KUNGÖRELSE
2018-01-12

TÖREBODA KOMMUN

Sida 1

Kommunledningskontoret

Kommunfullmäktige i Töreboda kommun kallas härmed till sammanträde i
Kommunhuset (ingång från Börstorpsgatan), Töreboda måndagen den 29 januari 2018
kl. 18:00 för behandling av nedanstående ärenden.
1.

Upprop

2.

Val av protokollsjusterare, Peter Sporrong och Hans Thorsell
Dnr 3068

3.

Upptakt för budget 2019 och plan 2020-2021
Dnr 2017-00264 041

4.

Reviderad detaljplan för del av kvarteret Violen Töreboda, Ks § 5
Dnr 2015-00027 214

5.

Detaljplan för del av kvarteret Töreboda Cedern med mera, Ks § 6
Dnr 2016-00300 214

6.

Detaljplan för Töreboda Verkmästaren 10 och Konstruktören 3, Ks § 7
Dnr 2017-00179

7.

Detaljplan för Töreboda Gjutaren 4, Ks § 8
Dnr 2016-00288

8.

Fastställande av priser på tomtmark i Töreboda kommun, Ks § 17
Dnr 2017-00384

9.

Besvarande av uppdrag om energideklarationer av kommunens byggnader, Ks § 18
Dnr 2017-00309

10.

Besvarande av medborgarförslag om fler övergångsställen på Östra Torggatan, Ks § 19
Dnr 2017-00200

11.

Anslutningsavgift för fastigheter utan VA-serviser inom verksamhetsområdet för
Töreboda kommuns allmänna vattentjänster, Ks § 25
Dnr 2017-00427

12.

Eventuella motioner
Dnr 3533

13.

Eventuella medborgarförslag
Dnr 3070

Postadress
Box 83
545 22 Töreboda

Telefon
0506-180 00 Växel

Fax
0506-180 21

E-post
kommunen@toreboda.se

Postgiro
12 09 00 – 6

14.

Eventuella interpellationer
Dnr 3532

15.

Eventuella frågor
Dnr 3075

16.

Meddelanden
Dnr 3534

17.

Eventuella valärenden
Dnr 2014-00154 113

Göran Johansson
ordförande

Mariana Frankén
kommunsekreterare

Om ordinarie ledamot inte kan tjänstgöra, var god kontakta kommunkansliet, tfn 0506180 11 eller 0506-180 20, e-post kommunen@toreboda.se
Ärendeförteckning och handlingar finns tillgängliga på kommunledningskontoret och
kommunens bibliotek. Ärendeförteckningen (kungörelsen) med handlingar läggs också ut
på kommunens hemsida www.toreboda.se, under ”Kommun & Politik”.
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Dnr KS 2015/0027

Reviderad detaljplan för del av kvarteret Violen Töreboda
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till reviderad deta5plan
för del av kvarteret Violen i Töreboda, antagandehandling november
2017.

2.

Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslut i ärendet den 25 april
2016, § 35.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 4 mars 2015 att uppdra åt kommunledningskontoret att upprätta plankostnadsavtal med fastighetsägaren och
förslag till ändring av befintlig detaljplan för Töreboda Violen 1, 2, 3, 19,
20 och 21 med en utökad byggrätt och med ett utökat våningsantal för bostäder.

Plan- och exploateringschefen har upprättat förslag till deta5plan för del
av kvarteret Violen, Töreboda, Antagandehandling upprättad i maj 2015
och reviderad i februari 2016. Detaljplanen möjliggör påbyggnad av sex
befintliga flerbostadshus i tre våningar med ytterligare en våning. Härmed
kan fler lägenheter tillskapas och tillgängligheten ökas genom att alla lägenheterna kommer att nås med hiss.

Plan- och exploateringschefen anger i tjänsteskrivelse den 2 mars 2016 att
samråd och granskning har skett och att deta5planen nu föreligger för antagande. Ett vägval kommunen har att ta ställning till är varsamhetsbestämmelse för att bevara byggnaders karaktär, det så kallade miljonprogrammet. Detta representerar en epok i byggnadskulturen och som i vissa
fall kan förtjäna att bevaras. Detta har uttryckts i yttranden från
Länsstyrelsen och Mi5ö- och byggförvaltningen. Handlingen överlämnas
därför även med en version 2, där varsamhetskravet mildrats på grund av
nuvarande fastighetsägares synpunkt, att den inte ska finnas med alls.
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forts. Ks § 5

Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2016 att anta upprättat förslag
till deta5plan, version 2, för del av kvarteret Violen, Töreboda, upprättad i
maj 2015 och reviderad i februari 2016.
Arkitekt Lars Inge Knutsson och plan- och exploateringschef Dan Harryzon
skriver i Tillägg till beskrivning den 3 november 2016 bland annat att

kommunfullmäktiges beslut överklagades av ägaren till berörda fastigheter inom planområdet. I överklagandet begärdes att föreslagen varsamhetsbestämmelse skulle tas bort, eftersom den ansågs överflödig och bedömdes medföra högre kostnader för planens genomförande.

Överklagandet har avslagits och detaljplanen har vunnit laga kraft. Då
kommunen är beroende av att fastighetsägare utvecklar befintliga fastigheter är bedömningen i detta fall att varsamhetsbestämmelsen kan tas
bort. Förändringen i förslaget till ändrad detaljplan är att varsamhetsbestämmelsen tas bort.

Utvecklingsutskottet beslutade den 13 september 2017 att uppdra till
kommunledningskontoret att upprätta förslag till reviderad detaljplan för
del av kvarteret Violen i Töreboda. Kostnaden tas inom ramen för budgeterad planverksamhet.

Utvecklingsutskottet beslutade den 12 oktober 2017 att uppdra till kommunledningskontoret att genomföra samråd med berörda myndigheter
enligt upprättat förslag till detaljplan för del av kvarteret Violen Töreboda.
Plan- och exploateringschefen föreslår kommunfullmäktige besluta att
anta ändring av detaljplan för del av kvarteret Violen i Töreboda tätort.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll den 4 mars 2015, § 107
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 26 juni20l5 med
Samrådshandling maj 2015, Planbeskrivning, Plankarta och
Illustrationskarta

Utvecklingsutskottets protokoll den 19 augusti 2015, § 119
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 25 november 2015
med bilagorna Planbeskrivning Granskningshandling november 2015,
Plankarta Granskningshandling november 2015 och Samrådsredogörelse
november 2015

Utvecklingsutskottets protokoll den 7 december 2015, § 203
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Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 2 mars 2016 med bilagorna; Detaljplan för del av kvarteret Violen, Antagandehandling februari
2016, Planbeskrivning, plankarta, illustrationskarta och
granskningsutlåtande samt Version 2, Planbeskrivning, plankarta och
granskningsutlåtande

Utvecklingsutskottets protokoll den 16 mars 2016, § 41
Kommunstyrelsens protokoll den 6 april 2016, § 96
Kommunfullmäktiges protokoll den 25 april 2016, § 35
Arkitekt Lars Inge Knutssons och plan- och exploateringschef Dan

Harryzons skrivelse, Tillägg till beskrivning, den 3 november 2016 med
antagandehandling, plankarta och illustrationskarta
Utvecklingsutskottets protokoll den 9 november 2016, § 202
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 4 september 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 13 september 2017, § 142
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 28 september 2017
med bilagorna Samrådshandling och Plankarta
Utvecklingsutskottets protokoll den 12 oktober 2017, § 163

Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 22 november 2017
med bilagorna, Planbeskrivning, Plankarta och Samrådsredogörelse
Antagandehandling november 2017

Utvecklingsutskottets protokoll den 6 december 2017, § 212
Förslag till beslut på sammanträdet

Lars-Åke Bergman (S): Tillstyrker utvecklingsutskottets förlag.
Protokollet skickas till

Kommunfullmäktige
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TÖREBODA KOMMUN

ANTAGANDEHANDLING
Planändringen antagen av kommunfullmäktige
2017Laga kraft 2017Genomförandetiden utgår 2032-03-08

Del av kvarteret Violen
Töreboda tätort
Töreboda kommun

ÄNDRING AV
DETALJPLAN
PLANBESKRIVNING
Upprättad i september 2017
1

Ändring av detaljplan för del av kvarteret Violen

PLANBESKRIVNING
Denna planändring har upprättats på uppdrag av kommunstyrelsen och i samarbete
med plan- och exploateringschefen.
Ärendet har handlagts med s.k.begränsat förfarande.
Upprättad i september 2017
L I Knutsson arkitektkontor
Bilagor: Planbeskrivning
Plankarta med ändringen markerad
Illustrationer
UNDERLIGGANDE DETALJPLAN
Den hittills gällande detaljplanen för berörd del av kvarteret Violen antogs av kommunfullmäktige 2016-04-25 och vann laga kraft 2017-03-08. Genomförandetiden bestämdes
till femton år och utgår 2032-03-08.
Detaljplanen är avsedd för bostäder.

FÖRESLAGNA ÄNDRINGAR
Ägaren till marken inom planområdet har ansökt om att gällande varsamhetsbestämmelse om bevarande av byggnadernas karaktärsdrag ska tas bort. Motiveringen är att
bebyggelsen anses sakna sådana karaktärsdrag som motiverar en särskild varsamhetsbestämmelse.

BESLUT
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott har beslutat föreslå att den gällande detaljplanen ska ändras genom att den berörda planbestämmelsen tas bort.

ÄNDRINGAR I PLANHANDLINGARNA
Plankartan: Bestämmelsen om varsamhet vid om- och tillbyggnad har tagits bort.
Planbeskrivningen: De i planområdet ingående fastigheterna Violen 1, 2, 3, 19, 20 och
21 har sammanlagts till Violen 22 (sidan 3). Andra stycket under rubriken Planbestämmelser (sidan 4) är inte längre aktuellt.
I övriga avseenden gäller den underliggande detaljplanen.
Planbeskrivnngen har dessutom komletterats med fastighetsägarens illustrationer
över planerade åtgärder.
________________

UNDERLAG
Underliggande detaljplan (se ovan)

Ändring av detaljplan för del av kvarteret Violen
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Vy från sydost

- Yttertak av betongpannor och falsad plan plåt
- Fasader med skivor av fibercement
- Aluminiumklädda träfönster, alternativt kompositfönster

Vy från nordväst

Illustrationer
Asp Fastighetsförvaltning HB / Amnehärad Byggkonsult AB
3

Ändring av detaljplan för del av kvarteret Violen

TÖREBODA KOMMUN
Dan Harryzon, Plan- och exploateringschef
0506 180 88

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2017-11-22

Sida 1 av 1
Referens
KS 214 2015-00027

Kommunfullmäktige

Ändring av detaljplan för del av kvarteret Violen
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta ändring av detaljplan för del av kvarteret
Violen i Töreboda tätort.

Bakgrund och sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott har tidigare beslutat om att upprätta
förslag till ändring av detaljplan och samråd har genomförts. Under
samrådstiden har inga formella krav framförts som föranleder att
planförslaget ändras i något avseende. Någon formell granskning behöver
därför inte genomföras. Förslaget kan föras direkt till antagande, benämnt
begränsat förfarande i Plan- och bygglagen.

Töreboda 2017-11-22

Dan Harryzon
Plan- och exploateringschef
Bilaga:
Planbeskrivning, plankarta och samrådsredogörelse Antagandehandling
November 2017
Beslutet ska skickas till:
Kommunchefen
Plan- och exploateringschefen
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Högsta antal våningar.

Högsta byggnadshöjd 13,0 meter
Största taklutning 35 grader

Skala 1:2000 (format A3)
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UPPLYSNINGAR
Byggnader anslutna till kommunens dagvattenanläggning ska klara en uppdämning
till marknivå vid anv isad förbindelsepunkt för dagvatten.
Dagvatten sk a omhändertas lokalt eller fördröjas och vid behov renas inom respektive fastighet före anslutning till kommunens anläggning.

Denna bestämmelse
har tagits bort

VARSAMHET VID OM- OCH TILLBYGGNAD
Befintliga byggnaders utmärkande karaktärsdrag ska bevaras i största
möjliga utsträckning.
ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetiden slutar femton år efter det att bes lut om planens
antagande vunnit laga k raft.

Gällande detaljplan
1:2000

Planändringen antogs
Laga kraft
Genomförandetiden utgår 2032-03-08

Töreboda tätort, Töreboda kommun

Underliggande plan antogs 2016-04-25
Vann laga kraft 2017-03-08
Genomförandetiden utgår 2032-03-08

Upprättad i maj 2015, reviderad i februari 2016

Planen ändrad i september 2017
L I Knutsson arkitektkontor

TÖREBODA KOMMUN
Kommunstyrelsen

Ändring av detaljplan för del av kvarteret Violen
Töreboda tätort, Töreboda kommun
SAMRÅDSREDOGÖRELSE MED UTLÅTANDE ÖVER INKOMNA SYNPUNKTER
Ett förslag till ändring av detaljplan, upprättat i september 2017, har varit föremål för samråd med berörda
fastighetsägare och myndigheter m.fl. under tiden 18 oktober - 13 november 2017.
Under samrådstiden har följande yttranden inkommit (sammanfattning jämte kommentarer):
1
Länsstyrelsen

2
Miljö- och byggnadsnämnden

Länsstyrelsen bedömer med
hänsyn till plan- och bygglagens
ingripandegrunder samt till nu
kända förhållanden att planen
kan accepteras.

Noteras.

Länssstyrelsen bedömer också
att planförslaget inte innebär
betydande miljöpåverkan.

Noteras.

Planändringen syftar till att gällande varsamhetsbestämmelse
tas bort. Länsstyrelsen påpekar
att den aktuella bebyggelsen
har arkitektoniska kvaliteter med
typiska karaktärsdrag för den tid
då de uppfördes. Om underlag
för en kulturhistorisk bedömning
bör ett sådant tas fram.

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott
har efter ansökan från fastighetsägaren
beslutat att varsamhetsbestämmelsen
ska tas bort från planförslaget. Anledningen är att det kulturhistoriska intresset i detta fall anses ha en underordnad
roll jämfört med intresset att bygga nya
bostäder och att öka tillgängligheten till
befintliga lägenheter.

Att ta bort varsamhetsbestämmelsen utan ytterligare underlag
innebär att framtida bygglovprövning försvåras.

Noteras.

UTLÅTANDE
Under samrådstiden har inga formella krav framförts som föranleder att planförslaget ändras i något avseende. Någon formell granskning behöver därför inte genomföras. Förslaget kan föras direkt till antagande.
Töreboda 2017-11-21
Töreboda kommun

Dan Harryzon
Plan- och exploateringschef

TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRADESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Ks § 6

Sammanträdesdatum

Sida

2 018-Ol-O 3

12

Dnr KS 2016/0300

Detaljplan för del av kvarteret Töreboda Cedern med mera
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till deta5plan för del av kvarteret Cedern med mera, antagandehandling november 2017.
Sammanfattning av ärendet
Törebodabostäder AB anhåller i skrivelse den 1 december 2016 om änd-

ring av gällande detaljplan för fastigheten Töreboda Cedern 5.
Törebodabostäder AB har erhållit rivningslov på fastigheten och planerar
att bygga nya bostäder. För att skapa förutsättning för boende med en rimlig hyresnivå behöver bolaget bygga i minst fyra våningar. Gällande deta5plan ger möjlighet att bygga i två våningar.

Då parkeringsbehovet ökar i samband med fler bostäder på fastigheten
önskar Törebodabostäder AB samtidigt att befintlig gata, Sprängkullsgatan
omvandlas från gatumark till kvartersmark och överförs till bolagets fastighet.

Utvecklingsutskottet beslutade den 16 augusti 2017 att uppdra åt kommunledningskontoret att genomföra samråd på upprättat förslag till deta5plan, daterat juli 2017, för fastigheten Töreboda Cedern 5.
Utvecklingsutskottet beslutade den 12 oktober 2017 att uppdra åt kommunledningskontoret att genomföra granskning av upprättat förslag till
deta5plan, upprättat ijuli och reviderat i oktober 2017, för del av kvarteret Töreboda Cedern med mera.

Plan- och exploateringschefen föreslår kommunfullmäktige besluta att
anta ny detaljplan för del av kvarteret Cedern med mera.
Beslutsunderlag

Kommunchefens tjänsteskrivelse den 30 december 2016
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Utvecklingsutskottets protokoll den 11 januari 2017, § 6
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 5 juli 2017 med bilagorna Planbeskrivning och Plankarta, Samrådshandling juli 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 16 augusti 2017, § 117
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 4 oktober 2017 med

bilagorna, Planbeskrivning, Plankarta och Samrådsredogörelse, oktober
2017

Utvecklingsutskottets protokoll den 12 oktober 2017, § 165
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 22 november 2017 med bilagorna,
Planbeskrivning, Plankarta och Granskningsutlåtande, Antagandehandling
november 2017

Utvecklingsutskottets protokoll den 6 december 2017, § 213
Protokollet skickas till

Kommunfullmäktige
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TÖREBODA KOMMUN

Per-Ola Hedberg,

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Referens

2017-11-22

KS 2016-00300

Kommunfullmäktige

Kommunchef

Töreboda Cedern 5
Ny detaljplan
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar ny detaljplan för del av kvarteret Cedern mm.
Bakgrund
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott har tidigare beslut om samråd
och granskning, vilket nu har genomförts.

Per-Ola Hedberg
Kommunchef
Bilaga:
Planbeskrivning, Plankarta, Granskningsutlåtande del av kv Cedern mm
Antagandehandling november 2017
Beslutet ska skickas till:
Kommunchefen
Plan-och exploateringschefen

TÖREBODA KOMMUN

ANTAGANDEHANDLING
Planen antagen
Laga kraft
Genomförandetiden utgår

Vy från sydväst

Vy från sydost

DEL AV KVARTERET CEDERN M.M.
Töreboda tätort
Töreboda kommun
DETALJPLAN

PLANBESKRIVNING
Upprättad i juli, reviderad i november 2017
1

Detaljplan för del av kvarteret Cedern m.m.

INNEHÅLL
PLANBESKRIVNING
PLANENS SYFTE

BEHOVET AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING (MKB)
Behovsbedömning
Bedömningskriterier
- Regleringar och skyddsvärden
- Effekter på miljön
- Effekter på naturresurser
- Hälsa och säkerhet
- Miljökvalitetsnormer
Samlad bedömning

PLANDATA
Läge och areal
Markägare
Planens handläggning
BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN
Mark
Bebyggelse
Fornlämningar
Teknisk service
Trafik
Kollektivtrafik
Övrig samhällsservice
Strandskydd
Riksintressen
Störningar

KONSEKVENSER

GENOMFÖRANDE
Organisatoriska frågor
Fastighetsrättsliga frågor
Ekonomiska frågor

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan
Kommunala program
Gällande detaljplan

ILLUSTRATIONER
Perspektivbilder (Amnehärad Byggkonsult AB)
Skuggbildningar (Amnehärad Byggkonsult AB)

PLANERAD MARKANVÄNDNING
Bostäder
Parkering
Gång- och cykelväg
Planbestämmelser

KARTA
Separat plankarta med bestämmelser
Handlingar
- Planbeskrivning
- Plankarta med bestämmelser
- Fastighetsförteckning

INFRASTRUKTUR
Dricks- och spillvatten
Dagvatten
El och tele
Avfallshantering
Uppvärmning

Underlagsmaterial
- Grundkarta
- Gällande detaljplan

AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN
Grundläggande hushållningsbestämmelser
Särskilda hushållningsbestämmelser
Miljökvalitetsnormer

Planen har upprättats på uppdrag av kommunstyrelsen och
i samarbete med plan- och exploateringschefen samt övrig
berörd personal inom kommunen.
L I Knutsson arkitektkontor

Flygfoto över planområdet
Detaljplan för del av kvarteret Cedern m.m.
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PLANBESKRIVNING
Teknisk service
Området är anslutet till kommunens ledningsnät för
vattenförsörjning och avlopp. Ledningar för el, tele och
fjärrvärme finns i angränsande gatunät.

PLANENS SYFTE
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av
nya bostadslägenheter i kvarteret Cedern. Större delen
av den befintliga bebyggelsen kommer att rivas.
Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan eller att gällande miljökvalitetsnormer överskrids.

Trafik
kvarteret Cedern ligger vid Kårtorpsgatan, som utgör
den naturliga förbindelseleden mellan området och
ortens centrala delar.
Planområdet begränsas i söder av Bergsprängarevägen (tidigare benämnd Sprängkullsgatan), som är
avstängd för körtrafik vid gränsen mot parkmarken.

PLANDATA
Läge och areal
Planområdet är beläget vid Kårtorpsgatan och Bergsprängarevägen i tätortens norra del.
Områdets areal uppgår till 0,9 hektar.

Kollektivtrafik
Busshållplats för flera linjer finns vid Centralskolan,
cirka 450 meter söder om planområdet.

Fastigheter och markägare
Planområdet omfattar fastigheten Cedern 5 samt delar
av Kastanjen 4 och Berget 3:16.
Cedern 5 och Kastanjen 4 ägs av kommunens bostadsbolag Törebodabostäder AB. Berget 3:16 ägs av
Töreboda kommun.

Övrig samhällsservice
Förskola och grundskola med klasserna 7-9 finns inom
500 meters avstånd från planområdet. Övriga servicefunktioner i form av butiker, vårdcentral, äldreboende
m.m. finns i ortens centrum omkring en kilometer söder
om planområdet.

Planens handläggning
Planen handläggs med s.k. utökat förfarande, vilket
innebär att planhandlingarna ska göras till föremål för
både samråd och offentlig granskning innan de tas upp
för beslut i kommunfullmäktige.

Riksintressen
Några riksintressen finns inte registrerade inom området eller i dess närhet.
Störningar
Några störningar i form av buller eller utsläpp som
kräver särskilda åtgärder förekommer inte i områdets
närhet.

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN
Mark
Marken inom området är i stort sett helt plan på nivån
90 meter över nollplanet. Hela området utnyttjas för
bostadsbebyggelse och gatumark. Öster om planområdet ligger parkmarken Berget.
Bebyggelse
Bebyggelsen inom området uppfördes i slutet av sextiooch början av sjuttiotalet och består av sammanlagt 36
bostadslägenheter som upplåts med hyresrätt. De flesta
husen är uppförda i en våning, medan huset i områdets
nordvästra del har två våningar.
Byggnaden längst i sydväst innehåller en samlingslokal samt vissa andra gemensamma utrymmen.
Övrig bebyggelse i planområdets närhet består i
huvudsak av villor. Området söder om Bergsprängarevägen är bebyggt med flerbostadshus i tre våningar.

Vy från sydost

Fornlämningar
I området finns inga kända fornlämningar.

Tvåvåningshuset sett från nordost
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de sju enplanshusen och ersätta dem med byggnader i
fyra våningar. Rivningslov har erhållits.
Den befintliga tvåvåningsbyggnaden i kvarterets
nordvästra del är i bättre skick och planeras att behållas.
De nya husen placeras på ömse sidor om en gemensam gård, som även kommer att inrymma separata låga
byggnader för förråd och avfall m.m.
Totalt beräknas de planerade husen innehålla ett
sextiotal lägenheter av varierande storlek. Tillsammans
med de befintliga lägenheterna som avses att behållas
planeras hela planområdet att omfatta 75-80 lägenheter.
De nya bostadshusens utformning, orientering och
placering planeras med målsättningen att de befintliga
fastigheterna i norra delen av kvarteret inte drabbas av
besvärande skuggbildning. En särskild studie har gjorts
av skuggornas utbredning vid olika årstider och klockslag. Utredningen redovisas på sidan 7 i denna beskrivning.
En geoteknisk undersökning avses att göras i samband med bygglovbehandlingen, även om inga påtagliga misstankar finns om att markens beskaffenhet är
mindre lämplig för den planerade markanvändningen.
Det är dock förenat med svårigheter att genomföra
denna undersökning så länge området är bebyggt. Arbetet kommer att påbörjas när delar av de befintliga husen
har rivits.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan
Töreboda kommuns översiktsplan antogs 1992. Arbetet med en ny översiktsplan har påbörjats. Varken
i den gällande planen eller i framtagna utkast till ny
plan finns några specifika ställningstaganden för det nu
aktuella planområdet.
Kommunala program
Några program eller andra policydokument som berör
planområdet har inte upprättats.
Gällande detaljplaner
För området gäller detaljplan (stadsplan) för området
Berget, kvarteret Tallen m.fl, fastställd 1974-09-09.
Enligt planbestämmelserna är kvarteret Cedern
avsett för bostadsbebyggelse i högst två våningar utan
vindsinredning.
Planen berörs också i mindre omfattning av detaljplan (stadsplan) för kvarteren Pilen och Kastanjen m.m,
fastställd 1963-05-10

Parkering
Den del av Bergsprängarevägen som ligger söder om
planområdet överförs till kvartersmark och kommer
att inrymma ett sjuttiotal bilplatser. Dessutom finns ett
mindre antal bilplatser i kvarterets nordvästra del.
Gång- och cykelväg
En tre meter bred markremsa i kvarteret Kastanjens
norra del utläggs som allmän plats och kommer att
upplåtas för gång- och cykeltrafik mellan Kårtorpsgatan
och parkområdet Berget.

Utdrag ur gällande detaljplan för Berget m.m. 1:1000
Planförslaget berörs även av en gällande tomtindelning
för kvarteret Cedern (akt TÖF-486), vilken i tillämpliga
delar kommer att upphävas i samband med planens
antagande.

Planbestämmelser
Hela byggnadskvarteret ges användningsbestämmelsen
B, bostäder i högst fyra våningar. Bebyggelsens totalhöjd har bestämts till +104 meter över nollplanet, dvs
cirka 14 meter över marknivån..
Den f.d. gatumarken ges egenskapsbestämmelsen
p, parkering. Området korsas av kommunala ledningar,
som skyddas med särskild planbestämmelse, u-område.
Den mark där det inte får uppföras byggnader markeras på plankartan som punktprickad.

PLANERAD MARKANVÄNDNING
Bostäder
Det råder stark efterfrågan på bostäder i kommunen,
med särskild tonvikt på centralorten.
Det är naturligt att man vid utbyggnaden riktar
blickarna mot att förtäta eller att ersätta äldre bebyggelse i stället för att expandera på tidigare outnyttjad
mark.
Större delen av den befintliga bebyggelsen i kvarteret Cedern är över fyrtio år gammal och av dålig
kvalitet. Törebodabostäder AB planerar därför att riva
Detaljplan för del av kvarteret Cedern m.m.

INFRASTRUKTUR
Dricks- och spillvatten
Planområdet är anslutet till kommunens ledningsnät.
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Dagvatten
Där markförhållandena så medger, ska dagvattnet
omhändertas lokalt inom området. I andra hand ska
dagvattnet avledas till kommunens anläggning.

Bedömingskriterier
Bedömningen grundas på följande kriterier:
Regleringar och skyddsvärden
- Planen berörs inte av rådande riksintressen.
- Nätverket Natura 2000 berörs inte.
- Registrerade fornlämningar påverkas inte.
- Planen strider inte mot kommunens översiktsplan.

El och tele
Området ansluts till befintliga ledningsnät.
Avfallshantering
Avfallshanteringen ombesörjs av lokal entreprenör.

Effekter på miljön
- Planen berör inte områden som kan medföra negativ påverkan på naturmiljön med avseende på växtoch djurliv.
- Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse finns inte
inom området.
- Möjligheterna till rekreation och friluftsliv påverkas
inte.
- Risker för skred eller ras bedöms inte finnas.

Uppvärmning
Bebyggelsen kommer successivt att anslutas till ortens
fjärrvärmenät.

AVVÄGNINGAR ENLIGT
MILJÖBALKEN

Effekter på naturresurser
- Planens genomförande anses förenligt med miljöbalkens hushållningsbestämmelser.
- Areella näringar påverkas inte.
- Viktiga transportleder påverkas inte.

Grundläggande hushållningsbestämmelser
I 3 kapitlet miljöbalken föreskrivs att mark- och vattenområden ska användas för de ändamål som de är bäst
lämpade för. Om det finns mark eller verksamheter som
är utpekade som riksintressanta, ska dessa skyddas mot
åtgärder som kan orsaka påtaglig skada.

Hälsa och säkerhet
- Planens genomförande befaras inte medföra störningar i form av utsläpp, buller och vibrationer.
- Några påtagliga risker med avseende på människors
hälsa och säkerhet bedöms inte finnas.

Särskilda hushållningsbestämmelser
Delar av Töreboda kommun är enligt 4 kapitlet miljöbalken av riksintresse med avseende på rådande
natur- och kulturvärden, vilka inte får påtagligt skadas.
Särskild hänsyn ska tas till turismens och friluftslivets
intressen.

Miljökvalitetsnormer
- Gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kapitlet miljöbalken kommer inte att överskridas.
- Inga nationella eller lokala miljömål befaras bli
motverkade.

Miljökvalitetsnormer
Enligt 5 kapitlet miljöbalken får regeringen meddela
föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller
miljön i övrigt.
Hittills har sådana normer antagits för utomhusluft,
vattenförekomster, fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller.

Samlad bedömning
Kommunen bedömer, med hänvisning till ovanstående
beskrivningar, att detaljplanens genomförande inte
medför betydande miljöpåverkan. Någon miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap miljöbalken behöver
därmed inte upprättas.

BEHOVET AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

KONSEKVENSER

Behovsbedömning
I förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar
(MKB-förordningen) föreskrivs att alla detaljplaner ska
innehålla en bedömning av om planens genomförande
kan orsaka betydande miljöpåverkan. Om så är fallet
kan en särskild konsekvensbeskrivning behöva upprättas.
Betydande miljöpåverkan kan bli följden om planen
berör Natura 2000-områden eller om den syftar till att
uppföra anläggningar som kräver tillstånd enligt MKBförordningens bestämmelser.

Som framgår av ovanstående avsnitt görs bedömningen
att några negativa konsekvenser för miljön eller för
hälsa och säkerhet inte blir följden av den nu aktuella
detaljplanen.
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Huvudmannaskap för allmänna platser
Kommunen är huvudman för allmänna platser inom
planområdet, dvs den föreslagna gång- och cykelvägen
i planområdets södra del.

GENOMFÖRANDE
Genomförandebeskrivningen redovisar den principiella
ansvarsfördelningen och möjligheterna till genomförande, men har ingen självständig rättsverkan. Avsikten
med beskrivningen är att ge vägledning vid planens
genomförande.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Exploatörer och markägare
Exploatör är Törebodabostäder AB. Fastighets- och
rättighetsägare samt berörda grannar redovisas i den till
detaljplanen hörande fastighetsförteckningen.

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Planprocessen
Detaljplanen hanteras med s.k. utökat förfarande, vilket
innebär att förslaget först ska göras till föremål för
samråd och därefter ställas ut för granskning. När dessa
processer är genomförda kan planen tas upp för antagande i kommunfullmäktige.
Samrådsprocessen har genomförts och granskningen
beräknas ske under hösten 2017.

Fastighetsbildning
Aktuella delar av Bergsprängarevägen kommer att
överföras till Cedern 5 genom fastighetsreglering.
Lantmäteriförrättningen ska ansökas och bekostas av
Törebodabostäder AB.
Ledningsrätt
Befintliga och eventuellt tillkommande ledningar inom
planområdet skyddas genom s.k. u-område. Ansökan
om ledningsrätt görs av kommunen.

Tidsplan för exploateringen
Utbyggnaden kommer att starta snarast efter att detaljplanen vunnit laga kraft. Tidsplanen är dock beroende
av i vilken takt det är möjligt att finna evakueringsbostäder för de boende i de byggnader som ska rivas.

EKONOMISKA FRÅGOR

Genomförandetid
Planens genomförandetid har bestämts till femton år.
Under genomförandetiden får detaljplanen inte ändras eller upphävas utan fastighetsägarens medgivande.
Om så ändå sker, kan kommunen bli skyldig att utge
ersättning för minskad eller förlorad byggrätt.
Efter genomförandetiden utgång fortsätter planen att
gälla tills den ändras eller upphävs.

Avtal
Kommunen och Törebodabostäder AB har träffat ett avtal, som reglerar att den sistnämnde står för kostnaderna
för upprättandet av denna detaljplan.
Härav följer att Törebodabostäder AB inte kommer att debiteras planavgift för bygglov så länge denna
detaljplan gäller.

Vy från öster

Gemensamhetslokalen i områdets sydvästra del

Detaljplan för del av kvarteret Cedern m.m.
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April kl 17

April kl 12

Juli kl 12

Juli kl 17

Oktober
kl 12

Oktober
kl 17

Skuggbildningar vid olika tidpunkter vår-sommar-höst
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GRÄNSBETECKNINGAR
Gräns för planområdet, tillika användningsgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning
saknas, gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning
och utformning är tillåten.
MARKANVÄNDNING

Kårtorpsgatan

B IV
e 60

Allmän plats
gc

Gång- och cykelväg

Kvartersmark
B

Bostäder

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE
e 60
Högst 60 procent av fastighetens areal får bebyggas
Byggnad får inte uppföras
p
Parkering
u
Mark en sk a vara tillgänglig för allmänna underjordisk a ledningar
UTFORMNING

+104

p
p

u (Bergsprängarevägen)

+104

Högsta totalhöjd i meter över kartans nollplan. Högre höjd får
medges för ventilationsdon och liknande mindre anordningar.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetiden slutar femton år efter det att beslut om planens antagande
vunnit laga kraft.

gc
UPPLYSNINGAR
Byggnader anslutna till kommunens dagvattenanläggning ska klara en uppdämning
till marknivå vid anv isad förbindelsepunkt för dagvatten.

Grundkarta över Kv. Cedern
Töreboda kommun
Upprättad av Sektor Samhällsbyggnad
Kart- och mätavdelningen
i Mariestad februari 2017

BETECKNINGAR

CEDERN 5
Kårtorpsgatan

Fastighetsgräns
Traktgräns
Fastighetsbeteckning
Gatunamn
Bostadshus resp. uthus
Skärmtak

Camilla Pärleborn
Gis-ingenjör
Skala: 1:1000
Standard Klass: II
Koordinatesystem: SWEREF 99 1330
Höjdsystem: RH2000
Fastighetsredovisning: 2017-02-22

Vägkant
Kantsten
Rutnätspunkt
Polygonpunkt
Höjdkurvor

Del av kvarteret Cedern m.m.
Töreboda tätort, Töreboda kommun

Belysningsstolpe

E

Elledning
Spillvatten-, vatten- och
dagvattenledning

DETALJPLAN

Skala 1:1000 (format A3)

Upprättad i juli, reviderad i november 2017
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TÖREBODA KOMMUN
Kommunstyrelsen

Detaljplan för del av kvarteret Cedern m.m.
Töreboda tätort, Töreboda kommun
UTLÅTANDE över synpunkter som framförts under granskningstiden
Ett förslag till detaljplan, upprättat i juli och reviderat i oktober 2017, har varit utställt för granskning under
tiden 18 oktober-13 november 2017.
Under och i anslutning till granskningstiden har följande yttranden inkommit (sammanfattning jämte
kommentarer):
1
Länsstyrelsen

Länsstyrelsen bedömer med
hänsyn till plan- och bygglagens
ingripandegrunder samt till nu
kända förhållanden att planen
kan accepteras.

Noteras.

2
Lantmäteriet

Planbestämmelserna följer inte
helt Boverkets allmänna råd.

Noteras.

Det bör tydliggöras hur markåtkomst och ersättning hanteras för de fastighetsrättsliga
åtgärder som krävs för planens
genomförande.

Genomförandebeskrivningen har kompletterats i berört avseende.

Det ifrågasätts om den angivna
högsta totalhöjden klarar fyra våningar. Om totalhöjden bestäms
till 104 meter behöver kartan
kompletteras med markens höjd.

Markens höjd uppgår till 90 meter över
nollplanet, vilket framgår av grundkartans nivåkurvor. Planbestämmelsen för
byggnadernas totalhöjd 104 meter över
nollplanet medger en total byggnadshöjd
av 14,0 meter, vilket är något mer än
vad som erfordras.

Det bör redovisas hur dagvattnet
kan tas om hand. En bestämmelse om begränsning av arealen hårdgjord yta bör finnas.
Om utformningen av dagvattenhanteringen ska lösas
av tekniska nämnden bör detta
framgå av genomförandebeskrivningen.

Dagvattenhanteringen har tydliggjorts
genom en upplysning på plankartan.

Det befaras att fastigheten kommer att drabbas av skuggbildning, inte minst under vintern,
vilket inte har undersökts i den
utredning som bifogas planbeskrivningen.

Som framgår av solstudien för oktober kl
17 tangerar skuggan garaget på Cedern
4. Längre fram på hösten och under
vintern är det mörkt under den tid på
dygnet då solen rör sig mot väster.

3
Miljö- och byggnadsnämnden

4
Ägare till Cedern 4

2

Ägare till Cedern 4
forts.

Bostadsområdet Kårtorp är
utsatt för en omfattande kriminalitet och drogproblematik.
Påståendet kan tolkas som att
området inte bör bebyggas ytterligare.

Genom att utveckla området genom ny
bebyggelse skapas förutsättningar för
ökad attraktivitet och förbättring av de
sociala förhållandena.

Det påstås att berörda tjänstemän inom kommunen och Törebodabostäder befinner sig i en
jävssituation. Detta bör bl.a. leda
till att planärendet dras tillbaka.

Rivningslov har beviljats för befintliga
byggnader och byggrätt för ny bebyggelse i upp till två våningar finns i gällande
detaljplan.
Beslutet att upprätta ny detaljplan
som tillåter en byggrätt med ett högre
antal våningar har fattats av kommunens folkvalda politiker. Någon jävssituation föreligger därmed inte.

UTLÅTANDE över framförda synpunkter
Planbeskrivningen har kompletterats i de avseenden som framgår av yttrande 2 ovan. Planförslaget kan
därmed föras till antagande.
Töreboda 2017-11-21
Töreboda kommun

Dan Harryzon
Plan- och exploateringschef

TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Ks § 7

Sammanträdesdatum

Sida

2018-Ol-03
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Dnr KS 2017/0179

Detaljplan för Töreboda Verkmästaren 10 och Konstruktören 3
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till detaljplan för delar av
kvarteren Töreboda Verkmästaren 10 och Konstruktören 3.
Sammanfattning av ärendet

Plan- och exploateringschefen skriver att i dialog med ägaren till fastigheten Töreboda Konstruktören 3 med flera, Daloc AB har behov framkom-

mit av att ändra fastighetsgränsen något inför en framtida utbyggnad. För
att göra detta möjligt krävs en ny detaljplan.

Utvecklingsutskottet beslutade den 11 januari 2017 att uppdra till kommunledningskontoret att teckna plankostnadsavtal med ägaren till fastigheten Töreboda Konstruktören 3 och att upprätta förslag till ny detaljplan.

Utvecklingsutskottet beslutade den 10 maj 2017 att uppdra till kommunledningskontoret att genomföra samråd för Töreboda Verkmästaren 10
och Konstruktören 3 med flera enligt upprättad samrådshandling: maj, under perioden 15 maj - 5 juni 2017.

Utvecklingsutskottet beslutade den 16 augusti 2017 att uppdra åt kommunledningskontoret att genomföra granskning av upprättat förslag till
detaljplan, daterat juni 2017, för Töreboda Verkmästaren 10 och
Konstruktören 3 med flera.

Plan- och exploateringschefen föreslår kommunfullmäktige besluta att
anta detaljplan för delar av kvarteren Töreboda Verkmästaren 10 och
Konstruktören 3.

Justerare
/
:)

«
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Utdragsbestyrkande

TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2 018-Ol-O 3

15

forts. Ks § 7
Beslutsunderlag

Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelser den 30 december 2016
Utvecklingsutskottets protokoll den 11 januari 2017, § 7 och 8

Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 27 april20l7 med
Plankarta och Planbeskrivning, Samrådshandling
Utvecklingsutskottets protokoll den 10 maj 2017, § 79
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 5 juli 2017 med bilagorna, Plankarta och planbeskrivning, Granskningshandling juni 2017 och
Samrådsredogörelse juni 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 16 augusti 2017, § 116

Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 28 september 2017
med bilagorna Planbeskrivning och Plankarta upprättade i maj 2017, reviderade ijuni och september 2017 samt Granskningsutlåtande september
2017

Utvecklingsutskottets protokoll den 12 oktober 2017, § 162
Kommunstyrelsens protokoll den 1 november 2017, § 325
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 6 december 2017 med
bilagorna, Plankarta, Planbeskrivning, Granskningsutlåtande,
Antagandehandling november 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 6 december 2017, § 214
Protokollet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerare
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Utdragsbestyrkande

TÖREBODA KOMMUN
Dan Harryzon Plan- och exploateringschef
0506 180 88

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2018-01-16

Sida 1 av 1
Referens
KS 2017-00179

Kommunfullmäktige

Detaljplan för delar av kvarteren Verkmästaren och
Konstruktören,Töreboda tätort
Se även: Dnr Ks 2016/327 och Dnr Ks 2016/329

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplan för delar av kvarteren Verkmästaren och
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Byggnader anslutna till kommunens dagvattenanläggning ska klara en uppdämning
till mark nivå vid anv isad förbindelsepunkt för dagvatten.
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TÖREBODA KOMMUN
Kommunstyrelsen

ANTAGANDEHANDLING
Planen antagen
Laga kraft
Genomförandetiden utgår

Konstruktören 3

Verkmästaren 10
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Detaljplan för kvarteren Konstruktören och Verkmästaren

INNEHÅLL
PLANBESKRIVNING
PLANENS SYFTE

GENOMFÖRANDE

PLANDATA
Läge och areal
Markägare
Planens handläggning

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Planprocessen
Preliminär tidsplan
Genomförandetid
Huvudmannaskap för allmänna plater

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN
Mark och vegetation
Grundförhållanden
Bebyggelse
Fornlämningar
Teknisk service
Trafik
Störningar och risker
Förorenad mark

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Exploatörer och markägare
Fastighetsbildning
EKONOMISKA FRÅGOR
Avtal

KARTA

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan
Övergripande intressen
Gällande detaljplaner

Separat plankarta med bestämmelser

PLANERAD MARKANVÄNDNING
Planerade åtgärder
Underlagsmaterial

- Gällande detaljplaner
- Geoteknisk undersökning (BGM 2016-09-13)

INFRASTRUKTUR
Trafik
Dricks- och spillvaten
Dagvatten
Uppvärmning
El och tele
Avfallshantering
ÖVERVÄGANDEN ENLIGT MILJÖBALKEN
Grundläggande hushållningsbestämmelser
Särskilda hushållningsbestämmelser
Miljökvalitetsnormer

Planen har upprättats på uppdrag av kommunstyrelsen
och i samarbete med plan- och exploateringschefen
samt övrig berörd personal inom kommunen.

BEHOVET AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING (MKB)
Behovsbedömning

Detaljplan för kvarteren Konstruktören och Verkmästaren

L I Knutsson arkitektkontor
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PLANBESKRIVNING
Bebyggelse
All bebyggelse inom området och dess omgivningar
består av industrier av skilda slag och är uppförd med
början av sextiotalet och senare.
Fastigheten Konstruktören 3 är obebyggd. På fastigheten Verkmästaren 10 ligger en industribyggnad med
flera företag representerade.

PLANENS SYFTE
Detaljplanen möjliggör utökning av befintlig industribyggnad på fastigheten Konstruktören 3 samt medger
en mera flexibel användning av fastigheten Verkmästaren 10.
Naturområdet öster om kvarteret Konstruktören
kompletteras med en gång-och cykelväg mellan Verkstadsgatan och Gubberogatan.

Fornlämningar
I området finns inga kända fornlämningar eller andra
kulturhistoriska intressen.

PLANDATA
Läge och areal
Planområdet består av två separata delar och är beläget
vid Industrigatan i tätortens sydvästra del.
Planområdets sammanlagada areal uppgår till cirka
4,1 hektar.

Teknisk service
Området är anslutet till kommunens ledningsnät för
vattenförsörjning, avlopp och dagvatten.
Trafik
Området trafikmatas från huvudgatan Skövdevägen via
Industrigatan och Verkstadsgatan.

Markägare
Större delen av området tillhör fastigheterna Konstruktören 3 och Verkmästaren 10, vilka ägs av Daloc AB
respektive Västgötabygdens Fastigheter AB. Området
omfattar även delar av fastigheten Borreboda 15:20,
som ägs av Töreboda kommun.

Störningar och risker
Planområdet ligger cirka femtio meter från närmaste
bostadshus vid Gubberogatan. De ovan nämnda trafiklederna ligger minst 150 meter från närmaste bostadsfastighet, vilket bedöms som tillfredsställande för att
störningar inte ska uppstå.

Planens handläggning
Detaljplanen handläggs med s,k, utökat förfarande,
vilket innebär att den kommer at bli föremål för både
samråds- och granskningsutställningar.

Förorenad mark
Varken i kommunens eller länsstyrelsens register finns
några uppgifter om att marken innehåller föroreningar.

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Mark och vegetation
Planområdet ligger i västlig lutning. Höjdskillnaden
mellan områdets östra och väsra delar uppgår till cirka
två meter. I grönområdet i öster finns en tydligt markerad kulle samt ett bestånd av björkar.

Översiktsplan
Töreboda kommuns översiktsplan antogs 1992. Arbetet med en ny översiktsplan pågår. Hittills har ett antal
samrådsmöten med kommuninvånarna genomförts.
Några ställningstaganden eller synpunkter på det aktuella planområdet har inte framkommit.
Översiktsplanen beräknas bli antagen av kommunfullmäktige under 2019.

Grundförhållanden
Planerad bebyggelse berör fastigheten Konstruktören 3,
för vilken en geoteknisk undersökning har utförts.
Av utredningen framgår att jorden under ytskiktet
består av finsediment såsom lera och silt. Härunder
följer friktionsjord som vilar på fast botten.
Grundvattenytan ligger cirka 1,8 meter under markytan.
Några stabilitetsproblem eller risker för sättningar
bedöms inte föreligga.
Grundläggning kan ske på frostskyddad nivå med
sulor, alternativt förstyvad bottenplatta på naturligt
lagrad jord eller väl packad fyllning.

Övergripande intressen
Planområdet berörs inte av riksintressen, Natura 2000
eller strandskydd.
Gällande detaljplaner
Planområdet berörs i olika omfattning av detaljplaner
(stadsplaner) fastställda 1962, 1967 och 1976 samt
detaljplaner antagna 1989 och 2003.
All kvartersmark inom planområdet är avsedd för
industriändamål med en högsta byggnadshöjd av 8,0
meter.
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Stadsplan 15
1976-01-27

Dagvatten
Dagvattnet leds till kommunens ledningsnät.
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Gubberogata

Uppvärmning
Befintlig och planerad bebyggelse uppvärms med individuella system.
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Industrigatan

2

2

KONSTRUKTÖREN
3

Stadsplan 8
1967-08-29
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El och tele
Ny bebyggelse ansluts till befintliga ledningsnät.

Stadsplan 3
1962-02-16

11

Verkstadsgatan

Avfallshantering
Avfallet hanteras av kommunens entreprenör.

Stadsplan 3
1962-02-16
10

VERKMÄSTAREN
5
6

ÖVERVÄGANDEN ENLIGT
MILJÖBALKEN

Detaljplan 40
1989-06-13
DISPONENTEN

Detaljplan 63
2003-03-03
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Grundläggande hushållningsbestämmelser
I 3 kapitlet miljöbalken föreskrivs att mark- och vattenområden ska användas för de ändamål som de är bäst
lämpade för. Om det finns mark eller verksamheter som
är utpekade som riksintressanta, ska dessa skyddas mot
åtgärder som kan orsaka påtaglig skada.

Planområdet

6
2602

S:4

Gällande detaljplaner

PLANERAD MARKANVÄNDNING
Planerade åtgärder
I kvarteret Konstruktören förbereds en utbyggnad av
befintlig byggnad på tomt nr 1. Avsikten är att tillbyggnadens östra gavel ska linjera med befintlig byggnad
och förlängas över gränsen till tomt nr 3. Kvarterets
östra gräns flyttas därför några meter åt öster för att avståndet mellan byggnad och gräns ska uppgå till minst
sju meter. Ingreppet i naturmarken bedöms som ringa.
I gällande detaljplan finns ett ledningsreservat (uområde) utlagt på mark som i en tidigare detaljplan
utlagts som gatumark (Gubberogatan). Ledningarna har
nyligen tagits bort.
Byggnaden i kvarteret Verkmästaren ges mera
flexibla planbestämmelser som medger småindustri,
lager, fordonsservice, samt lokaler för yrkesutbildning
och träningsverksamhet, vilket i huvudsak motsvarar
fastighetens verkliga användning.
Högsta tillåtna byggnadshöjd har för Konstruktören
3 ökats från 8,0 till 10,0 meter.
Grönområdet öster om kvarteret Konstruktören
behålls. En eventuell gång- och cykelförbindelse mellan Verkstadsgatan och Gubberogatan har illustrerats på
plankartan.

Särskilda hushållningsbestämmelser
Delar av Töreboda kommun är enligt miljöbalken av
riksintresse med avseende på rådande natur- och kulturvärden, vilka inte får påtagligt skadas. Särskild hänsyn
ska tas till turismens och friluftslivets intressen.
Det aktuella planområdet berörs inte av några riksintressen.
Miljökvalitetsnormer
Enligt 5 kapitlet miljöbalken får regeringen meddela
föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller
miljön i övrigt.
Hittills har sådana normer antagits för utomhusluft,
vattenförekomster, fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller.
Planerad verksamhet beöms inte medföra att några
miljökvalitetsnormer överskrids.

INFRASTRUKTUR
Trafik
Angränsande gator ingår inte i planområdet. Några
fysiska åtgärder inom gatumarken planeras inte.
Dricks- och spillvatten
Planområdet är anslutet till kommunens ledningsnät för
vatten och spillvatten. Ny bebyggelse kan anslutas till
befintligt nät.
Detaljplan för kvarteren Konstruktören och Verkmästaren

Grönområdet
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Genomförandetid
Planens genomförandetid har bestämts till femton år.
Under genomförandetiden får detaljplanen inte ändras eller upphävas utan fastighetsägarnas medgivande.
Om så ändå sker, kan kommunen bli skyldig att utge
ersättning för minskad eller förlorad byggrätt.
Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen
att gälla tills den ändras eller upphävs.

BEHOVET AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING (MKB)k
Behovsbedömning
I förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar
(MKB-förordningen) föreskrivs att alla detaljplaner ska
innehålla en bedömning av om planens genomförande
kan orsaka betydande miljöpåverkan. Om så är fallet
kan en särskild konsekvensbeskrivning behöva upprättas.
Betydande miljöpåverkan kan bli följden om planen
berör Natura 2000-områden eller om den syftar till att
uppföra anläggningar som kräver tillstånd enligt MKBförordningens bestämmelser.
Planförslaget innebär inga miljöpåverkande ändringar av gällande bestämmelser för områdets användning.
Den enda fysiska förändringen består i att 200 kvadratmeter av naturområdet överförs till kvartersmark. Inget
av de kriterier som normalt tas upp vid bedömning av
detaljplaner (regleringar och skyddsvärden, effekter på
miljö och naturresurser, hälsa och säkerhet samt påverkan på miljökvalitetsnormer) bedöms medföra negativa
konsekvenser för miljön inom planområdet.
Kommunen bedömer, med hänvisning till ovanstående beskrivning, att detaljplanen inte medför betydande miljöpåverkan. Någon miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kapitlet miljöbalken behöver därmed inte
upprättas.

Huvudmannaskap för allmänna platser
Kommunen är huvudman för allmänna platser, i detta
fall naturområdet öster om kvarteret Konstruktören, och
har därmed ansvaret för områdets drift och underhåll.
Ansvaret för anläggande, drift och underhåll av
kommunala ledningar för vatten och avlopp, fjärrvärme, el, tele m.m. åvilar också kommunen eller av
berörda infrasrukturföretag

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Exploatörer och markägare
Berörda fastighets- och rättighetsägare redovisas i den
till detaljplanen hörande fastighetsförteckningen.
Fastighetsbildning
Ägaren till Konstruktören 3 förvärvar aktuell del av
Borreboda 15:20, som ska sammanläggas med Konstruktören 3. Det kan även bli aktuellt att sammanlägga
fastigheterna Konstruktören 1 och 3, som har samma
ägare. Ansökan om förrättning sker av fastighetsägaren.

GENOMFÖRANDE
Genomförandebeskrivningen redovisar den principiella
ansvarsfördelningen och möjligheterna till genomförande, men har ingen självständig rättsverkan. Avsikten
med beskrivningen är att ge vägledning vid planens
genomförande.

EKONOMISKA FRÅGOR
Avtal
Avtal ska upprättas mellan kommunen och ägarna till
berörda fastigheter angående markförvärv samt ersättning för detaljplanens upprättande och handläggning.

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Planprocessen
Detaljplanen hanteras med s.k.utökat förfarande, vilket
innebär att förslaget först ska göras till föremål för
samråd, och senare ställas ut för granskning. När dessa
processer är genomförda kan planen tas upp för antagande i kommunfullmäktige.
Preliminär tidsplan
Samrådsprocessen beräknas preliminärt ske under
våren 2017 och granskningsprocessen senare under
sommaren. Beslut om antagande i kommunfullmäktige
beräknas efter semesterperioden 2017.
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TÖREBODA KOMMUN
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TÖREBODA KOMMUN
Kommunstyrelsen

Detaljplan för delar av kvarteren Konstruktören och Verkmästaren
Töreboda tätort, Töreboda kommun
UTLÅTANDE över synpunkter som framförts under granskningstiden
Ett förslag till detaljplan, upprättat i maj och reviderat i juni 2017, har varit utställt för granskning under tiden
23 augusti-11 september 2017.
Under granskningstiden har följande yttranden inkommit (sammanfattning jämte kommentarer):
1
Länsstyrelsen
2017-09-07

Lantmäteriet
2017-09-09

Tekniska nämndens
arbetsutskott
2017-09-05

Miljö- och byggnadsnämnden
(samrådsyttrande
2017-05-31)

Länsstyrelsen bedömer att planen kan accepteras och därför
inte kommer att överprövas om
den antas.

Noteras.

Under rubriken Synpunkter påpekas att behovet av att reglera
utfart mot Industrigatan samt exploateringsgrad bör övervägas.

Gällande detaljplan för industriområdet
saknar i sin helhet bestämmelser om
utfartsförbud och exploateringsgrad. För
närvarande konstateras inga olägenheter med att behålla gällande bestämmelser, vars införande i så fall bör gälla hela
industriområdet.

Ingen anmärkning.

Noteras.

Det påpekas att plankartan inte
helt följer Boverkets rekommendationer med avseende på
beteckningar.

Noteras.

Allmänna va-ledningar utanför
planområdet bör inte redovisas.
Sådana uppgifter bör inte spridas mer än nödvändigt.

Samtliga vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar utanför planområdet har
tagits bort från grundkartan.

Genomförandet av den redovisade gång- och cykelvägen i allmän platsmark bör tydliggöras.

I både planbeskrivningen och på plankartan har vägen i fråga omnämnts som
”eventuell”, vilket inte kan tolkas som en
förutsättning för planens genomförande.
På kartan har vägen dessutom betecknats med illustrationslinjer.

Genom ett misstag har nämndens samrådsyttrande inte
refererats i samrådsredogörelsen. I yttrandet påpekas att det
på fastigheten Verkmästaren 10
har konstaterats förekomsten
av föroreningar. Fastighetens
användningsbeteckningar bör
även ses över.

De påpekade förhållandena avseende
föroreningar antas bygga på en missuppfattning. Vid tidigare överläggningar
mellan kommunens miljö- och hälsoskyddskontor och länsstyrelsen har
konstaterats att några föroreningar som
kan hindra avsedd markanvändning inte
förekommer. Länssstyrelsen har heller
inte tagit upp frågan i sitt yttrande.

Några anmärkningar mot planförslagets övriga delar har inte
framförts.

Noteras.
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UTLÅTANDE över framförda synpunkter
De framförda yttrandena har inte föranlett några ändringar av betydelse. Planen föreslås bli fört
till antagande.
Töreboda 2017-11-23

Dan Harryzon
Plan- och exploateringschef

TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Ks § 8

Sammanträdesdatum

Sida

2 018-Ol-O 3
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Dnr KS 2016/0288

Detaljplan för Töreboda Gjutaren 4
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till detaljplan för Töreboda
Gjutaren 4 under förutsättning att undersökning av mi5öpåverkan på
grund av tidigare verksamhet visar godkända resultat
Sammanfattning av ärendet

Detaljplan Töreboda Gjutaren 4 har varit föremål för samråd och
granskning under hösten 2017. Kvarstående är undersökningar på grund
av tidigare verksamheter. Handlingarna har därför benämnts
"Förhandsexemplar". Förutsättningar för antagande i kommunfullmäktige
är att dessa undersökningar har genomförts med godkända resultat.
Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M) yrkar bifall till utvecklingsutskottets förslag med en
tilläggsyrkan om att lägga till: "under förutsättning att undersökning av
miljöpåverkan på grund av tidigare verksamhet visar godkända resultat" i
beslutet som då ändras till:

"Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till deta5plan för Töreboda
Gjutaren 4 under förutsättning att undersökning av mi5öpåverkan på
grund av tidigare verksamhet visar godkända resultat"
Beslutsunderlag

Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 23 november 2016
Utvecklingsutskottets protokoll den 8 december 2016, § 228
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 26 april20l7 med
Plankarta och Planbeskrivning (Samrådshandling)
Utvecklingsutskottets protokoll den 10 maj 2017, § 78

Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 3 november 2017
med bilagorna Planbeskrivning, Plankarta och Samrådsredogörelse, november 2017

Justerare
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Utdragsbestyrkande

TöREBODA KOMMUN
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forts. § Ks § 8

Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 3 november 2017

med bilagorna, Planbeskrivning, Plankarta och Samrådsredogörelse november 2017

Utvecklingsutskottets protokoll den 8 november 2017, § 185
Utvecklingsutskottets protokoll den 6 december 2017, § 217
Plan och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 20 december 2017

med bilagorna, Planbeskrivning, Plankarta och Granskningsutlåtande,
Antagandehandling december 2017 "Förhandsexemplar"
Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på utvecklingsutskottets förslag och
Bengt Sjöbergs (M) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen antar
Bengt Sjöbergs (M) yrkande.
Protokollet skickas till

Kommunfullmäktige
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2017-12-20
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Referens
KS 2016/0288

Kommunstyrelsen

Detaljplan Gjutaren 4 Töreboda
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta detaljplan för
Gjutaren 4 Töreboda Antagandehandling december 2017

Bakgrund och sammanfattning av ärendet
Detaljplanen har varit föremål för samråd och granskning. Kvarstående är
undersökningar på grund av tidigare verksamheter. Handlingarna har därför
benämnts ”Förhandsexemplar”. Förutsättningar för antagande är att dessa
undersökningar har genomförts med godkända resultat för att ett antagande i
Kommunfullmäktige kan ske.

Töreboda 2017-12-20

Dan Harryzon
Plan- och exploateringschef
Bilagor
Planbeskrivning, Plankarta och Granskningsutlåtande
Antagandehandling december 2017 ”Förhandsexemplar”
Beslutet ska skickas till:
Kommunchef
Plan- och exploateringschef
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GRÄNSBETECKNINGAR
Gräns för planområdet, tillika användningsgräns
Egenskapsgräns
X=6 510 000

Lr 1663-673

BJÖRKÄNG

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning s aknas,
gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är
tillåten.
MARKANVÄNDNING
Kvartersmark
Konferenser, utbildning, utställningar, teaterföreställningar, kontor och
C1
hantverk.
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UTSEENDE
Våningsantal. Högsta våningshöjd 6,5 meter
Parkering. Sk ärmtak får uppföras till en högsta totalhöjd av 3,0 meter.
Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Ändring av dess yttre får inte
förvanska dess k araktär. Alla ändringar av byggnadernas yttre är
bygglovpliktiga.
Tillbyggnader ska anpassas till bebyggelsens kulturhistorisk a särdrag
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Besöksparkering
BILDHUGGAREN 7
Grundkarta över Kv. Gjutaren
Töreboda kommun
Upprättad av Sektor Samhällsbyggnad
Kart- och mätavdelningen
i Mariestad februari 2017
Camilla Pärleborn
Gis-ingenjör

Lr 1473-613.1
GJUTAREN 4
Järnvägsgatan

Fastighetsgräns
Traktgräns
Ledningsrätt
Fastighetsbeteckning
Gatunamn
Bostadshus resp. uthus
Byggnad i allmänhet

Skärmtak
Vägkant
Kantsten

Skala: 1:1000
Standard Klass: II
Koordinatesystem: SWEREF 99 1330
Höjdsystem: RH2000
Fastighetsredovisning: 2017-02-24

UPPLYSNINGAR
Byggnader anslutna till kommunens dagvattenanläggning
ska klara en uppdämning till marknivå vid anvisad förbindelsepunkt för dagvatten.
Vid projektering och vid prövning av bygglov ska anvisningarna i utredningarna om risker, buller och vibrationer beaktas
(Sweco 2017-10-30)
Behovet av förtäring i samband med arrangemang m.m.
kommer att tillgodoses genom catering.

Rutnätspunkt
Polygonpunkt
Höjdkurvor

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetiden slutar tio år efter det att bes lut om planens antagande vunnit laga kraft.
Rådande strandsk ydd upphävs.

Del av kvarteret Gjutaren
Töreboda tätort, Töreboda kommun

Belysningsstolpe
Elledning
E
Fiber
D
Spillvatten-, vatten- och
dagvattenledning

DETALJPLAN

Skala 1:1000 (format A3)
0

50

Upprättad i maj 2917, reviderad i november 2017 och januari 2018
100 m

Dan Harryzon
Plan- och exploateringschef

L I Knutsson arkitektkontor

TÖREBODA KOMMUN
Kommunstyrelsen

ANTAGANDEHANDLING
Planen antagen
Laga kraft
Genomförandetiden utgår

FÖRHANDSEXEMPLAR

Vy från sydväst

DEL AV KVARTERET GJUTAREN
Töreboda tätort
Töreboda kommun
DETALJPLAN

PLANBESKRIVNING
Upprättad i maj, reviderad i november
och december 2017
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INNEHÅLL
PLANBESKRIVNING
PLANENS SYFTE

ÖVERVÄGANDEN ENLIGT MILJÖBALKEN
Grundläggande hushållningsbestämmelser
Särskilda hushållningsbestämmelser
Miljökvalitetsnormer

PLANDATA
Läge och areal
Markägare
Planens handläggning

BEHOVET AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING (MKB)
Behovsbedömning
Bedömningskriterier
- Regleringar och skyddsvärden
- Effekter på miljön
- Effekter på naturresurser
- Hälsa och säkerhet
- Miljökvalitetsnormer
- Strandskydd
Samlad bedömning

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN
Mark
Bebyggelse
Fornlämningar
Teknisk service
Trafik
Kollektivtrafik
Övrig samhällsservice
Strandskydd
Riksintressen
Störningar

KONSEKVENSER

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan
Kommunala program
Gällande detaljplan

GENOMFÖRANDE
Organisatoriska frågor
Fastighetsrättsliga frågor
Ekonomiska frågor

PLANERAD MARKANVÄNDNING
Planområdets omfattning och avsett ändamål
Planbestämmelser

KARTA
Separat plankarta med bestämmelser

INFRASTRUKTUR
Dricks- och spillvatten
Dagvatten
El och tele
Avfallshantering
Uppvärmning
Trafik

Handlingar
- Planbeskrivning
- Genomförandebeskrivning
- Plankarta med bestämmelser
- Samrådsredogörelse
- Utlåtande över synpunkter som framförts under granskningen
- Fastighetsförteckning

RISKER
Västra stambanan
Göta kanal

Underlagsmaterial
- Grundkarta
- Gällande detaljplan
- Utredningar angående risker, buller och vibrationer
(Sweco 2017-10-30)
- Utredning angående föroreningar

BULLER OCH VIBRATIONER

Planen har upprättats på uppdrag av kommunstyrelsen
och i samarbete med plan- och exploateringschefen samt
övrig berörd personal inom kommunen.
Dan Harryzon
L I Knutsson arkitektkontor
Plan- och exploateringschef
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PLANBESKRIVNING
Bebyggelse
Fastigheten har tidigare utnyttjats av förre ägaren Daloc
AB för utställningar, kontor, övernattning m.m. Inom
området finns en äldre industribyggnad, ett mindre annex samt ett gårdshus.
Bebyggelsen ingår i en byggnadsinventering, utförd
2002 av Västergötlands Museum. I inventeringen beskrivs den större byggnaden på följande sätt (i redigerat
utdrag):
Töreboda Gjuteri och Mekaniska Verkstad, grundat
på 1890-talet av J.A. Nilsson. Verkstaden är uppförd
i två våningar. År 1904 fanns även en smedja/gjuteri
enligt ritning. Under 1910-talet tillbyggdes husen flera
gånger. år 1930 brandskadades verkstaden svårt. Bottenvåningen är troligen delvis kvarstående.
Större delen av byggnaden är uppförd i rött tegel.
Dess västra del är tillbyggd och klädd med röd träpanel.
Annexet i fastighetens nordvästra del är också uppfört i rött tegel med inslag av röd träpanel.
På fastigheten finns även ett mindre gårdshus med
fasad i röd träpanel.
Samtliga tak är täckta med grå bandplåt.

PLANENS SYFTE
Detaljplanens syfte är att omvandla en f.d. industrifastighet till en anläggning för konferenser, utbildning,
utställningar, teaterföreställningar, kontor och hantverk.
Föreslagen användning överensstämmer i huvudsak
med rådande förhållanden.
Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan eller att gällande miljökvalitetsnormer överskrids.

PLANDATA
Läge och areal
Planområdet är beläget vid Järnvägsgatan mellan
Västra stambanan och Göta kanal sydost om tätortens
centrala delar. Hela planområdet utgörs av fastigheten
Gjutaren 4.
Områdets areal uppgår till cirka 0,33 hektar.
Markägare
Fastigheten har nyligen förvärvats av Töreboda kommun.
Planens handläggning
Planen handläggs med s.k. utökat förfarande, vilket
innebär att planhandlingarna ska göras till föremål för
både samråd och offentlig granskning innan de tas upp
för beslut i kommunfullmäktige.

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN
Mark
Marken inom området är i stort sett helt plan på nivån
91 meter över nollplanet.

Norra infarten. I bakgrunden ses annexet och det mindre gårdshuset.

Vy från öster
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Fornlämningar
I området finns inga kända fornlämningar.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Teknisk service
Området är anslutet till kommunens ledningsnät för
vattenförsörjning och avlopp. Ledningar för el och tele
finns i angränsande gatunät.

Översiktsplan
Töreboda kommuns översiktsplan antogs 1992. Arbetet
med en ny översiktsplan har påbörjats. Varken i planen
eller i hittills framtagna utkast till ny plan finns några
specifika ställningstaganden för det nu aktuella planområdet.

Trafik
Fastigheten ligger vid Järnvägsgatan, som leder från
huvudgatan Skövdevägen till järnvägsstationen.

Kommunala program
Några program eller andra policydokument som berör
planområdet har inte upprättats.

Kollektivtrafik
Vid järnvägsstationen som ligger cirka 230 meter från
planområdet finns ortens resecentrum för tåg- och
busstrafik.

Gällande detaljplan
För området gäller detaljplan (stadsplan) Kv. Gjutaren,
antagen 1990-04-23. Planen reglerar områdets användning för småindustri, som inte får vara störande för
omgivningen.

Övrig samhällsservice
Servicefunktioner i form av butiker, vårdcentral, skola,
förskola och äldreboende finns i ortens centrum nordväst om planområdet.

PLANERAD MARKANVÄNDNING
Planområdets omfattning och avsett ändamål
Planområdet omfattar fastigheten Gjutaren 4, som avses
att användas för konferenser, utbildning, utställningar,
teaterföreställningar, kontor och hantverk. Den avsedda
användningen överensstämmer i huvudsak med den
användning som fastigheten haft under ett antal år.

Strandskydd
Planområdet ligger omedelbart väster om Göta kanal,
för vilken råder strandskydd inom 100 meter. För närvarande är området befriat från strandskydd, som dock
återinträder när ny detaljplan upprättas.

Planbestämmelser
Hela området ges användningsbestämmelsen C1, som är
samlingsbestämmelse för de verksamheter som nämns
ovan.
Den f.d. verkstadsbyggnaden med fasader i tegel
och trä är av kulturhistoriskt intresse och ges egenskapsbstämmelsen q, som innebär att byggnaden inte
får ändras med avseende på dess yttre. Alla ändringar
av byggnadens yttre är bygglovpliktiga. Byggnaden får
heller inte rivas, vilket regleras med särskild bestämmelse.
Utmed byggnadens gårdssidor samt den norra fasaden reserveras mark för eventuella mindre tillbyggnader. Dessa ges bestämmelsen f, som reglerar att hänsyn
ska tas till den större byggnadens kulturhistoriska
särdrag.
I fastighetens nordvästra del ligger två byggnader,
där byggrätten begränsas till två våningar, vilket överensstämmer med den större byggnadens våningsantal.

Riksintressen
Göta kanal utgör riksintresse för turism, friluftsliv och
kulturminnesvård. Västra stambanan är av riksintresse
för kommunikationer.
Störningar
Området ligger 35-100 meter från Västra stambanan
och i omedelbar närhet av ett plåtslageri, vilket kan
alstra störningar för den planerade verksamheten. Se
vidare i avsnitten Risker samt Buller och vibrationer.

Grannfastigheten Gjutaren 2

Planket i gränsen mot Gjutaren 1
Detaljplan för del av kvarteret Gjutaren
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Den större byggnaden har samma fasadmaterial som
huvudbyggnaden och ska enligt en särskild planbestämmelse anpassas till huvudbyggnadens kulturhistoriska
särdrag. Denna bestämmelse gäller även den mindre
byggnaden.
Utmed fastighetens västra gräns finns ett antal bilplatser, som ges möjlighet att förses med skärmtak.
I västra och norra tomtgränserna finns plank, varav
det västra bidrar till att minska eventuellt buller från
verksamheten på angränsande fastighet,
Gränserna mot Järnvägsgatan ges en bestämmelse
om förbud mot körbar utfart. Befintliga utfarter berörs
inte av förbudet.

hanteras så små mängder brandfarlig gas att några ytterligare riskreducerande åtgärder inte anses nödvändiga.
Sammantaget bedöms den nya detaljplanen vara
lämplig ur ett riskperspektiv om hänsyn tas till följande
åtgärdsförslag:
- Byggnaderna inom fastigheten ska kunna utrymmas
via fasad som vetter bort från spårområdet (mot
öster).
- Ventilation ska i första hand placeras på taket och
i andra hand på sida bort från spåret. Ventilationen
ska lämpligen kunna stängas av inifrån respektive
byggnad.
- Fönster ska bara kunna öppnas med nyckel eller
specialverktyg.
- Fasadmaterialet på byggnaden närmast järnvägen
ska inte ändras till ett mer brandfarligt material.

INFRASTRUKTUR
Dricks- och spillvatten
Planområdet är anslutet till kommunens ledningsnät.

Föroreningar
Skrivs senare när resutatet från pågående undersökningar föreligger

Dagvatten
Där markförhållandena så medger, ska dagvattnet
omhändertas lokalt inom området. I andra hand ska
dagvattnet fördröjas och avledas till kommunens anläggning.
Större delen av den obebyggda marken inom planområdet är hårdgjord, vilket begränsar möjligheterna
till lokalt omhändertagande.

Göta kanal
Sannolikheten för olyckor orsakade av översvämning i
kanalbanken bedöms som försumbar. Cirka 400 meter
norr om planområdet finns ett system för att leda bort
vatten från kanalen (den s.k. bigraven som är kopplad
till dagvattensystemet).

El och tele
Området ansluts till befintligt ledningsnät.
Avfallshantering
Avfallshanteringen ombesörjs av lokal entreprenör.

BULLER OCH VIBRATIONER
En utredning har genomförts (Sweco 2017-10-30).
Utredningen utgör underlag för upprättandet av den nya
detaljplanen, som omvandlar en f.d. industrifastighet
till en anläggning för konferenser, utställningar, restaurang, besöksboende och kontor.
Om följande åtgärdsförslag beaktas är inte buller ett
hinder för detaljplanens genomförande:
- Fasader, inkusive fönster och eventuella friskluftsventiler, ska dimensioneras utifrån beräknad ljudnivå vid fasad så att riktvärden för respektive verksamhet inte överskrids.
- Vid prövning av bygglov ska dimensionering av
fasaders ljudisolering utföras och redovisas.
Med utgångspunkt från tillgängliga uppgifter om
grundens beskaffenhet görs bedömningen att marken
har en måttlig till stor förmåga att dämpa markvibrationer.

Uppvärmning
Samtliga byggnader försörjs med bergvärme.
Trafik
Om antalet bilplatser på fastigheten inte räcker till
hänvisas till en besöksparkering på fastigheten Bildhuggaren 7, som ligger cirka femtio meter sydväst om
planområdets huvudinfart.
Omgivande gatumark är försedd med gångbanor.

RISKER
Västra stambanan
En utredning har genomförts (Sweco 2017-10-30).
Utredningens syfte är att säkerställa att risknivån avseende de identifierade riskkällorna är acceptabel för dem
som uppehåller sig i planområdet.
Riskkällor som är av betydelse för planområdet
är transporter av farligt gods på stambanan och intilliggande verkstad. Beräkningar av individ- och samhällsrisker visar att risknivåerna inte är så höga att
bebyggelsen är olämplig. I den intilliggande verkstaden
5
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- Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse omfattas av
föreslagna skyddsbestämmelser.
- Möjligheterna till rekreation och friluftsliv påverkas
inte.
- Risker för skred eller ras bedöms inte finnas.

ÖVERVÄGANDEN ENLIGT
MILJÖBALKEN
Grundläggande hushållningsbestämmelser
I 3 kapitlet miljöbalken föreskrivs att mark- och vattenområden ska användas för de ändamål som de är bäst
lämpade för. Om det finns mark eller verksamheter som
är utpekade som riksintressanta, ska dessa skyddas mot
åtgärder som kan orsaka påtaglig skada.

Effekter på naturresurser
- Planens genomförande anses förenligt med miljöbalkens hushållningsbestämmelser.
- Areella näringar påverkas inte.
- Viktiga transportleder påverkas inte.

Särskilda hushållningsbestämmelser
Delar av Töreboda kommun är enligt 4 kapitlet miljöbalken av riksintresse med avseende på rådande
natur- och kulturvärden, vilka inte får påtagligt skadas.
Särskild hänsyn ska tas till turismens och friluftslivets
intressen.

Hälsa och säkerhet
- Planens genomförande befaras inte medföra störningar i form av utsläpp, buller och vibrationer.
- Några påtagliga risker med avseende på människors
hälsa och säkerhet bedöms inte finnas( ?).

Miljökvalitetsnormer
Enligt 5 kapitlet miljöbalken får regeringen meddela
föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller
miljön i övrigt.
Hittills har sådana normer antagits för utomhusluft,
vattenförekomster, fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller.

Miljökvalitetsnormer
- Gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kapitlet miljöbalken kommer inte att överskridas.
- Inga nationella eller lokala miljömål befaras bli
motverkade.
Strandskydd
- Planområdet är helt ianspråktaget och utgör inget
intresse för friluftsliv eller växt- och djurliv. En
bestämmelse har införts om att gällande strandskydd
upphävs.

BEHOVET AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING (MKB)
Behovsbedömning
I förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar
(MKB-förordningen) föreskrivs att alla detaljplaner ska
innehålla en bedömning av om planens genomförande
kan orsaka betydande miljöpåverkan. Om så är fallet
kan en särskild konsekvensbeskrivning behöva upprättas.
Betydande miljöpåverkan kan bli följden om planen
berör Natura 2000-områden eller om den syftar till att
uppföra anläggningar som kräver tillstånd enligt MKBförordningens bestämmelser.

Samlad bedömning
Planens genomförande innebär att en befintlig verksamhet kan utvidgas och utvecklas på ett hänsynsfullt sätt.
Kommunen bedömer, med hänvisning till ovanstående beskrivningar, att detaljplanens genomförande
inte medför betydande miljöpåverkan. Någon miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap miljöbalken behöver
därmed inte upprättas.

KONSEKVENSER

Bedömingskriterier
Bedömningen grundas på följande kriterier:
Regleringar och skyddsvärden
- Planen berörs indirekt av rådande riksintressen för
Västra stambanan och Göta kanal. Intressena påverkas inte av planens genomförande, som endast innebär att planbestämmelserna ändras till överensstämmelse med rådande förhållanden.
- Nätverket Natura 2000 berörs inte.
- Registrerade fornlämningar påverkas inte.
- Planen strider inte mot kommunens översiktsplan.

Som framgår av ovanstående avsnitt görs bedömningen
att några negativa konsekvenser för miljön eller för
hälsa och säkerhet inte blir följden av den nu aktuella
detaljplanen.

Effekter på miljön
- Planen berör inte områden som kan medföra negativ påverkan på naturmiljön med avseende på växtoch djurliv.
Detaljplan för del av kvarteret Gjutaren
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kommunen både fastighetsägare och initiativtagare till
den nya detaljplanen. Frågan om ersättning för ändrad
byggrätt är följaktligen inte aktuell.

GENOMFÖRANDE
Genomförandebeskrivningen redovisar den principiella
ansvarsfördelningen och möjligheterna till genomförande, men har ingen självständig rättsverkan. Avsikten
med beskrivningen är att ge vägledning vid planens
genomförande.

Huvudmannaskap för allmänna platser
Med allmänna platser avses gatu-, park- eller naturmark. Inom planen finns inga sådana platser, varför
frågan om huvudmannaskap inte är berörd.

ORGANISATORISKA FRÅGOR
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Planprocessen
Detaljplanen hanteras med s.k. utökat förfarande, vilket
innebär att förslaget först ska göras till föremål för
samråd och därefter ställas ut för granskning. När dessa
processer är genomförda kan planen tas upp för antagande i kommunfullmäktige.

Exploatörer och markägare
Fastighetsägaren Töreboda kommun avser att upplåta
fastigheten för den användning som planen medger.
Fastighets- och rättighetsägare samt berörda grannar
redovisas i den till detaljplanen hörande fastighetsförteckningen.

Preliminär tidsplan
Samrådsprocessen genomfördes under våren 2017.
Granskningen har ägt rum under hösten 2017.
Avsikten är att planen ska kunna antas i början av
2018.

Fastighetsbildning
Någon fastighetsbildning är inte aktuell.

Genomförandetid
Planens genomförandetid har bestämts till tio år.
Under genomförandetiden får detaljplanen inte ändras eller upphävas utan fastighetsägarens medgivande.
Efter genomförandetiden utgång fortsätter planen
att gälla tills den ändras eller upphävs. I detta fall är

EKONOMISKA FRÅGOR

Servitut och ledningsrätt
Bildande av nya servitut och/eller ledningsrätter är inte
aktuellt.

Kommunen ansvarar för att upprätta och bekosta denna
detaljplan.

Innergården
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TÖREBODA KOMMUN
Kommunstyrelsen

FÖRHANDSKOPIA
Detaljplan för delav kvarteret Gjutaren
Töreboda tätort, Töreboda kommun
Synpunkter som framförts under granskningen jämte UTLÅTANDE
Ett förslag till detaljplan, upprättat i mars och reviderat i november 2017, har varit utställt för granskning
under tiden 8-29 november 2017.
Under granskningstiden har följande yttranden inkommit (sammanfattning jämte kommentarer):
1
Länsstyrelsen

2
Lantmäteriet

Länsstyrelsen bedömer med
hänsyn till ingripandegrunderna
i plan- och bygglagen och nu
kända förhållanden att planen
kan accepteras om nedanstående frågor rörande förorenad mark
beaktas.

Noteras.

Området har under lång tid inrymt
företag som använt miljöpåverkande produkter, som bedömts
tillhöra riskklass 2, stor risk enligt
vedertagen klassificering.
I ett första läge anser länsstyrelsen att luft, ved, grundvatten
och jord analyseras med avseende på klorerade lösningsmedel, olja, metaller och PAH (polycykliska aromatiska kolväten).

En undersökning har gjorts....

Riktvärdena för buller och vibrationer bör införas på plankartan.
Riskreducerande åtgärder bör
redovisas på plankartan.

Hänvisningar till utförda risk-, buller- och
vibrationsutredningar har lagts in på
plankartan och ska beaktas vid prövning
av bygglov.

Det påpekas att vissa beteckningar på plankartan inte följer
Boverkets rekommendationer.

Noteras.

Bestämmelsen om upphävande
av strandskydd bör omformuleras.

Formuleringen har ändrats.

Bestämmelsen om bullerskyddande plank strider mot bestämmelserna i 4 kap. 9 § plan- och
bygglagen.

Bestämmelsen har tagits bort. Planket
är befintligt och tjänar sitt syfte utan
särskild planbestämmelse.

2
3
Trafikverket

4
Miljö- och byggnadsnämnden

5
Gjutaren
Förvaltning KB
Gjutaren 2

För den planerade användningen
finns riktvärden för inomhusbuller. Planbestämmelse bör införas
som reglerar att riktvärdena för
buller och vibrationer ska hållas.

Hänvisningar till utförda risk-, buller- och
vibrationsutredningar har lagts in på
plankartan och ska beaktas vid prövning
av bygglov.

Det rekommenderas att Trafikverkets bullerberäkningsprognos
för 2040 bildar utgångspunkt för
bestämmelserna om bullerbegränsning.

Det har skett en sammanblandning av
Trafikverkets bas- och bullerberäkningsprognoser, vilket ger något olika värden.
Trafikverket konstaterar att riktvärdena för ljudnivån inomhus uppfylls genom
att fasaden ges tillräckling ljudisolering,
vilket föreskrivs i bullerutredningen.
Bullret bedöms inte påverkas av en viss
ökad trafikmängd.

Eventuella föroreningar måste
kartläggas och åtgärder för att
komma tillrätta med tillhörande
problem ska redovisas.
Främst handlar det om exponering genom inträngning av
ånga i byggnaderna. En undersökning av inomhusluften i befintliga byggnader kan vara ett sätt
att skaffa relevant kunskap.

En undersökning av inomhusluften kommer att göras innan planförslaget förs till
antagande. Se även kommentaren till
yttrande 1.

Skyddsbestämmelsen q1 bör
ersättas med utformningsbestämmelsen f.

Har urförts.

Tidigare användningsbestämmelse C (Centrum) har i granskningshandlingen ersatts med O
(tillfällig vistelse) och K (kontor),
vilket överensstämmer med vår
uppfattning.

Noteras.

Under rubriken Planens syfte ska
ordet restaurang strykas, vilket
överensstämmer med ordalydelsen i rubriken Planerad markanvändning.

Texten har ändrats i berört avseende.
Någon restaurang kommer inte att finnas inom området. Behovet av förtäring
i samband med arrangemang m.m.
kommer att tillgodoses genom catering.
En upplysning om detta förhållande har
lagts in på plankartan.

3
UTLÅTANDE ÖVER FRAMFÖRDA SYNPUNKTER
Planförslaget har ändrats och kompletterats i de avseenden som nämns i ovanstående redogörelse. Förslaget föreslås bli fört till antagande.
Underhand har konstaterats att en utrymningsväg kan kan komma att krävas på den f.d. industribyggnadens norra sida, vilket kan medföra en mindre tillbyggnad. Byggrätten har därför ökats för att möjliggöra åtgärden.
Användningsområdet Tillfällig vistelse har tagits bort från beskrivningen av detaljplanens syfte och
ersatts med Hantverk. Verksamhetens beteckning har ändrats till C Centrum, som bättre överensstämmer
med Boverkets rekommendationer för planbeteckningar.
Töreboda 2017-12-21
Dan Harryzon
Plan- och exploateringschef
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Dnr KS 2017/0384

Fastställande av priser på tomtmark i Töreboda kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fastställer följande priser på tomtmark i Töreboda
komrrmn;
Flerbostadshus

300 kronor/ m2 för mark i fastigheten Kilen 15:19
150 kronor/m2för mark i fastigheterna Kilen 15:20, 15:21 och 15:22
Industrimark

50 kronor/m2
Småhustomter

80 kronor/mz för fastigheterna i kvarteren Hästen och Fölet
40 kronor/m? för övriga fastigheter i Töreboda tätort
20 kronor per m2för övriga fastigheter i Töreboda kommun.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 31 mars 2014 följande;
*

Kommunfullmäktige fastställer taxan för försäljning av företagsmark

([ndustrimark i detaljplan) till 30 kronor/m2, dock alltid minst 30 000
kronor oavsett storlek.

> För företagsmark i Moholm och Älgarås, 10 kronor/m2.
> Fastighetsbildningskostnader betalas av köparen. Markpriset inkluderar kostnad för gatubyggnad och gati?tbelysning. Anslutningsavgifter för vatten- och avlopp, planavgiFter, bygglovsavgifter m.m. till
kommer enligt gällande taxor. Vid försä5ning av företagsmark gäller
följande skyldigheter för köparen;

'> Fastigheten ska bebyggas inom 2 år från kontraktsdatum
> Fastigheten får ej vidare(örsäljas obebyggd.

? Justerare
Å8-S
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t-orts. KS § 17

*

> Om fastigheten inte blir bebyggd inom föreskriven tid ska marken
återlämnas i ursprungligt skick. Köparen ska då betala kommunens
lagfartskostnader. Som säkerhet för ovanstående ritfästelser ska köparen överlämna fullgod säkerhet om 50 000 kronor som förfaller till
betalning om köparen bryter mot ovanstående bestämmelser. Denna
taxa gäller från den 1 april 2014.
Kommunfullmäktige fastställer taxan för försäljning av mark för

småhus till 40 kronor/m2 för fastigheterna Hästen 1, 6, 7, 8, 9 och 12
samt Fölet 2, 8, 10 och 11,
>

för försä5ning av övriga fastigheter i Töreboda tätort 25 kronor/mz
och för försäljning av övriga fastigheter i Töreboda komrrnin 20 kro-

nor/m2.
>

>

*

Markpriset inkluderar kostnad för gatubyggnad och gatubelysning.
Anslutningsavgifter för vatten- och avlopp, planavgifter, bygglovsavgifter m.m. tillkommer enligt gällande taxor. Vid försäljning av tomtmark för småhus och flerbostadshus ska följande skyldigheter gälla
för köparen;
Fastigheten tillträds när bygglov erhållits. Denna taxa gäller från den
1 april 2014.
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att vid framtida
deta5planering och exploatering för tomtmark för småhus, flerbostadshus och företag lämna förslag till beslut om fördelning av exploateringskostnader utifrån storlek, attraktivitet och läge på respektive
tomt.

Plan- och exploateringschefen lämnar i skrivelse den 6 november 2017
förslag till ändrade markpriser i Töreboda kommun och information om
ma;kpriser i närliggande kommuner.
Utvecklingsutskottet beslutade den 8 november 2017 att återremittera
ärendet till kommunledningskontoret för komplettering med markpriser i

grannkommuner. Ärendet skulle tas upp till behandling igen vid nästa
sammanträde den 6 december 2017.

Plan- och exploateringschefen kompletterar med markpriser i grannkommuneri skrivelse den 5 december 2017.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 31 mars 2014, § 30
Plan- och exploateringschefens sammanställning den 6 november 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 8 november 2017, § 184

}cisterare
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Plan- och exploateringschefens komplettering den 5 december 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 6 december 2017, § 225
Protokollet skickas till

Kommunfullmäktige
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Dan Harryzon, Plan- och exploateringschef
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KOMPLETTERING
Datum
2017-12-05

Referens
KS 2017-00384

Kommunstyrelsens Utvecklingsutskott

Komplettering med markpriser i grannkommuner enligt beslut Uu§184 2017 11-8

Skövde

Tomt / kvm

Småhustomt
Pris / kvm
440 – 480 kr

Flerbostadshus
Industrimark
Pris / kvm
Pris / kvm
600 - 4 300 kr / BTA 150 – 300 kr
BTA =byggnads bruttoarea

Tibro
Bråbacka

Tomt inkl va
Tomt inkl va

fr 120.000 kr
275.000 kr

380 kr
-

Karlsborg

Tomt / kvm

100 – 200 kr
+ 25.000 kr

139 kr ( bokfört värde) 15 – 30 kr

Hjo

Tomt / kvm

133 kr

-

Mariestad

Tomt / kvm

455 kr inkl va

470 kr

50 – 70 kr
-

Götene

Tomt / kvm

164 – 450 kr

-

-

Gullspång

Tomt / kvm

-

-

15 kr

80 / 40 / 20 kr

200 / 400 kr

60 kr

FÖRSLAG
TÖREBODA Tomt kr / kvm

-

SKÖVDE
Från: Sektor samhällsbyggnad [mailto:samhallsbyggnad@skovde.se]
Skickat: den 29 november 2017 16:39
Till: Kristina Roslund Berg <kristina.roslund-berg@toreboda.se>
Ämne: Knivig fråga om priser i Skövde kommun
ADM.2017.809
Hej! Det är alltid lömskt att jämföra priser mellan kommuner. Problemet är innehållet! Vad ingår och
vad ingår inte.
Vi börjar med det enklaste:
Mark till verksamhet:
I priset (köpeskillingen) ingår: gatukostnad och planläggning. A-läge 300 kr/kvm och B-läge 150
kr/kvm
Mark till bostäder, till exploatör (juridisk person):
Bostadrätt, markparkering: 2300-4300 kr/kvm BTA Bostadsrätt, garageparkering: 800-2800 kr/kvm
BTA Hyresrätt, markparkering: 600-1700 kr/kvm BTA Hyresrätt, garageparkering: 100-300 kr/kvm
BTA Beror på läget i staden.
Finns äldre försäljningar med följande priser:
Trädgårdsstaden, markparkering: 550 kr/kvm I priset ingår gatukostnader, plankostnader,
iordningställande av marken (rivning, sanering, borttagande vissa ledningar etc).
Småhustomter i Trädgårdsstaden, i priset ingår gatukostnader, plankostnader, iordningställande av
marken (rivning, sanering, borttagande ledningar etc): 440-480 kr/kvm
Situationen är komplex eftersom gamla fastlagda priser måste möte nya priser som är än mer
marknadsanpassade. Jag har försökt att ge ett generaliserande svar.
Speciellt hos oss är att vi valt att differentiera pris till hyresrätter. Vi har låtit värdera och kommit
fram till dessa skillnader.
Med vänlig hälsning
Mikael Zsiga
Mark- och exploateringschef
Mark- och exploateringsenheten
Sektor samhällsbyggnad
Skövde kommun
541 83 Skövde
Kontaktcenter telefon 0500-49 80 00

TIBRO
Från: goran.lundqvist@tibro.se [mailto:goran.lundqvist@tibro.se]
Skickat: den 5 december 2017 08:23
Till: Dan Harryzon <dan.harryzon@toreboda.se>
Kopia: svante.andren@hjo.se
Ämne: SV: Markpriser
Hej
Markpriser på småhustomter har varierat mycket i Tibro beroende på
område mm, från c:a 120.000 kr till 250.000 kr, och då ingår de kommunala
kostnaderna för planavgift, bygglov, VA-anslutning, nybyggnadskarta
och utsättning.
Kommunen har sålt mark för flerfamilshus i kvarteret Örnen. Där blev priset
120.000 kr för c:a 3000 m², samt att mark reglerades från kommunal fastighet
till kvarteret. Pris 3,8 miljoner för c:a 10.000 m²
Samhällsbyggnadsnämnden tittar på ett nytt förslag angående markpriser, men
inget är fastställt ännu.
Hälsningar
Göran Lundqvist
Tibro kommun

HJO
Från: svante.andren@hjo.se [mailto:svante.andren@hjo.se]
Skickat: den 28 november 2017 07:40
Till: Dan Harryzon <dan.harryzon@toreboda.se>
Kopia: goran.lundqvist@tibro.se
Ämne: SV: Markpriser
God morgon
I Hjo är markpriset inkl gatubyggnadskostnad 133 kr per m2 för en och tvåbostadshus. Har inte varit
med och sålt någon mark för ett flerbostadshus. Har frågat runt men ingen ännu så här tidigt minns
att kommunen haft och sålt mark för flerbostadshus.
Har varit en liten konstig politisk ambition i Hjo , tycker jag, De har inte tagit chansen när det varit
intressant mark till salu, Har tom sålt relativ centralmark som skulle kunna vara intressant att
exploatera. Det har också kostat. Men under de senaste åren är inriktningen en annan. Bla köper
kommunen nu åkermark strax söder om Hjo. Strategisk viktig mark inte nu men om 10 år då…
Med vänlig hälsning
Svante Andrén
Samhällsbyggnadschef
Hjo kommun
Postadress: 544 81 Hjo
Besöksadress: Torggatan 2, Hjo
Direkttelefon: 0503-350 22
Växel: 0503-350 00
E-post: svante.andren@hjo.se
www.hjo.se
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Prognos Kanalparken - DH
Entreprenad
Adrianssons

4 450 000:-

Ätor (uppskattning)

100 000:-*

Belysning

225 000:-

Byggledning

80 000:-

Projektledning

120 000:-

Projektering

410 000:-

Entréstenar

70 000:-

5 455 000:-

Sanering
Entropi, rening jord

527 000:-

BGM, provtagning och rådgivning

199 000:-*

Analys kostnader

238 000:-*

Adrianssons, grävning och transport 344 000:-

1 308 000:-

Totalt

6 763 000:-

Förstudie GC-bro

110 000:-

ÅVS

40 000:-

Utredning bullerplank

25 000:-

Totalt
Förskott VA, von Platens gränd

175 000:600 000:-**

600 000:-

Totalt

7 528 000:-

Förstudie GC bro, Bullerplank

-135.000:-

Totalt

7 393.000:-

Förskott VA , von Platens gränd

-600 000:-

Totalt

6 793 000:-

*Uppskattad kostnad
**Senaste siffrorna för von Platens gränd ser ut så här:
VA arbeten inkl.va material: 341 954 Kr
Vägbyggnad till färdigt bärlager inkl. el: 218046 Kr
Kostnad för sprängning tillkommer.
Exakta siffror kommer vid slutregleringen.

Jämförelser markpriser närliggande kommuner
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Dnr KS 2017/0309

Besvarande av uppdrag om energideklarationer av kommunens
byggnader
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Daniel Nord (C) hade lämnat in en motion om utförande och sammanställning av energideklarationer av kommunens byggnader. Motionären föreslog att energideklaration utförs på de (betydande) kommunala byggnader
där sådan inte redan är gjord och att samtliga energideklarationer sammanställs i en redovisning till fullmäktige. [ redovisningen ska förslag till
åtgärder framgå tillsammans med en uppskattning av kostnad, livslängd
och återbetalningstid för varje enskild åtgärd. Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2015 att bifalla motionen och att uppdra åt tekniska nämnden att utföra, sammanställa och redovisa energideklarationer
av kommunens byggnader enligt motionärens (?örslag.

MTG Tekniks fastighetsavdelning har genomfört energideklarationer gällande 27 fastigheter samt sammanställt dess resultat i en separat bilaga,
Sammanställning av energideklarationer".

Tekniska nämnden beslutade den 14 november 2017 att godkänna informationen gällande utförande och sammanställning av energideklarationer avseende Töreboda kommuns byggnader och att? lämna den vidare
till kommunfullmäktige i Töreboda.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 30 november 2015, § 128
Tekniska nämndens protokoll den 14 november 2017, § 214 med bilaga
"Sammanställning av energideklarationer"

Utvecklingsutskottets protokoll den 6 december 2017, § 226
Protokollet skickas till

Kommunfultmäktige

icisterare
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-14

Sida 1

Tekniska nämnden
Tn § 214

Dnr 2015/00275

Sammanställning av energideklarationer av kommunens
byggnader i Töreboda
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden godkänner informationen gällande utförande och sammanställning av
energideklarationer avseende Töreboda kommuns byggnader och lämnar den vidare till
kommunfullmäktige i Töreboda.
Bakgrund
Centerpartiet har 2015-03-30 lämnat in en motion till Töreboda kommunfullmäktige
angående utförande och sammanställning av energideklarationer av Töreboda kommuns
fastigheter. Kommunfullmäktige beslutade därefter på sammanträdet 30 november 2015
att ge tekniska nämnden i uppdrag att utföra energideklarationerna enligt motionärens
förslag. Redovisningen ska ge förslag till åtgärder tillsammans med en uppskattning av
kostnad, livslängd och återbetalningstid för varje enskild åtgärd.
Fastighetsavdelningen har genomfört energideklarationer gällande 27 fastigheter samt
sammanställt dess resultat i separat bilaga, ”Sammanställning av energideklarationer”.
Arbetsutskottets förslag
Överensstämmer med tekniska nämndens beslut.
Behandling på sammanträdet
Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut
och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut
Protokollsutdrag Kf § 128/2015.
Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren ”Sammanställning
energideklarationer Töreboda kommun”.
Bilaga ”Sammanställning av energideklarationer”.
Expedierats till:
Kommunfullmäktige Töreboda

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Energideklarationer Töreboda kommun
Minskad
energianvändning Kostnad per
(kWh)
sparad kWh
2 300
0.2 kr
4 300
0.1 kr

5 700

0.1 kr

Återbetalningstid
Kostnad
(År)
Åtgärder
4 300 kr
3 Genomfört
6 300 kr
2 Genomfört
Ventilationen är under ombyggnad, nya aggregat i gamla
skolan med ny styr för undercentral är planerad, brännaren
7 600 kr
3 för pelletspannan är utbytt

2 800
13 400
7 200

0.3 kr
0.1 kr
0.2 kr

10 600 kr
15 800 kr
18 000 kr

5 Inga åtgärder. Frånluftsfläktar och elradiatorer
2 Genomfört
4 Bytt till fjärrvärme

5 800

0,3 kr

20 400 kr

4 Inga åtgärder genomförda

23 600
16 600

0.1 kr
0.3 kr

21 300 kr
23 900 kr

36 800

0.1 kr

30 600 kr

2 Pågående
3 Genomfört
Injustering genomfört till del i samband med pumpbyte, ej
1 bytt radiatorventiler

15 700

0,2 kr

30 600 kr

2 Genomfört

16 500

0.2 kr

40 800 kr

6 Ny styr och nytt ventilationsaggregat installerat.

15 400

0.3 kr

44 000 kr

4 Ventilationsaggregat är utbytta förutom i köket

21 100
Inga
Inga
Inga

0.2 kr
Inga
Inga
Inga

51 000 kr
Inga
Inga
Inga

4
Inga
Inga
Inga

Inga
Inga
Pågående/Planerad renovering
Inga

Inga
Inga
Inga
Inga

Inga
Inga
Inga
Inga

Inga
Inga
Inga
Inga

Inga
Inga
Inga
Inga

2016-03-04 F
2016-03-04 F
2016-03-07 F

Pågående/Planerad renovering
Pågående/Planerad renovering
Pågående/Planerad renovering

Inga
Inga
Inga

Inga
Inga
Inga

Inga
Inga
Inga

Blåklinten 1
Skolläraren 11
Skolläraren 11

2016-03-11 F
2016-03-14 G
2016-03-15 G

Pågående/Planerad renovering
Pågående/Planerad renovering
Pågående/Planerad renovering

Inga
Inga
Inga

Inga
Inga
Inga

Inga
Inga
Inga

Moholms skola Hus 2

Mo 25:13

2016-03-10 G

Pågående/Planerad renovering

Inga

Inga

Inga

Moholms skola Hus 3

Mo 25:13

2016-03-10 G

Pågående/Planerad renovering

Inga

Inga

Inga

Inga Ventilation utbytt till del, kvarstår ett aggregat
Inga Inga åtgärder, ventilationsaggregat borde bytas
Inga Planerad renovering
Planerat byte av ventialtionsaggregat under 2018.
Inga Genomfört byte ac värmeväxlare.
Inga Genomfört
Inga Genomfört
Ventilationen är under ombyggnad, nya aggregat i gamla
skolan med ny styr för undercentral är planerad, brännaren
Inga för pelletspannan är utbytt
Ventilationen är under ombyggnad, nya aggregat i gamla
skolan med ny styr för undercentral är planerad, brännaren
Inga för pelletspannan är utbytt

Inga

Pelletspanna installerad hösten 2017 samt byte av viss
styrutrustning, borttagning av gammal panna har minskat
Inga drift för oljan, ett nytt ventilationsaggregat monterat

Fastighet
Mostugan
Centralskolan Hus H

Beteckning
Haboskogen 6:36
Skolläraren 11

Moholms skola Hus 1

Mo 25:13

2016-03-10 F

Mogårdsvallen Omklädning
Bibliotek
Vita Villan

Mo 25:1
Advokaten 5
Skolläraren 11

2016-03-10 F
2016-03-04 E
2016-03-07 F

Älgarås skola (matsal)

Älgarås 3:19

2016-04-12 F

Moholms skola kök
Centralskolan Hus E

Mo 25:13
Skolläraren 11

2016-03-10 G
2016-03-15 F

Björkängsskolan

Prästkragen 4

2016-03-04 F

Älgarås skola (skolbyggnad)

Älgarås 3:19

2016-04-12 F

Älgarås Servicehus

Kyrkängen 1:57

2016-04-12 F

Kornknarren Förskola

Kornknarren 1

2016-03-04 F

Centralskolan Hus G
Centralskolan Hus A
Brandstation
Centralskolan Hus B

Skolläraren 11
Skolläraren 11
Bryggaren 11
Skolläraren 11

2016-03-11
2016-03-15
2016-03-07
2016-03-15

E
D
E
E

Tätning av fönster och dörrar
Driftoptimering, justering av värmesystem
Tätning av fönster och dörrar
Byte till LED
Tätning av fönster och dörrar
Byte av radiotorventiler
Driftoptimering, justering av värmesystem
Byte av radiatorventiler
Driftoptimering, justering av värmesystem
Tätning av fönster och dörrar
Driftoptimering, justering av värmesystem
Driftoptimering, justering av värmesystem
Byte av radiatorventiler
Driftoptimering, justering av värmesystem
Byte av radiatorventiler
Driftoptimering, justering av värmesystem
Byte av radiatorventiler
Driftoptimering, justering av värmesystem
Byte till lågenergilampor/LED
Driftoptimering, justering av värmesystem
Byte av radiatorventiler
Pågående/Planerad renovering
Inga
Pågående/Planerad renovering

Kilagården
Kilenskolan Särskola
Killingen Gruppboende
Syrenen Förskola

Kilen 7:19
Kornknarren 2
Killingen 1
Syrenen 2

2016-03-04
2016-03-04
2016-03-04
2016-03-04

E
E
E
E

Kilenskolan
Kilenskolan Idrottshall
Kommunhus

Kornknarren 2
Kornknarren 2
Köpmannen 2

Vårdcentral
Centralskolan Hus C & D
Centralskolan Hus F

Älgarås skola (Idrottshall)

Älgarås 3:19

Genomfört Energiklass
Åtgärd
Tätning av fönster och dörrar
2016-03-10 E
2016-03-14 E
Driftoptimering, justering av värmesystem

2016-04-12 G

Inga

Inga

Inga

Genomfört
Genomfört
Byte av styranläggning påbörjat
Genomfört
Inga åtgärder. Kan byta ventilationsaggregat men kräver
stora ingrepp i fastigheten
Ventilation utbytt, ej klart
Pågående
Inga åtgärder genomförda
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Expediering:
Tekniska nämnden
Ekonomikontoret
Sekreteraren

Kf§l28

Dnr KS 2015 /0086

Besvarande av motion om utförande och sammanställning av energideklarationer av kommunens byggnader
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att utföra, sammanställa och redovisa energideklarationer av kommunens byggnader enligt
motionärens förslag.
Ärendet

Daniel Nord (C) har lämnat in en motion om utförande och sammanställning
av energideklarationer av kommunens byggnader. Motionären föreslår att
energideklaration utförs på de (betydande) kommunala byggnader där sådan
inte redan är gjord och att samtliga energideklarationer sammanställs i en
redovisning till fullmäktige. I redovisningen ska förslag till åtgärder framgå
tillsammans med en uppskattning av kostnad, livslängd och återbetalningstid
för varje enskild åtgärd.

Ärendets beredning
Kommunfullmäktiges protokoll den 30 mars 2015, § 34
Utvecklingsutskottets protokoll den 29 april 2015, § 81
Tekniska nämndens protokoll den 8 september 2015, § 177
Utvecklingsutskottets protokoll den 14 oktober 2015, § 164
Kommunstyrelsens protokoll den 4 november 2015, § 320
Tekniska nämnden beslutade den 8 september 2015 att tillstyrka motionen.
Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige bifaller motionen. Kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att utföra, sammanställa och redovisa energideklarationer av
kommunens byggnader enligt motionärens förslag.

/;

?Justerare
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forts. Kf § 128
Yrkanden

Daniel Nord (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Bilaga Kf § 128/15

Justerare

B?:laga t.:ll Kf F3 128/15
B:ilaga till Ks (J 320/15
Bilaga till Uu § 164/15
Bilaga till Uu § 81/15

Biläga till Kf '5) jl5
Töreboda Kommtu'ifullmäktige

TÖ?:qsCX)A KC/v'?MUN

C E N T E R PART-i?ET

uo$

SP/kR PÅ KR/kFTERt)M
Motion om utförande och

-I

av energideklarationer av kommunens byggnader

I Törföoda kommun 'fir merparten av de kornrnunala byggnaderna uppförda före 1970-talets
energikriser, och i flera falL har inga större renovering:?r urförts på mycket länge. Det inneföratt
lösningar för bl.a. fönster, dörratr, belysning, ventilation, uppvärmning sarnt isolering är valda på
basis av energipriser som ida-g är mfögdubbelt mycket ki6gre ö när husen byggdes. Den låga

graden av energihushållning r dessa fail gör att kornrnunen tvingas ?figga stora pengar på höga el/

('

och värmeräkningar istället för att satsa på våra verksamher?er.

Genom att energidekJarer:x en byggnad kan energitjuvar identifieras och D5rslag på åtgärdct ges.
I mföga fall fir besparingen i el- och värmekostnader för en viss investering större än dess årliga
avskrivning. En sådan investering räknas då hem på ett visst antal år och blir, sett över
investeringens hela Jivslängd, en ekonomisk besparing. Dessutom medför energföesparande
upprustningar i regcL flera andra fördelar, s:asom en behagligare och estetiskt mer tilltalande
nlllN5 Sarnf fOr langd livsiarig.:i pao antaeil by ggrx3å.

Det är lätt att inse att lönsamma åtgfirder bör planeras in och utföras så smrt som möjligt, även
om lånefinansiering fir nödvändig. Genom att energideklarera de ):+yggnader där så ännu inte fir
gjort och därefter sarnmanställa befintliga och nyligen utförda energideklarationer erhåller
politiken ett bra underlag till framtida beslut om upprustning.
Jag förestår därmfö:
att

energideklaration utförs på de (betydande) kommunala byggnader där sådan inte
redan År gjor«!t.

att

4'?..
1.

Ö
)

5

')
:)
n

')

';

samtliga energideklarationer sammanstälis i en redovisning till fullrnäktige. {
redovisningen ska Ee»rsla-g till åtgärder Eramg'a. tillsarnmans med en uppskattning av
kostnad, livslängd och återbetalningseid för var1e enskild åtgärd.

Daniel Nora

Centerpartiet i Töreboda

'l /'-/a='

(-,'J
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Dnr KS 2017/0200

Besvarande av medborgarförslag om fler övergångsställen på
Östra Torggatan
Komrnunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Medborgarförslaget om fler övergångsställen på Östra Torggatan anses
besvarat med hänvisning till pågående omgestaltning.
Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit om fler övergångsställen på Östra
Torggatan 1-2 Rådhuset - Torget. Det föreslås att kommunen gör fler
övergångsställen, och kanske på fler platser än de som nämns i medborgarförslaget, för at(: minimera olyckor.

Utvecklingsutskottet beslutade den 16 augusti 2017 att remittera medborgarförslaget till tekniska nämnden och kommunledningskontoret för
yt(:rande senast den 22 november 2017.
Tekniska nämnden beslutade den 14 november 2017 föreslå kommunfull-

mäktige i Töreboda att avslå medborgarförslaget om införande av fler

övergångsställen på Östra Torggatan med hänvisning till pågående omgestaltning.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 29 maj 2017, § 69
Utvecklingsutskottets protokoll den 16 augusti 2017, § 134
Tekniska nämndens protokoll den 14 november 2017, § 210
Utvecklingsutsko(:teLs protokoll den 6 december 2017, § 227
Protokollet skickas till

Kommunfullmäktige

?lpstei'are

utaragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-14

Sida 1

Tekniska nämnden
Tn § 210

Dnr 2017/00344

Remiss - Medborgarförslag om fler övergångsställen på Östra
Torggatan i Töreboda
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Töreboda att avslå medborgarförslaget
om införande av fler övergångsställen på Östra Torggatan med hänvisning till pågående
omgestaltning.
Bakgrund
har inkommit med ett medborgarförslag om önskemål om fler övergångsställen på
Östra Torggatan. I sitt förslag beskrivs även problem med bilar som parkerar utan någon
ordning vilket försvårar möjligheten att ta sig fram med t.ex. rollator.
Kommunfullmäktige i Töreboda har överlämnat förslaget till tekniska nämnden för
beredning.
Ett övergångsställe är en ordnad passage över en gata som innehåller en ”herrgårmanskylt” samt målning av vita ränder. På ett övergångsställe har fordonsförare
väjningsplikt mot gående som är på, eller som just ska gå ut på, övergångsstället.
En passage till skillnad från ett övergångsställe innebär att möjligheten finns att korsa vägen
t.ex. genom att kantstenar är sänkta och att anslutningar till befintliga gång- och cykelvägar
finns men här har inte fordonsförare väjningsplikt mot gående. Som gående får avvakta
och ha ett samspel med fordonsförarna innan man kan gå ut i gatan.
Ur trafiksäkerhetssynpunkt kan en passage ibland vara att föredra då det ger större säkerhet
än ett övergångsställe. Det viktiga är att det är tillgänglighetsanpassat så att man kan ta sig
fram med t.ex. rollatorer utan att risker att fastan/snubbla på trottoarkanter.
Östra Torggatan är en av de gator som ingår i planerna för omgestaltningen av Töreboda
centrum. Den södra delen byggdes om under våren/sommaren 2017 där gatan omformats
till ett så kallat gångfartsområde där fordon ska framföras i gångfart på fotgängares villkor.
Detta innebär också att kantstensvisningar har tagits bort vilket ökar tillgängligheten och
möjligheten att korsa gatan på flera ställen. Upphöjningar har byggts för att ytterligare
markera området och dess nya reglering.
Den norra delen av Östra Torggatan står nu på tur för ombyggnation. Det första som nu
kommer att ske är att vatten- och avloppsledningar i gatan bytas ut under hösten och sedan
kommer gatan att få en ny utformning till våren. Förslag till utformning är att utöka
parkeringsplatserna samt att skapa bra möjligheter för fotgängare och cyklister att gå längs
med gatan. Passager för möjlighet att korsa gatan kommer att skapas i anslutning till Norra
Torggatan samt Trädgårdsgatan/Nygatan.
Verksamhet teknik rekommenderar att inte anlägga ytterligare övergångställen med
hänvisning till pågående omgestaltning och föreslår kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-14

Sida 2

Tekniska nämnden
Tn § 210 (forts.)

Dnr 2017/00344

Arbetsutskottets förslag
Överensstämmer med tekniska nämndens beslut
Behandling på sammanträdet
Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till
beslut och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut
Remiss - Medborgarförslag om fler övergångsställen på Östra Torggatan i Töreboda.
Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg ”Remiss Medborgarförslag om fler övergångsställen på Östra Torggatan i Töreboda”.
Expedierats till:
Kommunfullmäktige Töreboda

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

TÖREBODA KOMMUN

2017-05-04

TÖREBODA KOMMUN

Medborgarförslag
Sida 1 av 2

Dnr

Datum

D\t OS

O'

Telefon arbete

FörslaQet (Presentera här kort ditt medborqarförslaq)

Motivering (Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna
varför du anser att försla!'.)et ska genomföras och hur det i så fall ska kunna ske)

Namnförtydligande

Skicka eller lämnas in till

Postadress:
Box 83
545 22 Töreboda

Kommunledningskontoret

Fax
Besöksadress Telefon
Börstorpsgatan 1 0506-180 00 0506-180 21
Töreboda

E-postadress
Hemsida
www.toreboda.se kommunen@toreboda.se

SAMTYCKE OCH INFORMAT?ON ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN

Uppgiftslämnandet genom denna blankett betraktas som ett samtycke till
personuppgiffsbehandling enligt personuppgiffslagen (PuL).
Den personuppgiftsansvariges identitet:
Personuppgiftsansvarig: Kommunstyrelsen i Töreboda kommun
Adress:

Box 83, 545 22 Töreboda

Telefon:

0506-180 00 vx

E-post:

kommunen@toreboda.se

Ändamålet med behandlingen
Behandla ett medborgarförslag
Kategorier av uppgifter som ska behandlas
Namn, adress, telefonnummer

Kategorier av mottagare av uppgifterna
Kommunanställd personal och politiker.
Rättelse

Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter.
Frivilligt
Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna är dock nödvändiga för
handläggning av ärendet.
Registerutdrag
Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till
oss, få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Bilaga till Medborgarförslag i Töreboda Kommun
Från
Bilaga nr. 1
Flera övergångsställen på Östra Torggatan Rådhuset - Torget
Ö:a Torg gat. 1- 2
Det kanske finns fler övergångar som är befogade.
Kungsgatan som tillhör Vägverket bör Töreboda Kommun påverka så att
övergångsställe blir mellan N:a Torggatan östra ände mot parkeringsplatsen
på andra sidan.
Bilaga nr. 2
Vi är många äldre som snart inte vågar gå ut i centrum där bilar står parkerade
utan någon ordning, särskilt på torsdagar trots att polisbil står parkerad vid
Kommunhuset. Har man rollator går det inte så fort att passera en gata, det är
många invånare som är uppe i åldrarna 80 - 90 år även de ska ju ha en
möjlighet att vistas ute utan att riskera livet, ungdomen flyr till andra orter.
När nu kommunen har gjort en del förändringar i gatorna tänk till och gör flera
överg ång sställe för att minimera olyckor.
Själv tycker jag att Töreboda Kommun gör mycket bra samt även pryder upp
med t.ex. fina blomstergrupper m.m. som Ni är ganska ensamma om. Vi skall
tillsammans njuta av sommaren och den tid vi har kvar, tycker vi har rätt till
detta efter ett långt arbetssamt liv. Det är många medborgare med mig som
önskar och hoppas på att Ni lyssnar på förslag.
Vänligen
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Ks§25

Dnr KS 2017/0427

Anslutningsavgift för fastigheter utan VA-serviser inom verksamhetsområdet för Töreboda kommuns allmänna vattentjänster
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. För anslutning till kommunens allmänna VA-anläggning ska 2017 års
taxa för anläggningsavgift tillämpas för berörda fastighetsägare enligt
punkt 2.
2. De fastigheter som avses i punkt 1 är följande:
@

Fastigheter som saknar både vati?en- och spillvattenservis: Mol8:14,
18:16:18:18 och 21:1

Krabbängen 1:75 och 1:189
Gnet 1:12

Fastigheter som saknar spillvattenservis:
Berget 3:2
Oxeln 4

Sammanfattning av ärendet

I Töreboda kommun finns det nio fastigheter inom kommunens verksam-

hetsområde för allmänna vattentjänster som i dagsläget inte har möjlighet
att koppla sig till kommunens spillvattennät då kommunen inte upprättat
förbindelsepunkter för dessa fastigheter. Fastigheterna har inte heller
godkända enskilda avloppsanläggningar och behöver åtgärda detta då befintliga anläggningar innebär en negativ påverkan på miljön.
Enligt § 4, punkt 4.3 i Taxa för vatten och avlopp i Töreboda komrnun, antagen av komrnunfullmäktige 2016-12-19, ska anläggningsavgift beräknas
enligt taxa som gäller vid den tidpunkt då avgiftsskyldighet inträder. Detta
är också förenligt med vad som anges om avgi((:suttag i Lag (2006:412) om
allmänna vattentjärister. Om serviser uppräUas för fastigheterna under
2018 ska dessa allLså enligt lagstiFtningen och enligt taxan debiteras enligt
2018 års taxa.

..i ,li?isterare

Abloa

ULdragsbestytakande
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SAMMANTRADESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsen

forts. Ks 25

Kommunen har haft en skyldighet att upprätta förbindelsepunkter för vatten- och spillvattentjänster till ovan listade fastigheter sedan en lång tid
tillbaka. Resonemang har förts om att fastighetsägarna inLe ska bli lidande
av en taxehöjning till fö5d av att kommunen inte försett fastigheterna med
förbindelsepunkter tidigare. Ett förslag har varit att göra ett avsteg från
2018 års rådande taxa och debitera fastigheterna enligt 2017 års taxa.
Beslutsunderlag

Handläggare Amanda Haglinds och tekniska chefens tjänsteskrivelse den
29 november 2017

Kommunchefens tjänsteskrivelse den 14 december 2017
Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige:

1. FöranslutningtillkommunensallmännaVA-anläggningska20l7års
taxa för anläggningsavgift tillämpas för berörda fastighetsägare enligt
punkt 2.

2. De fastigheter som avses i punkt 1 är fö5ande:
*

Fastigheter som saknar både vatten- och spillvattenservis: Mol8:14,
18:16:18:18 och 21:1

Krabbängen 1:75 och 1:189
Gnet 1:12

a

Fastigheter som saknar spillvattenservis:
Berget 3:2
Oxeln 4

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Bengt Sjöbergs
(M) yrkande och Finner att kommunstyrelsen antar yrkandet.
Protokollet skickas till

Kommunfullmäk(:ige

.Justerare
.4 .,ILI)LCICIIC

/'%- l(IC
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-12-19

Sida 1

Tekniska nämnden
Tn § 244

Dnr 2017/00531

Fastigheter utan VA-serviser inom verksamhetsområdet för
Töreboda kommuns allmänna vattentjänster
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar:
1. Att ge verksamhet teknik i uppdrag att anlägga serviser för kommunala vatten- och
spillvattentjänster till de fastigheter som saknar serviser trots att de finns inom
verksamhetsområdet för Töreboda kommuns verksamhetsområde för allmänna
vattentjänster.
2. Att föreslå kommunfullmäktige i Töreboda kommun att besluta om
anläggningsavgiftens storlek för de berörda fastigheterna.
Bakgrund
Inom ett kommunalt verksamhetsområde för allmänna vattentjänster ska kommunen tillse
att varje fastighet som har behov av vatten- och/ eller spillvattentjänster för hushållsbehov
har en förbindelsepunkt för de vattentjänster som fastigheten har behov av inom
verksamhetsområdet. Kommunen ska omhänderta spillvattnet och leverera dricksvatten till
fastigheten och enskilda anläggningar för spillvattenrening ska inte vara i bruk.
I Töreboda kommun finns det nio fastigheter inom kommunens verksamhetsområde för
allmänna vattentjänster som i dagsläget inte har möjlighet att koppla sig till kommunens
spillvattennät då kommunen inte upprättat förbindelsepunkter för dessa fastigheter.
Fastigheterna har inte heller godkända enskilda avloppsanläggningar och behöver åtgärda
detta då befintliga anläggningar innebär en negativ påverkan på miljön. Nedan listas de
fastigheter som saknar spillvattenservis eller både vatten – och spillvattenservis.
Fastigheter som saknar både vatten- och spillvattenservis:
Mo18:14, 18:16:18:18 och 21:1
Krabbängen 1:75 och 1:189
Gnet 1:12
Fastigheter som saknar spillvattenservis:
Berget 3:2
Oxeln 4
Att ordna med en godkänd spillvattenrening innebär en kostnad för fastighetsägaren,
oavsett om lösningen är en enskild anläggning eller om lösningen är att koppla spillvattnet
till kommunens ledningsnät. Inom det kommunala verksamhetsområdet ska fastigheternas
spillvattenhantering lösas via kommunens allmänna anläggning.
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Tekniska nämnden
Tn § 244 (forts.)

Dnr 2017/00531

Anläggningsavgifterna i Töreboda kommuns taxa för vatten och avlopp är idag betydligt
lägre en den genomsnittliga kostnaden för att upprätta förbindelsepunkter för vatten och
spillvatten till en fastighet. Det innebär att kostnaden för att anlägga nya serviser inte täcks
av anläggningsavgiften, nybyggnationer finansieras istället till stor del av intäkter som VAkollektivet har via brukningsavgifter. För att uppnå en högre ekonomisk täckningsgrad har
Kommunfullmäktige i Töreboda kommun beslutat att höja anläggningsavgifterna med 40
% från och med 1 januari 2018.
Enligt § 4, punkt 4.3 i Taxa för vatten och avlopp i Töreboda kommun, antagen av
kommunfullmäktige 2016-12-19, ska anläggningsavgift beräknas enligt taxa som gäller vid
den tidpunkt då avgiftsskyldighet inträder. Detta är också förenligt med vad som anges om
avgiftsuttag i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Om serviser upprättas för
fastigheterna under 2018 ska dessa alltså enligt lagstiftningen och enligt taxan debiteras
enligt 2018 års taxa.
Kommunen har haft en skyldighet att upprätta förbindelsepunkter för vatten- och
spillvattentjänster till ovan listade fastigheter sedan en lång tid tillbaka. Resonemang har
förts om att fastighetsägarna inte ska bli lidande av en taxehöjning till följd av att
kommunen inte försett fastigheterna med förbindelsepunkter tidigare. Ett förslag har varit
att göra ett avsteg från 2018 års rådande taxa och debitera fastigheterna enligt 2017 års
taxa. Följden av att ta ut avgifter enligt 2017 års taxa blir att en större andel av
anläggningsarbetet finansieras av brukningsavgifter än om 2018 års taxa skulle användas.
Den delen av anläggandet som inte finansieras anläggningsavgifterna investeringsförs och
belastar hela VA-kollektivet i form av kapitalkostnader.
Arbetsutskottets förslag
Överensstämmer med tekniska nämndens beslut.
Behandling på sammanträdet
Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut
och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut
Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind och teknisk chef Michael Nordin
”Fastigheter utan VA-serviser inom verksamhetsområdet för Töreboda kommuns
allmänna vattentjänster”.
Expedierats till:
Kommunfullmäktige Töreboda
VA-strateg Amanda Haglind
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Anslutningsavgift för fastigheter utan VA-serviser inom
verksamhetsområdet för Töreboda kommuns allmänna
vattentjänster
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Under förutsättning att berörda fastighetsägare enligt punkt 2 senast
2018-03-31 beställer anslutning till kommunens allmänna VAanläggning ska 2017 års taxa för anläggningsavgift tillämpas.
2. De fastigheter som avses i punkt 1 är följande:


Fastigheter som saknar både vatten- och spillvattenservis:
Mo18:14, 18:16:18:18 och 21:1
Krabbängen 1:75 och 1:189
Gnet 1:12



Fastigheter som saknar spillvattenservis:
Berget 3:2
Oxeln 4

Bakgrund och sammanfattning av ärendet
I Töreboda kommun finns det nio fastigheter inom kommunens
verksamhetsområde för allmänna vattentjänster som i dagsläget inte har
möjlighet att koppla sig till kommunens spillvattennät då kommunen inte
upprättat förbindelsepunkter för dessa fastigheter. Fastigheterna har inte
heller godkända enskilda avloppsanläggningar och behöver åtgärda detta då
befintliga anläggningar innebär en negativ påverkan på miljön.
Enligt § 4, punkt 4.3 i Taxa för vatten och avlopp i Töreboda kommun, antagen
av kommunfullmäktige 2016-12-19, ska anläggningsavgift beräknas enligt taxa
som gäller vid den tidpunkt då avgiftsskyldighet inträder. Detta är också
förenligt med vad som anges om avgiftsuttag i Lag (2006:412) om allmänna
vattentjänster. Om serviser upprättas för fastigheterna under 2018 ska dessa
alltså enligt lagstiftningen och enligt taxan debiteras enligt 2018 års taxa.
Kommunen har haft en skyldighet att upprätta förbindelsepunkter för vattenoch spillvattentjänster till ovan listade fastigheter sedan en lång tid tillbaka.
Resonemang har förts om att fastighetsägarna inte ska bli lidande av en
taxehöjning till följd av att kommunen inte försett fastigheterna med
förbindelsepunkter tidigare. Ett förslag har varit att göra ett avsteg från 2018
års rådande taxa och debitera fastigheterna enligt 2017 års taxa.

Töreboda kommun

Töreboda 2017-12-14

Per-Ola Hedberg
Kommunchef
Bilaga:
Tjänsteskrivelse från verksamhet Teknik
Beslutet ska skickas till:
"[Skriv text här]"
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