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Detaljplanens syfte 

Syfte
Detaljplanens syfte är i enlighet med utställningshandlingen (sommar 2022)
för kommunens nya översiktsplan att utveckla och utvidga Töreboda tätort med 
småhusbebyggelse genom att möjliggöra för nya bostäder i form av småhus, 
radhus och kedjehus samt ny förskola på Östra Börstorp (i översiktsplanen 
benämnt som Kilen sydöst). Detaljplanen syftar även till att värna om och stärka 
det befintliga grönstråk som löper i nord-sydlig riktning i östra Töreboda, vilket 
också är utpekat i översiktsplanens utställningshandling. Detaljplanen utgör 
dessutom en del i kommunens befolkningsmål, om att nå 10000 invånare till år 
2030. 

Tillkommande bebyggelse ska anpassas till beräknade bullernivåer, risker 
kopplade till transporter med farligt gods samt risker kopplade till kraftiga 
skyfall. 

Planområdets lokalisering och omfattning
Planområdet omfattar cirka 7,5 hektar mark och är lokaliserat i sydöstra 
delen av Töreboda tätort omkring 700 meter från resecentrum. Det består 
i huvudsak av oplanerad naturmark på del av Kilen 15:18 och på hela Kilen 
10:1. Övriga fastigheter som ingår är del av Kilen 14:3, 15:3 och 13:1 utmed 
Sötåsenvägen. I dagsläget är Kilen 14:3 och 15:18 kommunalägda fastigheter 
medan övriga fastigheter ägs privat. Kilen 10:1 och 15:3 håller dock på att tas 
över av kommunen. Planområdet angränsar i norr till befintliga fastigheter 
längs med Skogs- respektive Fältvägen, i öster till Kilen 10:2, i söder till 
jordbruks- respektive skogsmark och i väster till väg 3042 (Sötåsenvägen) innan 
villabebyggelse 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
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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
Planområdet har inga utpekade kulturvärden men det angränsar till riksintresset 
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:
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Resecentrum

Planområde
Östra Börstorp

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

Syftet med riksintresset är att skydda mot åtgärder som påtagligt kan skada 
kulturmiljön (3 kap. 6 § MB), så som siktlinjer till och från kanalen men även 
alla företeelser som hänger samman med driften och förvaltningen av farleden. 
Med hänvisning till både avstånd mellan planområdet och kanalen samt den 
befintliga byggnation som finns däremellan gör kommunen därför bedömningen 
att genomförandet av föreslagen detaljplan inte kommer påverka riksintressets 
värdekärnor negativt. Markområden ska dessutom användas till det ändamål som 
är mest lämpligt med hänsyn till beskaffenhet, läge samt föreliggande behov (MB 
3 kap. 1 §).  

Naturvärden
Planområdet utgörs i huvudsak av tätortsnära naturmark i form av skog. Mer 
specifikt består det i sydväst av igenväxande jordbruksmark med lövträdssly, 
centralt av ett par år gammalt hygge där avverkning skett på grund av 
granbarkborrens utbredning och i öster av blandskog i form av löv- och barrträd. 
Den östra delen ingår även i det utpekade grönstråket i översiktsplanen och 
bedöms således av kommunen som viktig att värna om och bevara. För att 
komplettera kartläggningen av naturmiljön och fågellivet på platsen har en 
naturvärdesinventering med häckfågelinventering tagits fram. 

I naturvärdesinventeringen klassas området som utgörs av blandskog med 
naturvärdesklass fyra med hänvisning till det mogna och blandade trädskiktet 
och till det i huvudsak naturliga fältskiktet. Det innebär att området har ett visst 
naturvärde vilket betyder att området inte behöver vara av betydelse för att 
upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det är 
av betydelse att den totala arealen av området bibehålls eller blir större samt att 
dess ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. Resterande del av området 
klassas som övrig mark med ett lågt naturvärde och bedöms inte ha någon eller 
liten positiv betydelse för biologisk mångfald. Inga rödlistade växter, lavar eller 
svampar har noterats. Ett område för biotopskydd har identifierats, småvatten, i 
diket utanför planområdet i sydöst.

I häckfågelinventeringen gjordes 391 fågelobservationer av totalt 45 olika arter 
där 33 av arterna bedöms kunna häcka i området. Av dessa har åtta arter noterats 
under omständigheter så att häckning bedöms som säker. Tre arter har noterats 



8

under omständigheter så att häckning bedöms som trolig. Ytterligare 22 arter 
har noterats under omständigheter så att häckning bedöms som möjlig. Nio av 
de noterade arterna utgjordes dessutom av rödlistade arter, vilket är arter som 
bedöms vara hotade i Sverige. Av de rödlistade arterna bedöms sju kunna häcka 
i området varav häckning bedöms som säker för tre arter och för de övriga fyra 
bedöms häckning som möjlig. Det är framför allt i blandskogen i de östra delarna 
som de rödlistade fågelarterna har sitt tillhåll. 

Utifrån genomförda inventeringar bedöms varken naturvärdena, fågellivet eller 
biotopskyddet på platsen påverkas av föreslagen exploatering. Detta eftersom 
området i öster, där både de främsta naturvärdena finns och de rödlistade 
fågelarterna lever, ska bibehållas samt att diket som innefattas av biotopskydd 
ligger utanför planområdet.

Geoteknik
Enligt översiktligt karteringsunderlag från SGU består grundlagret inom 
planområdet i huvudsak av morän men med inslag lera och silt. Det innebär 
att marken till övervägande del tillhör vad SGU benämner som fastmark och 
därmed är mestadels stabil med låg risk för skred, ras eller erosion. Detta gör 
att kommunen utifrån ett geoteknisk perspektiv bedömer det som ett lämpligt 
område att exploatera på. 

Vissa delar som föreslås exploateras ligger dock på mark med inslag lera och 
silt, vilka inte kategoriseras som fastmark. Detta kan medföra att en geoteknisk 
utredning behöver genomföras baserat på rekommendationer från SGI, för att 
säkerställa markens stabilitet. En eventuell utredning genomförs därmed i ett 
senare skede om det i samrådet bedöms föreligga ett sådant behov. 

Sociala värden
Planområdet utgörs av naturmark utan specifika sociala värden. Områdets 
västra del närmast väg 3042 ingår dock i området för riksintresset 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.
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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. 

Vatten och avlopp
Huvuddelen av planområdet ingår idag inte i det kommunala 
verksamhetsområdet för vatten och avlopp men kommunen avser ansluta 
det nya bostadsområdet till det. Anslutningspunkt finns vid de befintliga 
bostadsfastigheterna i norr, således är vatten och avlopp redan förberett för de 
nya bostadsfastigheterna som detaljplanen möjliggör för utmed Skogsvägen.  

Genom planområdet sträcker sig även en kommunal huvudvattenledning vilken 
behöver beaktas i planen. Detta görs genom införande av ett markreservat vilket 
innebär en inskränkning på kvartersmarken som i sin tur leder till begränsade 
byggrätter. 

Dagvatten
Planområdets huvuddel består idag av oplanerad och obebyggd naturmark 
med goda förutsättningar att infiltrera dagvatten och samtidigt fördröja det. 
En framtida byggnation kommer oavsett dess omfattning att resultera i ökade 
mängder dagvatten som behöver hanteras. För att inte öka belastningen på 
kommunens ledningsnät i stort är avsikten att den ökade mängden dagvatten ska 
fördröjas lokalt. Hur mycket vatten som måste fördröjas har vidare undersökts i 
en dagvattenutredning.

Utifrån utredningen är den största erforderliga magasinsvolymen vid ett 
20-årsegn med klimatfaktor 1,20 efter exploatering cirka 580 m3 vilken 
uppkommer vid en regnvaraktighet på 240 minuter. Då större delen av 
utredningsområdet naturligt avvattnar mot väster föreslås att dagvattnet 
hanteras genom dagvattenbrunnar och ledningsnät alternativt diken och leds 
till en ny dagvattendamm placerad i den västra delen för att sedan släppas 
ut till befintlig dagvattenledning under Sötåsenvägen. Den totala ytan för 
den föreslagna dagvattendammen i avrinningsområdet bör vara 925 m2 
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med en permanent vattenyta på 755 m2. Dammen föreslås utformas med en 
släntlutning på 1:3 och 1,4 meters djup varav 1,0 m är permanent vattenyta. 
Fördröjningsvolymen för dagvattendammen i avrinningsområdet blir då ca 580 
m3. 

För att dagvattenledningen ska klara av hela avrinningsområdets dagvattenflöde 
behöver den dimensioneras för ett flöde på 325 l/s som uppkommer vid ett 5-års 
regn vid 10 minuters varaktighet. Denna ledning blir inlopp till den planerade 
dagvattendammen i väst. Dimension på utloppsledningen från dagvattendammen 
anpassas sedan efter befintlig dagvattenledning under Sötåsenvägen så att flödet 
stryps till 15 l/s. 

Miljökvalitetsnormer
Enligt länsstyrelsens kartering av delavrinningsområden bedöms recipienten för
ytavrinning från planområdet vara Friaån - Horsklippan till Björkulla (SE651266-
140156). Det aktuella delavrinningsområdet har en area på cirka 79 km2. Enligt 
vattenmyndighetens status är den berörda delens ekologiska status i nuläget 
måttlig medan den kemiska statusen uppnår ej god. 

Det som bedöms föreligga den ekologiska statusen måttlig baseras på 
övergödning och hydromorfologisk påverkan. Med anledning av förhöjda 
halter av näringsämnen som orsakar övergödning till följd av jordbruk och 
avloppsreningsverk bedöms kvalitetskravet god ekologisk status ha potential att 
uppnås till 2039.  Det som bedöms föreligga att den kemiska statusen uppnår 
ej god är att de prioriterade ämnena bromerad difenyleter samt kvicksilver 
och kvicksilverföreningar ej bedöms uppnå god status. Dessa ämnen har en 
nationell klassificering där gränsvärdena överskrids i alla Sveriges undersökta 
vattenförekomster.

Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra någon sänkt 
kvalitetsfaktor för recipienten förutsatt att föreslagna reningsanläggningar 
från dagvattenutredningen eller motsvarande anläggs. Planerad exploatering 
kommer därmed inte försämra miljökvalitetsnormen eller påverka recipientens 
statusklassning negativt. Dels för att vattnet från planområdet kommer att renas 
innan det rinner från området och dels för att föroreningar från planområdet 
endast är en liten del av den totala mängden föroreningar från recipientens hela 
avrinningsområde.
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Översvämning till följd av kraftiga skyfall
Enligt länsstyrelsens lågpunktskartering över planområdet finns ett antal  
lågpunkter där vatten riskerar att ansamlas vid ett 100-årsregn till ett maximalt 
djup av 0,5 meter. Den mest utsatta delen är områdets nordvästra del där de 
största vattendjupen förekommer. För att mer utförligt bedöma frågan kring 
översvämning till följd av kraftiga skyfall på Östra Börstorp har kommunen tagit 
fram en skyfallsutredning. 

Utredningen bekräftar länsstyrelsens uppgifter om var de större vattendjupen 
på planområdet idag uppstår och konstaterar vidare att avrinningsriktningen 
huvudsakligen sker mot nordväst och den parkmark som är belägen norr om 
Kilen 13:1. Denna plats fungerar idag som en yta som kan översvämmas och 
bedöms fortsatt lämplig för ändamålet. 

Efter exploatering uppstår lågpunkter inom bostadsområdet vilket förklaras 
av att föreslagna byggnader har höjts upp. Det bedöms möjligt att begränsa 
vattenmängder i dessa med hjälp av uppströmsåtgärder, såsom specifika 
markhöjder, diken och dammar. Större vattenansamlingar uppstår både i 
grönområdet och vägmiljön väster om bostadsområdet samt i den nordvästra 
delen av planområdet, vilket går i linje med vilka områden som bedöms lämpliga 
för att fungera som översvämningsbara ytor.

För att förhindra skyfallsrelaterade skador på byggnader ska byggnation 
undvikas i lågpunkter eller flödesväger. Denna mark kan dock göras lämplig 
genom höjdsättning förutsatt att andra områden som kan tillåtas översvämmas 
skapas istället. Vid behov kan ytterligare fördröjningsvolymer skapas. Utöver 
detta behöver framkomligheten på planområdet säkerställas vilket innebär att 
även lokalgatan måste anpassas efter ett klimatanpassat 100-årsregn. Därav har 
specifika åtgärder om höjdsättning för att minska tillrinningen mot gatan och 
kvartersmarken förts in i plankartan. Byggnader förutsätts sedan placeras cirka 
0,5 meter över gatans höjd för att få en naturlig lutning från respektive hus vilket 
gör att vatten rinner bort från husen.

Trafik och risker med farligt gods
Planområdet nås via väg 3042 som löper utmed planområdets västra gräns och 
vidare sträcker sig söderut mot Sötåsen. Hastighetsgränsen är reglerad till 80 
km/h. Vägen har en uppmätt årsdygnstrafik på 2236 fordon samtidigt som den 
är utmarkerad av Trafikverket som sekundär transportled för farligt gods. Det 
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innebär att vägen rekommenderas att användas för lokala transporter av farligt 
gods mellan det primära vägnätet och mottagaren eller leverantören. 
För att hantera riskerna som kan uppkomma till följd av detta använder sig 
kommunen av Länsstyrelserna för Skåne, Stockholms och Västra Götalands län 
gemensamma riskpolicy från 2016 för transporter med farligt gods. Riskpolicyn 
är en vägledning för avstånd mellan en farligt godsled och olika markanvändning. 
Användningen närmast riskkällan bör inte uppmuntra till stadigvarande vistelse 
och inte heller exploateras på ett sådant sätt att ett eventuellt olycksförlopp kan 
förvärras. Hårda konstruktioner eller motsvarande som kan orsaka skador på 
eventuellt avåkande fordon ska därmed undvikas. Kommunen bedömer därför att 
bebyggelse för blir lämplig 50-70 meter från vägen.

Service och verksamheter
Planområdet är lokaliserat på cykelavstånd, en knapp kilometer från 
Törebodas centrum. Här återfinns bland annat station på västra stambanan, 
livsmedelsaffärer och samhällsservice. På Sötåsenvägen utanför norra delen av 
planområdet återfinns en busshållplats som trafikeras av kollektivtrafiken mellan 
Töreboda och Halna via Sötåsen vilket även möjliggör för kollektiva transporter 
till och från området.

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

• Undersökning om betydande miljöpåverkan (2022-02-22)
• Skyfallsbedömning (Sweco, 2022-05-12)
• Dagvattenutredning (Tyréns, 2022-07-08)
• Naturvärdesinventering (Pro Natura, 2022-08-25)
• Fastighetskonsekvensbeskrivning (2022-09-20)

Ställningstagande om betydande miljöpåverkan
En undersökning om betydande miljöpåverkan har genomförts som underlag för 
planarbetet. Kommunens ställningstagande är att ett genomförande av planen 
inte kan väntas medföra betydande miljöpåverkan.

Miljömål
Riksdagen har fastställt 16 övergripande miljömål för Sverige. Målen beskriver de 
kvalitéer som vår miljö och våra gemensamma natur- och kulturresurser måste 
ha för att vara ekologiskt hållbara på sikt.
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Töreboda kommun har tillsammans med kommunerna Mariestad och Gullspång 
inom samarbetet för MTG brutit ner och lokalt anpassat de nationella miljömålen 
i rapporten Miljömål - sammanställning 2012. Några av de miljömål som är 
särskilt angelägna för planförslaget kommenteras nedan:

Begränsad klimatpåverkan
• Planområdet ligger inom cykelavstånd till centrum och resecentrum och  
 ska prioriteras då det utvecklar möjligheten att resa kollektivt inom, till  
 och från kommunen

God bebyggd miljö
• Planområdet ligger inom tätorten dit bostäder i huvudsak ska prioriteras
• Planområdet har tillgång till en tilltalande miljö för rekreation och   
 friluftsliv som skapar attraktiva boenden- och livsmiljöer för alla åldrar  
 vilket ska prioriteras

Barnperspektiv
Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Konventionen syftar till 
att säkerställa alla barns mänskliga rättigheter samt möjliggöra för en trygg och 
säker uppväxt genom att skapa goda förutsättningar för utveckling via utbildning, 
vila och lek. Lagen innebär att för varje beslut som får påtagliga direkta eller 
indirekta konsekvenser för barn ska en bedömning av vad som är barns bästa 
göras.

Planområdet ligger i ett naturnära läge i anslutning till grönstråket i östra 
Töreboda med förutsättningar för rekreation och friluftsliv. På planområdet 
möjliggörs det för en förskola där lek och sociala utbyten kan ske. Till och från 
planområdet sträcker sig gång- och cykelvägar som ökar tillgängligheten samt 
trafiksäkerheten. Utifrån dessa förutsättningar bedöms planområdet ur ett 
barnperspektiv ha en god strategisk placering i tätorten.

Fastighetsindelningsbestämmelser och rättigheter
Planområdet omfattar mark som till viss del består av en privatägda fastigheter.  
Beskrivning av hur dessa påverkas av planförslaget görs i genomförandedelen 
och i tillhörande fastighetskonsekvensbeskrivning. 

Genom planområdet sträcker sig kommunens huvudvattenledning. Kommunens 
ambition är att ledningen inte ska flyttas därav kommer den inte påverkas 
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av planens genomförande. Däremot behöver markreservat om sex meter på 
vardera sida om ledningen läggas ut på planområdets kvartersmark. Detta för att 
säkerställa tillgång till ledningen för underhåll och skötsel.

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 3042, med en uppmätt årsdygnstrafik på 2236 
fordon och hastighetsgräns på 80 km/h, som kan ge upphov till en sådant 
omgivningsbuller. Inom tio meter från vägen är den dygnsekvivalenta 
ljudnivån ungefär 64 dBA. Ljudnivån avtar sedan exponentiellt och cirka 70 
meter från vägens mitt där föreslagen kvartersmark är tänkt att börja är den 
dygnsekvivalenta ljudnivån i dagsläget cirka 55 dBA. 

Vid en maximal exploatering av området antas antalet hushåll kunna öka med 
cirka 20 bostäder plus en förskola à åtta avdelningar med 160 platser och 35 
pedagoger. Förutsatt att varje hushåll i genomsnitt gör fem till sex fordonsrörelser 
per dygn, att varje person på förskolan medför två fordonsrörelser per dygn samt 
att trafiken generellt sett ökar med en procent per år fram till 2040 kommer 
trafiken i området öka med cirka 990 trafikrörelser per dygn. Efter denna 
utveckling väntas den dygnsekvivalenta ljudnivån ha ökat till drygt 57 dBA där 
kvartersmarken börjar om hastigheten 80 km/h kvarstår. 57 dBA är fortsatt 
lägre än förordningens gräns vilket gör att bebyggelsen inte bedöms kräva några 
särskilda skyddsbestämmelser eller specifika åtgärder kring buller. 

Kommunen avser emellertid att sänka den tillåtna hastigheten på väg 
3042 utanför planområdet. En sådan sänkning bedöms minska behovet av 
planspecifika åtgärder ytterligare samtidigt som det ökar trafiksäkerheten och 
därmed bidrar till en tryggare känsla i närområdet. För att möjliggöra en sådan 
ändring krävs dock att området förklaras vara tättbebyggt område och har 
stadskaraktär. Stadskaraktär innebär att området syns från vägen. Kommunen 
anser att Östra Börstorp uppfyller dessa kriterier i och med att bebyggelsen 
väntas synas från vägen samtidigt som detaljplanen ligger i anslutning till redan 
tidigare tätbebyggt område.
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Beskrivning och genomförande

Motivering av planbestämmelser
GATA - Gata (4 kap. 5 § PBL)
Bestämmelsen har förts in i plankartan för att möjliggöra tillfart till och 
tillgängliggöra det nya bostadsområdet, för att förlänga och skapa vändplan på 
Skogsvägen samt för att ersätta och skapa ny utfart till Kilen 11:2. Bestämmelsen 
tar även hänsyn till behovet av gator i nära anslutning till sammanhållen 
bebyggelse (2kap. 7 § punkt 1 PBL).

GÅNG -Gångväg (4 kap. 5 § PBL)
Bestämmelsen har förts in i plankartan för att säkerställa byggnation av gångväg 
till planområdet både från öster och väster och samtidigt ta hänsyn till behovet av 
vägar i nära anslutning till sammanhållen bebyggelse (2kap. 7 § punkt 1 PBL).

NATUR - Naturområde (4 kap. 5 § PBL)
Bestämmelsen har förts in i plankartan dels för att säkerställa ett tillräckligt långt 
avstånd mellan väg 3042 och kvartersmarken med hänsyn till omgivningsbuller 
och risker med farligt gods och dels för att säkerställa den fortsatta funktionen 
av grönstråket i öster. Bestämmelsen tar samtidigt hänsyn till behovet av 
grönområden inom eller i nära anslutning till sammanhållen bebyggelse (2 kap. 7 
§ punkt 3 PBL).

B - Bostäder (4 kap. 5 § PBL)
Då planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för bostadsändamål i 
blandad form och samtidigt främja bostadsbebyggelse samt utveckling 
av bostadsbeståndet (2 kap. 3 § punkt 5 PBL) har bestämmelsen förts in i 
plankartan.

E1 - Transformatorstation (4 kap. 5 § PBL)
Bestämmelsen har förs in i plankartan för att möjliggöra anläggning av en 
transformatorstation på planområdet. Detta för att säkerställa markens 
lämplighet för bebyggelse med hänsyn till möjligheterna att ordna elektronisk 
kommunikation (2 kap. 5 § punkt 3 PBL) genom att planerad bebyggelse kan 
anslutas till det befintliga elnätet.

S1 - Förskola (4 kap. 5 § PBL)
Bestämmelsen har förts in i plankartan för att möjliggöra byggnation av en 
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förskola som är en del av planens syfte och samtidigt beakta behovet av att det 
inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen bebyggelse finns 
möjligheter att anordna en rimlig samhällsservice (2 kap. 7 § punkt 5 PBL).

0.0 - Markens höjd över nollplanet ska vara det angivna talet i meter (4 kap. 5 § PBL)
Bestämmelsen har förs in i plankartan för att säkerställa att kvartersmarken 
och gatumarken inte riskerar att översvämmas i händelse av ett 100-årsregn 
och därmed säkerställa markens lämplighet för bebyggelse med hänsyn till 
människors hälsa och säkerhet (2 kap. 5 § punk 1 PBL).

dike1 - Dagvattendike med en bredd av 8 meter och ett djup av 0,4 meter ska anläggas 
(4 kap. 5 § PBL)
Bestämmelsen har förs in i plankartan för att säkerställa att bostadsområdet inte 
riskerar att översvämmas i händelse av ett 100-årsregn och därmed säkerställa 
markens lämplighet för bebyggelse med hänsyn till människors hälsa och 
säkerhet (2 kap. 5 § punk 1 PBL).

fördröjning1 - Fördröjningsmagasin för dagvatten med en volym av 580 kubikmeter (4 
kap. 5 § PBL)
Bestämmelsen har förs in i plankartan för att säkerställa lokal dagvattenhantering 
vid ett 20-årsregn och därmed säkerställa markens lämplighet för bebyggelse 
med hänsyn till människors hälsa och säkerhet (2 kap. 5 § punk 1 PBL).

fördröjning2 - Fördröjningsmagasin för dagvatten med en volym av 900 kubikmeter (4 
kap. 5 § PBL)
Bestämmelsen har förs in i plankartan för att säkerställa att bostadsområdet inte 
riskerar att översvämmas i händelse av ett 100-årsregn och därmed säkerställa 
markens lämplighet för bebyggelse med hänsyn till människors hälsa och 
säkerhet (2 kap. 5 § punk 1 PBL).

d1 - Minsta fastighetsstorlek är angivet i kvadratmeter (4 kap. 18 PBL)
Bestämmelsen har förs in i plankartan för att bebyggelsen inte ska bli alltför tät 
och därmed vara anpassad till småhus och samtidigt främja en ändamålsenlig 
struktur (2 kap. 3 § punkt 1 PBL). 

Högsta nockhöjd är angivet i meter (4 kap. 11 § PBL)
Bestämmelsen har förts in i plankartan för att möjliggöra bebyggelse 
motsvarande två våningar och därmed uppfylla planens syfte kring småskalig 
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bebyggelse och samtidigt främja en ändamålsenlig struktur samt en estetiskt 
tilltalande utformning av bebyggelse (2 kap. 3 § punkt 1 PBL). 

Högsta byggnadshöjd är angivet i meter (4 kap. 11 § PBL)
Bestämmelsen har införts för att möjliggöra en förskolebyggnad med två våningar 
och därmed uppfylla planens syfte kring småskalig bebyggelse och samtidigt 
främja en ändamålsenlig struktur samt en estetiskt tilltalande utformning av 
bebyggelse (2 kap. 3 § punkt 1 PBL).

e1 - Största byggnadsarea är angivet i % av fastighetsarean inom användningsområdet 
(4 kap. 11 § PBL)
Bestämmelsen har införts för att reglera byggnadsarean till antingen max 25 eller 
45 procent av fastighetsarean inom användningsområdet och göra marken 
lämplig för både villor, radhus och kedjehus samtidigt som det främjar en 
ändamålsenlig struktur samt en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse (2 
kap. 3 § punkt 1 PBL). Byggnadsarean 25 procent gäller för den kvartersmark där 
bestämmelse om endast villor finns medan 45 procent gäller på kvartersmarken 
mellan de två återvändsgatorna söder om förskolan för att där även möjliggöra 
tätare bebyggelse i form av radhus eller kedjehus.

e2 - Största byggnadsarea är angivet m2 (4 kap. 11 § PBL)
Byggnadsarean har reglerats till max 1100 m2 på förskolefastigheten. Detta 
för att möjliggöra en förskola om åtta avdelningar och samtidigt främja en 
ändamålsenlig struktur samt en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse (2 
kap. 3 § punkt 1 PBL).

Prickmark - Marken får inte förses med byggnad (4 kap. 11 § PBL)
Bestämmelsen har förts in i plankartan för att säkerställa ett avstånd på minst 
fyra meter mellan byggnad och gatumark respektive gång- och cykelväg, för 
att möjliggöra en parkeringsyta inom området för förskola och slutligen för 
att säkerställa att ingenting byggs på den del som ska överföras till Kilen 
13:1. Bestämmelsen syftar vidare till att säkerställa markens lämplighet för 
bebyggelse med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik (2 kap. 5 § punkt 3 
PBL) och samtidigt främja en ändamålsenlig struktur samt en estetiskt tilltalande 
utformning av bebyggelse (2 kap. 3 § punkt 1 PBL). 

f1- Endast friliggande villor (4 kap. 16 § PBL)
Bestämmelsen har förts in i plankartan för att säkerställa byggnation av 
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friliggande villor utanför återvändsgatorna söder om förskolan och intill 
skogsvägen för att där knyta an till befintlig bebyggelse. Bestämmelsen är 
samtidigt tänkt att främja en ändamålsenlig struktur samt en estetiskt tilltalande 
utformning av bebyggelse (2 kap. 3 § punkt 1 PBL).

b1- Marken får inte hårdgöras (4 kap. 16 § PBL)
Bestämmelsen har förts in i plankartan för att säkerställa att marken i östra och 
västra delen av området för förskola inte hårdgörs, det vill säga bebyggs eller 
asfalteras, utan fortsatt består av skogsmark. Detta möjliggör flera naturliga 
naturytor inom förskolefastigheten. Bestämmelsen tar därmed även hänsyn 
till behovet av grönområden inom eller i nära anslutning till sammanhållen 
bebyggelse (2 kap. 7 § punkt 3 PBL).

u1 - Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar (4 kap. 6 § PBL)
Bestämmelsen har förts in i plankartan för att säkerställa tillgång till kommunens 
huvudvattenledning som sträcker sig genom planområdet och samtidigt 
säkerställa markens lämplighet för bebyggelse med hänsyn till vattenförsörjning 
och avlopp (2 kap. 5 § punkt 3 PBL) .

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

Illustrationer
På nästa sida redovisas ett förslag på hur Östra Börstorp skulle kunna komma 
att utformas 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 redovisar även den planerade gatustrukturen med den nya infarten 
till Kilen 11:2, gång- och cykelvägarnas sträckning samt var förkolas parkering 
föreslås anläggas. Detta ger dessutom information om hur stor yta som kan 
komma att hårdgöras utöver taken på byggnaderna. Till sist illustreras också 
de olika byggnadstyperna som planen medger samt var fördröjningsdamm och 
transformatorstation föreslås anläggas.
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Detaljplanens genomförande

Huvudman för allmän plats
Kommunen är huvudman för allmän plats.

Förändringar i fastighetsindelning och rättigheter
Detaljplanens genomförande innebär flera olika fastighetsindelningsförändringar. 
Den största delen kvartersmark inom planområdet ska styckas av från 
Kilen 15:18 och nya fastigheter för bostäder och förskola ska bildas genom 
fastighetsbildning. Kvartersmark ska även styckas av från Kilen 10:1, 14:3 
och 15:3 för bostadsändamål. Den allmänna platsen inom planområdet 
föreslås regleras till att tillhöra Kilen 15:18 som då blir en kommunal 
uppsamlingsfastighet för gata och natur.  

Del av Kilen 10:1 och 15:3 planläggs för allmänt ändamål (NATUR och GATA) 
med kommunalt huvudmannaskap. Fastigheterna är i dagsläget redan under 
förvärvande av kommunen och den enskilda fastighetsägaren har tillsammans 
med kommunen kommit överens om en köpeskilling. När förvärvet är genomfört 
föreslås en fastighetsreglering ske där marken överförs till Kilen 15:18. 

Del av Kilen 13:1 planläggs för allmänt ändamål (GÅNG) med kommunalt 

Förskola
- Åtta avdelningar
- Två våningar
- BYA: ~1100m²
- BTA: ~2200m²
- Tomt: ~12700m²
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huvudmannaskap. Detta ger kommunen vid genomförandet av planen rätt att 
lösa in den allmänna platsen, likaså är kommunen skyldig att lösa in den. Inlösen 
föreslås ske genom fastighetsreglering där marken överförs till Kilen 15:18. 

Kvartersmarken för bostäder norr om förskolefastigheten och mellan 
Kilen 11:2 och 13:1 ska överföras från Kilen 15:18 till intilliggande 
befintliga bostadsfastigheter; Kilen 13:1, 13:3, 13:4, 13:5 och 13:6 genom 
fastighetsreglering. Regleringen sker dels genom byte av mark mellan fastigheten 
Kilen 13:1 och 15:18 och dels genom förvärv av mark där fastighetsägarna till 
Kilen 13:3, 13:4, 13:5 och 13:6 ges möjlighet att köpa delar av Kilen 15:18 enligt 
kommunens fastställda taxa för småhustomter. För att säkerställa att förvärven 
genomförs har det upprättats ett avtal mellan kommunen och respektive 
fastighetsägare som börjar gälla när detaljplanen vinner laga kraft.

Kommunen måste vidare även söka ledningsrätt för huvudvattenledningen som 
går genom området så dess fortsatta placering och tillgången till den säkerställs.

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.

Området kommer efter planens genomförande att ingå i kommunalt 
verksamhetsområde för vatten- och avlopp. Befintligt kommunalt ledningsnät för 
vatten och avlopp slutar i dagsläget vid de befintliga bostadsfastigheterna i norr. 
Bebyggelsen inom planområdet föreslås anslutas här.

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 skogsmarken kommer planläggs som allmän plats i form av natur 
vilket fortsatt skapar stora ytor för naturlig infiltration av dagvatten. Ytterligare 
allmän plats i planen är gator och gång- och cykelvägar. Gatorna blir cirka 
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sex meter breda för att klara av trafik med möten. En ny infart till Kilen 11:2 
innefattas också i gatumarken. Gång- och cykelväg anläggs utmed Sötåsenvägen 
och genom grönstråket. Dessa blir cirka tre meter breda för att uppnå godkänd 
standard.  

Bedömning av kostnader för genomförande
Genomförandet av detaljplanen väntas innebära kostnader för kommunen för 
fastighetsrättsliga åtgärder, iordningställande samt framtida skötsel av allmän 
plats och VA-anslutningar. Iordningställande av allmän plats gäller gata, gång- och 
cykelväg och natur och bedöms genom riktpriser framtagna hösten 2020 från 
tekniska förvaltningen inom MTG-kommunerna kosta omkring 1 000 kr/m2 gata 
eller gång- cykelväg och 70 kr/m2 natur. Kostnad för framtida skötsel klargörs 
först när planen är genomförd. VA-ledningar bedöms utifrån samma riktpriser 
kosta cirka 5 500 kr/m med serviskostnad på omkring 10 000 kr per servis. 
Kostnader för fastighetsrättsliga åtgärder fastställs först i senare skede, dels när 
kommunen och de privata fastighetsägarna kommit överens om en summa för 
inlösen och dels när kommunen beslutat om hur många fastigheter Kilen 15:18 
ska delas upp i. Kommunen får sedan intäkter genom försäljning av de avstyckade 
fastigheterna till privatpersoner eller andra byggherrar.

Planavgift
Planavgift tas ut i samband med bygglov.

Påverkan gällande planer
Detaljplanen påverkar Förslag till ändring, utvidgning och upphävande av 
stadsplanen för Kilen-Börstorp i Töreboda, Töreboda kommun, Skaraborgs län 
(16-TÖF-1024) men endast marginellt. Påverkan sker där den nya gång- och 
cykelvägen längs med Sötåsenvägen är som smalast och passerar Kilen 13:1. 
Konsekvensen blir att en liten del gatumark från den tidigare planen ersätts med 
mark för gång- och cykelväg.

Ersättning och inlösen
I och med att utfarten från Kilen 11:2 till Sötåsenvägen föreslås ändras har 
den som äger anläggningen (utfarten) rätt till ersättning av kommunen för 
den skada som förändringen medför. Ersättning ska betalas för fastighetens 
marknadsvärdeminskning och för eventuella övriga ekonomiska skador som 
utfartens ägare drabbas av till följd av genomförandet. Ersättning betalas dock 
inte för förväntningsvärden, det vill säga värden som beror på att marknaden 
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förväntar sig att markanvändningen ska förändras (14 kap. 3, 23-24 §§ PBL). 
Talan om eventuell ersättning ska göras inom två år från den dag då detaljplanen 
vinner laga kraft (15kap. 5 § PBL).




