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Förslag till detaljplan för Gullkragen 5 m.fl., Töreboda centralort, 
Töreboda kommun  
 
Efter att förslag till detaljplan för Gullkragen 5 m.fl., Töreboda centralort, 
Töreboda kommun varit föremål för granskning planeras beslut om antagande av 
planen. Detaljplan har behandlats för antagande i utvecklingsutskottet den 4 maj 
2022 och planeras vidare behandlas för antagande av kommunstyrelsen den 18 
maj 2022 och kommunfullmäktige den 30 maj 2022. 
 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra ombyggnad och ändrad användning av 
befintliga byggnader på Gullkragen 5, från transformatorändamål till 
samlingslokal och festlokal med tillfällig övernattning, och att samtidigt bibehålla 
byggnadens kulturhistoriska värde. 
 
Bakgrunden till uppdraget är att ägarna till fastigheten Gullkragen 5 ”Kvarnen” 
planerar bygga om befintliga byggnader till festlokal, catering, övernattning med 
mera. Gällande detaljplan anger att marken är avsedd för transformatorändamål 
och för att medge den planerade ombyggnationen behöver en ny detaljplan tas 
fram.  
 
Kommunen har ingått planavtal med fastighetsägaren och planen innehåller 
utöver ändrad användning för Gullkragen 5 kommunal mark som avses avyttras 
och överföras till Gullkragen 5 för att skapa en större fastighet. 

Planområdet är beläget i Töreboda tätort cirka 200 meter sydväst från torget i 
korsningen mellan Kvarngatan och Garvaregatan. Planområdets areal uppgår till 
cirka 1200 m2.  

Planområdet omfattas av fastigheterna Gullkragen 5 och Björkäng 6:8 samt del av 
Blåklinten 1 och del av Björkäng 8:4. Gullkragen 5 är privatägd. Björkäng 6:8, 
Blåklinten 1 och Björkäng 8:4 ägs av Töreboda kommun. Planområdet är redan 
ianspråktaget av befintliga byggnader och delvis inhägnat. På Gullkragen 5 står 
befintliga byggnader som tidigare hyst Töreboda kvarn och elverk. Björkäng 6:8 
och Töreboda 8:4 är allmän platsmark (Gata respektive Plantering), men tidigare 
ianspråktagna för återvinningsstation. På Blåklinten 1 finns idag en vårdcentral, 
och marken har i detaljplan användningen A. 
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Planprocessen regleras i plan- och bygglagens 5:e kapitel. Planen handläggs med 
standardförfarande. Förfarandets olika steg redovisas nedan: 

 Samråd – dialog med länsstyrelsen, myndigheter, föreningar, allmänhet 
med flera. Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att 
ge möjlighet till insyn och påverkan.  
 

 Samrådsredogörelse – efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter i 
en samrådsredogörelse. Handlingarna revideras om det bedöms vara 
relevant. 
 

 Granskning – dialog med länsstyrelsen, myndigheter, föreningar, 
allmänhet med flera. Syftet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge 
möjlighet till insyn och påverkan. 
 

 Granskningsutlåtande – efter granskningen sammanställs inkomna 
synpunkter i ett utlåtande. Handlingarna revideras om det bedöms vara 
relevant. Om förslaget ändras väsentligt sker en ny granskning. 
 

 Antagande – planen antas av kommunfullmäktige. 
 

 Laga kraft – om detaljplanen inte överklagas eller överklagandena avslås i 
de högre instanserna vinner detaljplanen laga kraft. 

 
Planen finns tillgängligt på kommunhuset, Drottninggatan 4, Töreboda (måndag-
torsdag 08.00-16.00 och fredag 08.00-15.30). Alla handlingar finns även att ta del 
av på www.toreboda.se/gullkragen  
 
Vid svårigheter att ta del av planhandlingarna genom ovanstående källor, 
kontakta planenheten via växeln på telefonnummer 0506-180 00. 
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