 
6:1. Kommunen ska då ersätta samfälligheten (Järnebergs vägsamfällighet) 
för övertagandet av marken. Ersättningen fastställs av Lantmäteriet om inte 
kommunen och Järnebergs vägsamfällighet kommit överens om ersättningen 
i ett tidigare skede. I samband med fastighetsregleringen kommer även en 
omprövning av gemensamhetsanläggningen ske för att omfördela andelstalen i 
gemensamhetsanläggningen. Kommunen bekostar fastighetsregleringen samt 
omprövningen av gemensamhetsanläggningen.  

Kvartersmarken inom planområdet ska avstyckas från Järneberg 6:1 och 
nya fastigheter för bostäder bildas genom fastighetsbildning. Parkering på 
kvartersmarken ska tillhöra fastigheterna där flerbostadshusen möjliggörs. 
Den allmänna platsen inom planområdet föreslås tillhöra Järneberg 6:1 som en 
kommunal uppsamlingsfastighet för gata och park.

Ansvar för utbyggnad och drift
Kommunen är ansvarig för utbyggnad och drift av allmän plats i form av gator och 
GC-vägar med tillhörande funktioner inom planområdet. 

Befintligt kommunalt ledningsnät för vatten och avlopp finns väster om kanalen 
vid korsningen Stallgatan Ladugårdsgatan. Bebyggelsen inom planområdet 
föreslås anslutas till denna och ledningarna kommer därmed behöva korsa 
Göta kanal. Eftersom ledningarna behöver korsa Göta kanal krävs en geoteknisk 
lösning som innebär tryckning eller borrning. Kanalbolaget kräver att nya 
ledningar under kanalen har ett läggningsdjup på fem meter under kanalbotten 
för att inte riskera läckage eller att ledningarna rasar. Detta gör att borrning är 
den mest lämpliga lösningen. En sådan lösning förutsätter även att en yta avsätts 
för pumpstation på planområdet eftersom VA-ledningarna inte kommer vara 
självlutande hela vägen.
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Allmänna platser, vatten- och avloppsanläggningar och annan infrastruktur
Kommunen ansvarar för genomförandet av föreslagna åtgärder inom allmän 
platsmark, samt dess fortsatta underhåll. VänerEnergi är elnätsansvariga i 
området.

Utformning och förvaltning av allmän plats
Utformning av allmän plats, gator och park är under projektering och kommunen 
kommer ha ansvaret för förvaltningen. 

En stor del av jordbruksmarken kommer förändras och planläggs som allmän 
plats i form av park eller natur vilket fortsatt skapar stora ytor för naturlig 
infiltration av dagvatten. Parkmarken kräver skötsel medan naturmarken kan 
vara mer orörd. Ytterligare allmän plats i planen är gator och GC-vägar. Gatorna 
blir cirka 5,5 meter breda för att klara av trafik med möten. Gatorna anläggs med 
tillhörande GC-vägar. GC-vägarna blir 2-2,5 meter breda för att klara av mötande 
cyklister samtidigt som gående passeras. Ytterligare GC-vägar som anläggs är de 
som kommer bilda stråk över till dragvägen. Dessa korsar emellertid kanaljorden 
och kommer därmed kräva att vägarna byggs i samförstånd med Kanalbolaget.

Bedömning av kostnader för genomförande
Genomförandet av detaljplanen väntas innebära kostnader för både 
fastighetsrättsliga åtgärder och iordningställande av allmän plats. 
Iordningställande av allmän plats gäller gata, GC-väg, park och natur och bedöms 
genom riktpriser framtagna hösten 2020 från mark och exploatering inom MTG-
kommunerna kosta omkring 1000 kr/m2  gata eller GC-väg, 110 kr/m2 park och 
70 kr/m2 natur. Kostnader för fastighetsrättsliga åtgärder fastställs först i senare 
skede.

Planavgift
Kommunen kommer ta ut planavgift i samband med bygglov.




