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

1. Länsstyrelsen, 2023-02-10
2. Lantmäteriet, 2023-01-30
3. Trafikverket, 2023-02-08
4. Statens geotekniska institut, 2023-01-31
5. Tekniska nämnden, 2023-02-21
6. Räddningstjänsten Skaraborg, 2023-01-27
7. Avfall & Återvinning Skaraborg, 2023-01-25
8. Västtrafik, 2023-01-26
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Granskningen syftar till att visa det bearbetade planförslaget som kommunen har 
för avsikt att anta samt ge berörda intressenter en andra och sista möjlighet att 
lämna synpunkter. Den första möjligheten att lämna synpunkter var i samband 
med samrådet som pågick under perioden 2022-10-06 till 2022-10-27.

Förslag till detaljplan för Östra Börstorp, Töreboda centralort, Töreboda kommun 
har varit föremål för granskning under perioden 2023-01-24 till 2023-02-
14. De synpunkter som kommit in under granskningstiden samt kommunens 
ställningstagande och förslag till förändring av planförslaget med anledning av 
synpunkterna redovisas i detta granskningsutlåtande. Av granskningsutlåtandet 
framgår vilka synpunkter som tillgodosetts samt vilka kommunen inte kunnat 
beakta och skälen till detta.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL 
och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att 
prövas av Länsstyrelsen om den antas.

Motiv för bedömningen 
Länsstyrelsen befarar inte att:

• Riksintresse kommer att skadas påtagligt
• Mellankommunal samordning blir olämplig.
• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs
• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser (MB 7 kap)
• Bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till 

människors hälsa och säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning 
eller erosion

Synpunkter på granskningshandlingen
Kommunen har sedan samrådet beaktat tidigare synpunkter i tillräcklig stor 
utsträckning. Länsstyrelsen har således inga ytterligare synpunkter att tillföra 
planförslaget.

Synpunkter enligt annan lagstiftning
Kommunen har begärt arkeologisk utredning i ett sent skede och beslut 
utfärdades 2023-01-25, detta innebär att frågan om fornlämningar inte kommer 
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redas ut inför detta yttrande. Beroende på utredningens resultat kan planen 
komma att behöva justeras alternativt om Länsstyrelsen bedömer att ev. 
fornlämningar kan undersökas kommer ytterligare arkeologiska åtgärder krävas.

Om fornlämningar påträffas under den arkeologiska utredningen krävs Tillstånd 
till ingrepp i fornlämning, Länsstyrelsen får lämna tillstånd till ingrepp i 
fornlämning endast om fornlämningen medför hinder som inte står i rimligt 
förhållande till fornlämningens betydelse (KML 2 kap 12 §). 

Kommentarer
Kommunen tar i samband med antagandet fram en arkeologisk utredning 
för planområdet. Utredningen förväntas bland annat redogöra för eventuella 
fynd på platsen och om det i så fall kommer krävas tillstånd för att genomföra 
detaljplanen. 
 

Lantmäteriet
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade januari 2023) har följande 
noterats:

Delar av planen som bör förbättras

BYGGNADSHÖJD BÖR HELST INTE ANVÄNDAS
I detaljplanen finns en planbestämmelse där begreppet byggnadshöjd används. 
Lantmäteriet vill tipsa om att Boverket rekommenderar att höjd på byggnadsverk 
endast i undantagsfall ska regleras med begreppet byggnadshöjd. Detta beror 
på att det i rättspraxis finns olika tolkningar av begreppet. När byggnadshöjd 
används kan lovprövningen försvåras och leda till svårförutsedda resultat. 
Boverket förordar i stället i första hand att totalhöjd eller nockhöjd används 
eller möjligen takfotshöjd. Läs gärna mer om detta på sidan om ”Höjd på 
byggnadsverk” i PBL Kunskapsbanken.

För övrigt har Boverket i sina nya föreskrifter BFS 2020:5 valt att inte ta med 
byggnadshöjd som en egen kategori för regleringen av höjd på byggnadsverk. 
Reglering av byggnadshöjd får enligt föreskrifterna i stället hanteras i en kategori 
för olika fritextbestämmelser tillsammans med andra höjdbegrepp. Efter en 
framtida digitalisering av planer med byggnadshöjd kommer det därför inte vara 
möjligt att följa upp tillåten byggnadsvolym inom dessa planer. Om det är viktigt 
för syftet med planen att reglera fasadens höjd kan motsvarande effekt många 
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gånger uppnås genom att bestämmelser om nockhöjd eller totalhöjd kombineras 
med bestämmelser om takvinkel.

Kommentarer
Kommunen motiverar användandet av byggnadshöjd som planbestämmelse 
med hänvisning till datumet när Utvecklingsutskottet beslutade om 
planuppdrag, 2020-03-05, då byggnadshöjd var en del av den vid tiden aktuella 
planbestämmelsekatalogen.  

Trafikverket

Tidigare samråd
Trafikverket har yttrat sig över detaljplanen i samrådet (TRV 2022/116773, 
daterat 2022-10-25) och framförde då synpunkter gällande transporteffektivt 
samhälle, trafik, buller, dagvatten och skyfall, gångväg utmed väg 3042 samt 
hastighet.

Trafikverkets synpunkter
Trafikverket noterar att kommunen har bemött synpunkterna från samrådet och 
utifrån det gjort justeringar och förtydliganden av planhandlingarna. Trafikverket 
vill fortsatt upplysa om följande:

• Anslutning: För den tänkta kommunala gatan till väg 3042 behöver det 
säkerställas att sikten och utformning uppfyller kraven enligt VGU (Krav 
för vägar och gators utformning, publikation 2022:001).Trafikverket har 
också gjort en bilaga för vilka föreskrifter som gäller för en ny anslutning 
mot allmän väg, se sida 3-4. 

• Avtal: Fortsatt dialog mellan Trafikverket och kommunen behöver 
föras gällande den planerade gångvägen utmed väg 3042. Den del av 
gångvägen som ska förläggas inom vägområdet behöver hanteras genom 
ett särskilt avtal, vilket behöver vara påskrivet av både parter innan 
detaljplanen antas. 

• Hastighet: Kommunen avser fortsatt att utöka tättbebyggt område 
utanför planområdet och sänka den tillåtna hastigheten på väg 3042. 
Trafikverket står fast vid bedömningen som gjordes i Trafikverkets 
samrådsyttrande och ser i dagsläget inte att området kommer att 



7

uppfylla kriterierna för tättbebyggt område enligt trafikförordningen.

I övrigt har Trafikverket inte några ytterligare synpunkter på planförslaget.

Bilaga – Föreskrifter för anslutning av kommunal gata till väg 3042
Innan några arbeten påbörjas ska samråd ske med Trafikverket Region Väst 
entreprenör. De anvisningar som då lämnas angående anslutningens anläggande 
ska följas.

• Nivåskillnaden mellan den allmänna vägens körbanekant och en punkt 5 
meter in på anslutningsvägen får inte överstiga 0,2 meter. Anslutningen 
ska utformas så att vatten inte kan rinna ut på den allmänna vägen. 
Anslutningsvägens släntlutning får inte vara brantare än 1:4 

• Den kommunala gatans vinkel mot den allmänna vägen ska vara 90o 

(vinkelrätt) och en kurvradie på 6-10 meter 

• Vägens bredd ska vara mellan 5-7 meter 

• Erhållna siktförhållanden får inte försämras genom att gräs, sly, träd och 
buskar tillåts växa upp inom frisiktsområdet, skymmande föremål får ej 
heller placeras i siktområdet 

• Det är behov av sidotrumma och trummans placering, längd, dimension 
och typ av rör bestäms i samråd med Trafikverkets entreprenör. 
Trumman ska placeras i dikesbotten och vara så lång att trumändarna 
ligger utanför färdig vägslänt och trumändarna ska snedkapas i samma 
vinkel som släntlutningen. Befintliga diken såväl utmed den allmänna 
vägen som den enskilda vägen ansluts till sidotrumman 

• Anslutningen ska utformas så att grus och liknande material inte dras in 
på den allmänna vägen 

• Underhåll av anslutningen ska utföras så att beläggningskanten på den 
allmänna vägen inte skadas 

• Anslutningen ska beläggas med asfalt på en längd av minst 5 meter från 
den allmänna vägens beläggningskant
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Kommentarer
Kommunen har för avsikt att utforma väganslutningen mellan kommunal gata 
och väg 3042 enligt kraven i VGU och för därför in information från bilagan i 
planbeskrivningen till antagandet.

Kommunen har tillsammans med Trafikverket till antagandet tagit fram ett avtal 
gällande gång- och cykelvägen längs med väg 3042, vilket är påskrivet av båda 
parter.

I övrigt noterar kommunen informationen. 

Statens geotekniska institut

SGI:s synpunkter
SGI har ur geoteknisk säkerhetssynvinkel inget att erinra mot planförslaget.

Kommentarer
Kommunen noterar informationen.

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

• Under avsnittet dagvattenhantering vill VA-avdelningen gärna trycka 
på att längd-breddförhållande på dammen bör vara 3:1 för att få en bra 
funktion på dammen. Området kommer tas in i verksamhetsområdet för 
de allmänna vattentjänsterna vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och 
dagvatten gata.

Kommentarer
Kommunen lägger till information om läng-breddförhållande på dammen i 
planbeskrivningen till antagandet.

Räddningstjänsten Skaraborg
Räddningstjänsten avger följande yttrande i aktuellt ärende:

• Räddningstjänsten har inget att tillägga i ärendet utöver det som framgår 
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i tidigare yttrande i samrådsskedet med diarienummer 2022-001073 
daterat 2022-10-07.

Kommentarer
Kommunen noterar informationen.

Avfall & Återvinning Skaraborg
Gällande sophämtning för ovanstående vill vi framhålla följande för att uppfylla 
reglerna i renhållningsföreskrifterna. 

För genomförande av soptömning ska vägen till hämtningsplatsen ha en fri höjd 
på minst 3,65 meter, ha en fri bredd på minst 3 meter samt ha en bärighet för ett 
fordon på 18 ton. Vid hämtningsplatsen ska yta finnas med en bredd på minst 4,5 
meter, fri längd på minst 14 meter samt ha en fri höjd på minst 5 meter.

Behållare för avfall ska placeras så att hämtning av avfall kan ske på ett 
arbetsmiljösäkert sätt. Är där trottoar ser vi att den är sänkt vid angöringsplats.
För återvändsgator ska det finnas en vänd yta med diameter 18 meter samt en fri 
remsa på ca 1,5 meter utanför vändytan.
Vändning kan också ske i en T-korsning. Lämplighetsbedömning görs av 
kommunalförbundet i varje enskilt fall.

Kommentarer
Kommunen noterar informationen.

Västtrafik
Västtrafik har tagit del av granskningshandlingen för det förslag till detaljplan 
som Töreboda kommun har upprättat för del av Kilen 15:18 Östra Börstorp. 
Töreboda kommuns diarienummer KS 2020/92.

Kommunen har tagit till sig våra tidigare synpunkter och vi har inga ytterligare 
synpunkter på detaljplanen.

Kommentarer
Kommunen noterar informationen.
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