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

1. Länsstyrelsen, 2022-03-24
2. Lantmäteriet, 2022-03-28
3. Tekniska nämnden, 2022-03-22
4. Miljö- och byggnadsnämnden, 2022-04-05
5. Västtrafik, 2022-03-22
6. Räddningstjänsten, 2022-03-15
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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. 

Förslag till detaljplan för Gullkragen 5 m. fl., Töreboda centralort, Töreboda 
kommun har varit föremål för granskning under perioden 2022-03-04 
till 2022-03-28. De synpunkter som kommit in under granskningen samt 
kommunens ställningstagande 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
• 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 hanterat tidigare synpunkter gällande skyfall och 
markföroreningar i tillräcklig utsträckning.

Kulturmiljö
Mot bakgrund av att inga ändringar eller kompletteringar/tillägg eller mot-
svarande har genomförts avseende kulturmiljövärdena kvarstår synpunkterna 
från samrådsskedet. Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att plan-
åtgärden inte direkt berör riksintresset för kulturmiljövård på ett betydande 
sätt, även om dess kulturvärden sannolikt har visst samband med riksintressets 
värden.
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Mot bakgrund av kommunens syfte med planen, där kommunen gör 
bedömningen att bebyggelsemiljön har kulturhistoriskt värde samt att dessa 
ska bibehållas anser Länsstyrelsen att dessa värden bör hanteras på ett 
aktivt och medvetet sätt inom planarbetet, exempelvis genom beskrivning i 
planbeskrivningen och reglering på plankartan.

Detta kan exempelvis göras genom att en kulturmiljöbeskrivning tas fram 
med definierade värden och uttryck för de kulturhistoriska värdena samt 
förslag på lämpliga planbestämmelser (exempelvis genomtänkt utbredning 
av mark med byggförbud, rivningsförbud, varsamhets-, skydds- och/eller 
utformningsbestämmelser mm) i syfte att ge förutsättningar för hänsyn/
varsamhet/skydd vid framtida hantering av uttrycken för dessa kulturvärden.

Kommentarer
Synpunkter gällande kulturmiljö noteras.

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

Lantmäteriets synpunkter i samrådsskedet har beaktats. Lantmäteriet har inga 
ytterligare synpunkter.

Kommentarer
Yttrandet noteras.

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden har tagit del av granskningshandlingarna gällande detaljplan 
för Gullkragen 5 m.fl. i Töreboda kommun och har följande att yttra gällande 
planförslaget:
• Ledningsrätt måste upprättas för att skydda kommunal huvudavloppsledning 

inom aktuellt område. 

Kommentarer
Genomförandebeskrivningen innehåller beskrivning av ledningsrätt.
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Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden lämnar följande synpunkter:
Plankartan
Utifrån vad det står i planbeskrivningen att man vill bibehålla byggnadens 
kulturhistoriska värde är det bra om en varsamhetsbestämmelse införs på 
plankartan för byggnadens yttre.

Kommentarer
Synpunkter gällande kulturmiljö noteras.

Västtrafik
Västtrafik har tagit del av granskningshandlingen för det förslag till detaljplan 
som Töreboda kommun har upprättat för Gullkragen 5 m.fl. Töreboda kommuns 
diarienr Ks 2021/185.
Vi har inga ytterligare synpunkter på detaljplanen utöver de vi lämnade i 
samrådsskedet.

Kommentarer
Yttrandet noteras.

Räddningstjänsten
Räddningstjänsten avger följande yttrande i aktuellt ärende:
Räddningstjänsten har inget att erinra i aktuellt ärende.

Kommentarer
Yttrandet noteras.




