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Rangtorp 2:99, Blomberg 1:3 m.fl 
Kinnekulle, Götene kommun 
DETALJPLAN 
 
PLANBESKRIVNING 

 

PLANENS SYFTE 
Efterfrågan på nya bostäder på Kinnekulle är mycket stort. För att tillgodose detta pla-
neras ny bebyggelse i attraktiva lägen på Kinnekulle, där det aktuella planområdet på 
kleven på västsidan, med utsikt över Vänern, tillhör de mest attraktiva. 

Tidigare har möjligheterna att bygga nytt i området varit starkt begränsad, men sedan 
avloppsfrågan löstes på privat initiativ har förutsättningarna förbättrats. Den bebyggel-
se som planeras är friliggande enfamiljshus med äganderätt. Gestaltning skall anpassas 
till den traditionella bebyggelsen men med samtida tolkning. 

 

 
 

PLANDATA 
Läge och areal 
Planområdet är beläget på Kinnekulles västsida, söder om Blombergs station och öster 
om Kinnekullebanan. Områdets areal uppgår till drygt 150 hektar. 

PLANOMRÅDET 

KÄLLBY 

HÄLLEKIS 
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Markägare och nyttjanderättshavare 
Marken inom de delar av planområdet som planeras för ny bebyggelse ägs av två pri-
vata fastighetsägare som också är huvudmän för detaljplanens genomförande.  

Övriga delar av planområdet består av enskilda privatägda fastigheter. Dessa delar 
omfattas i dagsläget inte av någon gällande plan utan ingår därför i denna detaljplan – 
som en första del i detaljplaneläggningen av Blombergs stationssamhälle. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Kommunen har som målsättning att planera för nya bostäder såväl inom kommunens 
tätorter som på landsbygden. Som en del i denna strävan har kommunen har kommu-
nen ställt sig positiv till den föreslagna exploateringen och genomför detaljplaneringen 
på uppdrag av de två fastighetsägarna. 

I samråd med länsstyrelsen har kommunen gjort bedömningen att miljöbedömning 
inte behöver göras för denna detaljplan. Nytillkommande bebyggelse är av relativt li-
ten omfattning och bedöms inte medföra någon större miljöpåverkan. 

 
Gällande planer och förordnanden 
Marken inom planområdet omfattas idag inte av någon gällande detaljplan. 

Planområdet ingår i Naturvårdsområdet för Kinnekulle, vilket innebär att dispenser 
krävs för schaktarbeten mm så länge området inte är planlagt. 

I kommunens översiktsplan / framtidsplan, antagen i dec 2005, redovisas det planom-
rådet som ”mindre orter och byar som kan utvecklas och kompletteras”. Kinnekulle 
med omgivningar redovisas som riksintresse för naturvård, kulturvård och friluftsliv. 

NUVARANDE FÖRHÅLLANDEN 

 
Grusvägar i den norra delen 
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Mark och bebyggelse 
Planområdet utgörs av ett område omedelbart söder om Blombergs station, mellan 
Kinnekullebanan och landsvägen mellan Källby och Hällekis (länsväg 2714). 

Själva kleven skär igenom planområdet i syd – nordlig riktning, med relativt jämn 
sluttning från klevkanten ner mot spårområdet (Kinnekullebanan) medan den östra de-
len är relativt plan. 

Den befintliga bebyggelsen är placerad dels söder om planområdet, på klevkanten, ge-
nom fyra st torp med tillhörande gårdshus, dels längs hela sluttningen i områdets väst-
ra del som utvidgas österut i mitten av planområdet och slutligen norr om planområ-
det. I trevägskorsningen öster om planområdet finns ytterligare några äldre egnahem i 
form av radbybebyggelse. 

 
Bef egnahemsbebyggelse – söder om planområdet 

 
Samma bebyggelse på nära håll 



 Rangtorp 3:1 & Blomberg 2:99  m.fl, Götene kommun -  
   Antagandehandling januari 2007       

5 (19)

 
 

 
Från södra plangränsen mot norr, med åker/äng i förgrunden och vegetationsbältet längs klev-
kanten i väster. 
 

 
 

 
Blombergs station, omedelbart norr om planområdet 
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Bef grusväg. Planområdets norra gräns – mot söder 

 
 

 

 
Bef grusväg. Planområdets norra gräns –  bilden tagen mot norr 
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Befintlig luftledning (el) som korsar området i syd-nordlig riktning 
 
 
 

Befintlig radbybebyggelse i vägkorsningen, öster om planområdet (blivande fyrvägskorsning). 
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Grundförhållanden 
Någon geoteknisk undersökning har ännu inte genomförts utan kommer att utföras i 
samband med byggnationen – om så erfordras.   

Av den kunskap som finns från området består marken av relativt tunt jordlager på 
kalkstensberget vilket är orsaken till svårigheterna att utföra avlopp med mark-
bädd/infiltration på många håll.   

Vegetation mm 
Området är beläget på Kinnekulles kalkstenslager med bitvis mycket tunt jordtäcke. 
Vegetationen utgörs dels av partier av torrängskaraktär, där jordtäcket är mycket tunt, 
dels av partier med tjockare jordtäcke och där det växer framförallt lövträd. 
I områdets östra del finns sammanhängande arealer av åker/vall. 
I området finns också sammanhängande stenmurar/stengärdesgårdar. 
 
Vegetationen inom planområdet är huvudsakligen på tomtmark, framförallt i planom-
rådets västra del. Därutöver är det enstaka vegetationsdungar längs landsvägen samt 
längs klevkanten samt den stengärdesgård som i den norra delen utgör gräns mellan 
brukad mark/åker och befintlig bebyggelse. 

En övergripande naturinventering finns redovisad i miljökonsekvensbeskrivningen.  

 

Trafik och parkering 
Tillfart till området sker idag via små, smala grusade anslutningar till landsvägen. All 
parkering sker på de egna tomterna. 

 
Teknisk försörjning 
Den befintliga bebyggelsen har tidigare haft enskilda avloppslösningar. Sedan en tid 
tillbaka pågår en utbyggnad av en privat avloppsledning som ansluter till kommunens 
(Götene Vatten- och värme) ledningsnät i Källby. Avloppsledningen dimensionerades 
huvudsakligen för den befintliga bebyggelsen, men kommer även betjäna även den nu 
planerade bebyggelsen. 

Längs stengärdesgården går även en luftledning för el i syd- nordlig riktning. Denna 
kommer att förläggas i mark i samband med exploateringen. 

 
Fornlämningar 
Inom området finns inga kända fornlämningar. 

 

 



 Rangtorp 3:1 & Blomberg 2:99  m.fl, Götene kommun -  
   Antagandehandling januari 2007       

9 (19)

PLANFÖRSLAGET 

 
Detaljplanen för Rangtorp 3:1, Blomberg 2:99 m.fl var föremål för samråd under 
sommaren 2006. Vid samrådet framkom bl.a synpunkt att exploateringen var för hög 
och i bearbetningen till utställningshandling har antalet tomter minskats från 30 till 22 
dels genom att tomtstorleken ökats och att husraden närmast landsvägen tagits bort. 
Även en stor del av övriga yttranden har beaktats i bearbetningen. 
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Markanvändning  
För befintlig bebyggelse innebär planförslaget att befintligt utseende bekräftas i plan. 
För övriga delar innebär förslaget att de västra delarna av nuvarande åker-/ängsmark 
respektive naturområde tas i anspråk för bostadsbebyggelse.  

Naturmarken inom området läggs som bebyggelsekvarter för att nuvarande ägarna 
skall ha fortsatt kontroll på marken. Genom naturområdena planeras gång- och cykel-
stråksom skall vara tillgängliga för allmänheten, samt i några fall angöring till tomter. 

Den nya bostadsbebyggelsen 
Planförslaget innebär möjlighet till nyexploatering med ca 22 enbostadshus, hälften på 
respektive fastighet. Bebyggelsen skall utföras som friliggande enbostadshus, huvud-
sakligen i 1 plan med eller utan inredd vind respektive i några fall, två plan. Byggna-
derna skall utföras med smal sektion och förhöjda väggliv, en utformning som associe-
rar till den traditionella bebyggelsen på Kinnekulle. Anknytningen till traditionen kan 
ske genom materialval – träpanel som avfärgas med slamfärg och rött lertegel, medan 
gestaltningen ändå kan knyta an till dagens uttryckssätt genom större glaspartier o.dyl. 
Från landsvägen skall bebyggelsen upplevas som organiskt framvuxen under olika 
tidsperioder.    

De nytillkommande bostäderna placeras i anslutning till befintlig bebyggelse. 

 
Södra bebyggelsegruppen: Såväl befintlig som ny bebyggelse nås från en ny fyr-
 vägskorsning med landsvägen. De tidigare utfarterna 
 stängs. 

En förlängning av bebyggelseraden söder om planområ-
det, där de nya bostäderna trappas mot gatan i förhål-
lande till befintlig rad. Bebyggelsen skiljs från landsvä-
gen  med en bred, odlad naturremsa, som även fort-
sättningsvis kan brukas som åker/äng. 

Planområdets södra del 
Från söder 
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Planområdets norra del 

 
 

Norra bebyggelsegruppen: Även för den norra bebyggelsegruppen når man de nya 
 bostäderna från en trevägskorsning med landsvägen 
som huvudsakligen följer befintlig grusväg och  som 
ansluter till befintligt vägsystem.  

 Huvudbyggnaderna placeras så att all ny bebyggelse 
ges maximal sjöutsikt/siktlinjer mot Vänern. 

 

”Teknisk anläggning” 
I planområdets norra del finns ett område avsatt för ”teknisk anläggning”. I detta läge 
planeras en planerad fastbränsleanläggning (säd) som skall försörja den norra delen 
med vattenburen värme.  

 Byggnaden är ca 8x8m och skall ges en utformning som överensstämmer med intillig-
gande gårdsbebyggelse för att på så sätt smälta in i omgivningen. Anläggningen får 
inte vara störande för omgivningen vad gäller buller, lukt eller damm. 

 
 I området mittdel finns ytterligare ett område för ”teknisk anläggning” som bekräftar 

en befintlig transformatorstations placering. 

Teknisk anläggning 
Befintlig grusväg 
Befintlig stengärdesgård 
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Friytor samt gång- och cykelvägar 
Planområdet är välförsett med friytor. Naturmarken mellan bebyggelse och landsväg 
kommer sannolikt att fortsätta att brukas som idag. Även runt den nya bebyggelse fö-
reslås naturmark som bibehåller karaktären och gör att den nya bebyggelsen inte 
tränger på den befintliga.  

Inom naturområdena längs klevkanten förläggs ”gång- och cykelvägar/stigar” som 
knyter samman de olika bebyggelsegrupperna och den nya bebyggelsen med det nuva-
rande stationssamhället och stationen. Dessa gång- och cykelvägar utformas där så är 
möjligt som ”enkla stigar” som på ett naturligt sätt smälter in i naturmarken. 

Vegetationen längs klevkanten skall gallras med jämna mellanrum för att ge möjlighet 
till utsikt västerut över Vänern. 

Den begränsade trafiken på de smala lokalgatorna gör dem även trygga för gång- och 
cykeltrafikanter. 
  

 
Illustration 

Naturområden 
Naturvärdena i området består främst av utspridda äldre tallar, partier med torrängsve-
getation på kalkberget, lövträd av framförallt ask och körsbär, där det finns en bety-
dande föryngring av körsbärsträd, vilket är sällsynt förekommande på Kinnekulle. 
Bedömningen ger vid handen att exploateringen kommer att innebära påverkan på na-
turmiljön i och med att nya gator byggs och att ett tjugotal nya  tomter tar i anspråk en 
stor del av naturmarken i området. Exploateringen kommer att förändra  området från 
skogsmark, brynmiljöer och öppen gräsmark till en mer öppen bebyggelse 
 
Sammantaget bedöms planen medföra små negativa konsekvenser för områdets biolo-
giska mångfald om hänsyn tas till befintliga naturvärden. Det innebär exempelvis att 
naturmarkskaraktären och brynmiljöerna bevaras i tomtgränserna, att trädridåer mot 
allmän väg sparas och/eller planteras, att ytor med torrängsvegetation sparas m.m. 
Påverkan på ekologiska spridningsvägar bedöms bli begränsade, då planområdet är 
förhållandevis litet och ligger i anslutning till redan befintlig bebyggelse och där en 
stor del av marken kommer att utgöras av ”Naturmark”. Det finns en möjlighet att ut-
veckla dessa områden med sikte på ökad biologisk mångfald och förbättrade sprid-
ningsvägar för växter och djur. 
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Trafik och parkering 
Den befintliga bebyggelsen angörs idag från en grusad lokalgata parallellt med Kinne-
kullebanan, utanför planområdets västra gräns. Sträckningen parallellt med järnvägen 
är en säkerhetsrisk och i planförslaget har därför flertalet av befintliga fastigheter fått 
en ny angöringsmöjlighet på östra sidan. 

Den nya bebyggelsegruppernas vägnät ansluter i en ny respektive en något ändrad be-
fintlig punkt till landsvägen mellan Källby och Hällekis, samtidigt som tre nuvarande 
anslutningar stängs för biltrafik. I det södra läget kommer nuvarande trevägskors att 
förändras till ett fyrvägskors. 

Den södra anslutningen ansluter till en ny syd-nordlig lokalgata med bostäder på den 
västra sidan, klevkanten. I söder ansluter den till befintlig grusad körväg och betjänar 
därmed fastigheterna omedelbart söder om planområdet liksom den befintliga bebyg-
gelsen åt norr.  

Lokalgatorna betjänar så få tomter att de kan betraktas som gårdsgator, dvs att biltrafi-
ken sker med största försiktighet och på gångtrafikanternas villkor. 

Den norra angöringsvägen ansluter till landsvägen i öster, huvudsakligen i samma läge 
som befintlig grusväg och ansluter till befintlig gatunät i väster. Från denna ansluts en 
ny lokalgata söderut i en trevägskorsning som är angöring för 6 nya tomter.  

I korsningen placeras också den fastbränsleanläggning som enligt planerna skall förse 
det norra området med vattenburen värme i ett litet fjärrvärmesystem. Därigenom be-
höver transporter med fastbränsle inte passera bostadskvarteren. 

Som framgår av genomförandebeskrivningen skall anläggandet av nya gator och upp-
graderingen av befintliga grusvägar utföras av huvudmännen. Därefter övergår ga-
tunätet till en nybildad gemensamhetsanläggning genom fastighetsreglering. 

Parkering 

Parkering sker den egna tomten, med plats för egen bil samt besökare. I begränsad 
omfattning kan ”kantstensparkering” bli aktuell.  

Kollektivtrafik 

Blomberg är relativt väl försett med kollektivtrafik. Kinnekulletåget har hållplats vid 
Blombergs station och önskemålet är att turtätheten ökas. 

Busstrafiken begränsas till skolskjuts, som går vardagar och på skoltider, men som då 
även är tillgänglig för allmänheten. 

Bullerskydd mm 

Landsvägen mellan Källby och Hällekis är relativt trafikerad. Placeringen av den nya 
bebyggelsen 70-100m från landsvägen med naturmark som avskiljare bedöms vara 
tillräckligt för att erhålla godkända bullernivåer. Därutöver kommer uteplatserna troli-
gen att förläggas mot söder-väster vilket innebär att den nya bebyggelsen skärmar mot 
vägen. 

En bullerberäkning som utförts av Akustikverksta´n visar att för den planerade bebyg-
gelsen ligger ekvivalentnivåerna under 50 dB(A), vilket är klart under riktvärdena. Det 
är så få passager på sträckan att dimensioneringen inte bör utföras efter maximalbul-
lernivåerna, och framför allt inte nattetid.  
Presumtiva tomtköpare bör dock informeras om Kinnekullebanan och de störningar 
tågtrafiken kan medföra. Detta kan begränsas med förbättrad ljudisolering av fasader-
na.  
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Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 

Det finns inga kommunala ledningar för vatten och avlopp inom området. På privat 
initiativ har det under senaste åren byggts en avloppsledning från Blomberg respektive 
Västerplana som ansluts till kommunens ledningsnät norr om Källby.  

Efter samrådsskedet har en VVS-konsult genomfört en VA-utredning som visar på att 
den nuvarande Västerplanaledningen har kapacitet att ta emot avloppet från den till-
kommande bebyggelsen (< 30 lgh). 

I samma ledningsgrav som avlopp förläggs en gemensam färskvattenledning. 

Dagvattnet inom området tas om hand lokalt. 

 

Värme 

Ägaren till den norra delen av planområdet planerar att uppföra en fastbränsleanlägg-
ning för att försörja åtminstone den norra delen med vattenburen fjärrvärme. Den söd-
ra delen planeras för traditionell uppvärmning genom vattenburen elvärme i ett låg-
tempererat system, kompletterad med braskamin och/eller värmepump. 

 

Fastbränsleanläggningen består av en ca 8x8m stor byggnad som anpassas till om-
kringliggande bebyggelse. All hantering sker inomhus vilket innebär att den kan pla-
ceras nära befintlig bebyggelse utan att störa. 

 

Beskrivningen upprättad i januari 2007  
Mark- och planenheten 
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

Syfte 
Efterfrågan på nya bostäder på Kinnekulle är mycket stort. För att tillgodose detta pla-
neras ny bebyggelse i attraktiva lägen på Kinnekulle, där det aktuella planområdet på 
kleven på västsidan, tillhör de mest attraktiva. 

Tidigare har möjligheterna att bygga nytt i området varit starkt begränsad, men sedan 
avloppsfrågan lösts på privat initiativ har förutsättningarna förbättrats.  

Syftet med planen är att tillskapa nya tomter för bebyggelse med sjöutsikt på Kinne-
kulle. 

Genomförandetid 
Detaljplanens genomförandetid är tio år. Under genomförandetiden får detaljplanen 
inte upphävas eller ändras utan berörda fastighetsägares medgivande. 

Ägaren till Blomberg 2:99 planerar att genom föra exploateringen av den norra delen i 
ett sammanhang med start så snart detaljplanen vunnit laga kraft. Ägaren till Rangtorp 
3:1 planerar en exploatering i långsammare takt, genom avstyckning av någon eller ett 
par tomter per år. 

Planerad byggstart för exploateringen är vintern 2006-07 under förutsättning att de-
taljplaneprocessen fortgår utan hinder. 

Huvudmannaskap 
Kommunen är inte huvudman för allmänna platser. Huvudmannaskapet delas av de 
två markägarna som blir huvudman inom den egna fastigheten.  

Huvudmännen har ansvar för för anläggande av den gatumark som planen omfattar. 
Efter färdigställande övertas gator- och VA-ledningar av en gemensamhetsanläggning 
som därefter tar över ansvar för drifts-, och underhållsansvaret inom området.  

El- och telekablar omfattas inte av huvudmännens ansvar. 

Gemensamhetsanläggning 
Anläggandet av gatunätet samt huvudledningar för VA åligger huvudmännen för 
planområdet. När anläggningen färdigställts övertlåtes denna, en för den norra delen 
och en för den södra som därefter svarar för drift- och skötsel. 

Planerade åtgärder 
I ett inledande skede av exploateringen bör samråd att ske med geotekniker beträffan-
de lämplig grundläggning samt kontroll av markradon för att klargöra om grundlägg-
ning skall utföras radonsäkert. 

Fastighetsbildning 
Erforderlig fastighetsbildning skall ske av Lantmäteriet på uppdrag av huvudmännen.  
Exploateringen förutsätter att VA-frågan är löst genom att ett undertecknat avtal finns 
mellan exploatörerna och Blomberg-Sjöåsen-Västerplana Vatten- och avlopp ek före-
ning om anslutning till VA-nätet. Den VA-utredning som genomförts visar att kapaci-
teten hos föreningens VA-ledningar beräknas vara  tillräcklig för att ansluta de aktuel-
la 22 fastigheterna inkl anslutningen till kommunens nät i Källby.  
I avtalet skall även säkerställas att pantbrev tas ut i de nybildade fastigheterna för att 
täcka ev framtida åtgärder på vatten- och avloppsnätet som föranletts av de nytillkom-
na fastigheterna. 

Beskrivningen upprättad i januari 2007  
Mark- och planenheten 
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MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 

Syfte 
Syftet med planen är att tillskapa nya tomter för bebyggelse på Kinnekulle. 

Tidigare har möjligheterna att bygga nytt i området varit starkt begränsad, men sedan 
avloppsfrågan löstes på privat initiativ har förutsättningarna förbättrats.  

Behov av miljöbedömning  
Kommunen har bedömt att föreliggande detaljplaneförslag inte medför en så omfat-
tande miljöpåverkan att en särskild Miljökonsekvensbeskrivning måste upprättas. 
Ställningstagandet motiveras av följande: 
• Planområdet är av begränsad omfattning och av lokal karaktär där en stor del av 

området innebär konfirmering av befintlig bebyggelse. 

Riksintressen 
Planområdet ligger inom naturvårdsområdet för Kinnekulle, men är i översiktsplanen 
markerat som utvecklingsområde för bebyggelse. Den tillkommande bebyggelsen be-
döms inte påverka riksintressena. 

Hälsa och säkerhet 
Risken för brandspridning bedöms som liten då 
ny- och befintlig bebyggelse är gles och marknära. 
Inom området bedrivs ingen verksamhet. Insatsti-
den för brandförsvaret är ca 30 min.  
 
Bebyggelsen är begränsad och gatorna smala 
vilket ger en småskalighet som på ett säkert sätt 
ger plats för såväl biltrafik som oskyddade trafi-
kanter. Trafiksäkerhetsrisken ökar endast i begrän-
sad omfattning och då i korsningarna med 
landsvägen. Transport av farligt gods förekommer 
på landsvägen, som ligger på betryggande avstånd 
från bebyggelsen. 
Kinnekullebanan har en bef plankorsning med 
bommar norr om planområdet. Den nya bebyggel-
sen påverkar endast marginellt plankorsningen. 
Planförslaget förbättrar säkerheten för befintlig 
bebyggelse genom att tillskapa en ny angörings-
möjlighet till bef bebyggelse från den östra sidan. 

Buller 
Landsvägen mellan Källby och Hällekis är relativt 
trafikerad. Placeringen av den nya bebyggelsen 
70-100m från landsvägen med naturmark som av-
skiljare bedöms vara tillräckligt för att erhålla 
godkända bullernivåer. Med uteplatserna i söder-
västerläge innebär att den nya bebyggelsen skär-
mar mot vägen. 

Den bullerberäkning från Kinnekullebanan som 
utförts av Akustikverksta´n visar att ekvivalentnivåerna ligger under 50 dB(A) för den 
planerade bebyggelsen, vilket är klart under riktvärdena. Antalet passager på sträckan 
är så få att man inte bör dimensionera efter maximalbullernivåerna, och framför allt 
inte nattetid.  
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Översiktlig naturinventering (utförd av Birgitta Gärdefors) 
NORRA DELEN 
Område 1:   
Detta område i norr är beläget strax öster om befintlig väg. Utmed stenmuren mot 
åkern i öster växer fr a askar och körsbär. I området finns en betydande föryngring av 
körsbär. 
 
Bedömning av miljöpåverkan:   Ny bebyggelse inom detta område bedöms inte ha en 
betydande påverkan på miljön. Här bör man dock spara så mycket som möjligt av 
körsbärsträden nära stenmuren. Stenmuren bör också rensas och vara kvar. Öster om 
bebyggelsen bör en trädridå planteras som skydd mot allmänna vägen i öster. Trädri-
dån bör utgöras av de arter som normalt finns i området, fr a ask -  och körsbärsträd. 
 
Område 2: 
Detta område i norr är delvis beläget intill befintlig väg i öster. Det utgörs av ett öppet 
parti med bitvis mycket grunt jordtäcke. Här finns i vissa delar en torrängsflora med 
rölleka, liten blåklocka, kärleksört, ljung m.m.. Området är inramat av askar och en 
stor mängd körsbär i väster. Här finns en stor föryngring av körsbär, fra i den norra 
och västra delen Även enbuskar växer här.  
 
Bedömning av miljöpåverkan:  Inom planområdet är detta område det som har den  fi-
nast utbildade torrängsfloran, med fläckvis framträdande kalkhällar. Här finns också 
tydliga brynmiljöer mot de öppna ytorna med föryngring av körsbär. Att placera be-
byggelsen längre västerut från befintlig väg skulle kunna betyda att detta öppna områ-
de kunde bevaras och ingå i det område i planen som är betecknat som NATUR. 

 
Område 3: 
Detta område har ett tätt sly –och ungt trädskikt av björk, ask och i buskskiktet hassel. 
Här växer också enstaka medelgrova tallar. 
 
Bedömning av miljöpåverkan: Ny bebyggelse inom detta område bedöms inte ha en 
betydande påverkan på miljön. Det är dock viktigt att spara brynmiljöer mot bebyg-
gelsen i söder av fra hassel. 
 
Område 4: 
Detta område är tätt bevuxet med sly –och lövträd av främst ask, björk, sälg och i 
buskskiktet hassel. Här finns också ca 5-6 mycket grova tallar. 
 
Bedömning av miljöpåverkan: Ny bebyggelse inom detta område bedöms inte ha en 
betydande påverkan på miljön. Det är dock viktigt att spara de grova tallarna. 
 
Område 5: 
Detta område utgörs av ett öppet parti med grunt jordtäcke. Små fläckar med torrängs-
flora finns här och var, men området är till största delen kvävepåverkad . Över områ-
det går en elledning idag. Inom området finns en föryngring av körsbär. 
 
Bedömning av miljöpåverkan: Ny bebyggelse inom detta område bedöms inte ha en 
betydande påverkan på miljön. Det är dock angeläget att spara och/eller utveckla träd-
ridåer mot allmän väg i öster, fr a av på platsen växande trädslag som ask och körsbär. 
Så långt det är möjligt sparas bärande träd och buskar. 
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SÖDRA DELEN 
Område 6: 
Detta område är beväxt med fr a asksly och enstaka större körsbärsträd. 
 
Bedömning av miljöpåverkan: Ny bebyggelse inom detta område bedöms inte ha en 
betydande påverkan på miljön. Det är dock önskvärt att spara och utveckla brynmiljö-
er i västra delen. 
 
Område 7: 
Detta område utgörs idag av öppen vall 
 
Bedömning av miljöpåverkan: 
Ny bebyggelse inom detta område bedöms inte ha en betydande påverkan på miljön. 
Det är dock önskvärt att spara och/eller utveckla trädridåer mot allmänna vägen i ös-
ter. 
 
Område 8: 
Detta område utgörs idag av öppen vall. Det gränsar i väster till ett ur naturvårdssyn-
punkt värdefullt område i väster med grov tall och äldre lövträd av fr a ask. Detta om-
råde finns med som ett kommande skötselområde i revideringen av naturvårdsområ-
dets skötselplan 
 
Bedömning av miljöpåverkan:  Ny bebyggelse inom detta område bedöms inte ha en 
betydande påverkan på miljön.  I väster bevaras eller utvecklas brynmiljöer mot be-
byggelsen 
 

 

Konsekvenser av bebyggelse – sammanfattande bedömning: 
Naturvärdena i området består främst av utspridda äldre tallar, partier med torrängsve-
getation på kalkberget, lövträd av framförallt ask och körsbär, där det finns en bety-
dande föryngring av körsbärsträd, vilket är sällsynt förekommande på Kinnekulle. 
Bedömningen ger vid handen att exploateringen kommer att innebära påverkan på na-
turmiljön i och med att nya gator byggs och att ett tjugotal nya  tomter tar i anspråk en 
stor del av naturmarken i området. En exploatering kommer att förändra  området från 
skogsmark, brynmiljöer och öppen gräsmark till en mer öppen villabebyggelse 
 Sammantaget bedöms planen medföra små negativa konsekvenser för områdets bio-
logiska mångfald om hänsyn tas till befintliga naturvärden. Det innebär exempelvis att 
naturmarkskaraktären och brynmiljöerna bevaras i tomtgränserna, att trädridåer mot 
allmän väg sparas och/eller planteras, att ytor med torrängsvegetation sparas m.m. 
Påverkan på ekologiska spridningsvägar bedöms bli begränsade, då planområdet är 
förhållandevis litet och ligger i anslutning till redan befintlig bebyggelse och där en 
stor del av marken kommer att utgöras av ”Naturmark”. Det finns en möjlighet att ut-
veckla dessa områden med sikte på ökad biologisk mångfald och förbättrade sprid-
ningsvägar för växter och djur. 
 
Inom planområdet går Kinnekulle vandringsled som har stort värde för friluftslivet, 
men som inte berörs av bebyggelsen. 
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Jämförelse med ett nollalternativ 
Som framgår under rubriken ”syfte” ovan är efterfrågan på tomter på Kinnekulle stort. 
De delar som föreslås för ny bostadsbebyggelse är idag brukad mark och inte tillgäng-
liga som strövområden. Genom exploateringen blir naturområdet parallellt med klev-
kanten mer tillgängligt samtidigt som planområdets östra delar – närmast landsvägen – 
blir kvar som idag. Av denna orsak samt att den nya bebyggelsen planeras i direkt an-
slutning till befintlig innebär exploateringen enbart fördelar för Blomberg stations-
samhälle. 

Förändring av bebyggelsestrukturen 
Den föreslagna nya bostadsbebyggelsen kompletterar den befintliga bebyggelsen som 
en direkt fortsättning/utveckling och ger stationssamhället en förutsättning att fortle-
va..  

Tillgänglighet 
Tillgängligheten till området är idag mycket begränsad. Odlad mark möter naturmark 
på klevkanten, men utan att vara tillgänglig. Den föreslagna bebyggelsen, med före-
slagna inslag av naturmark med gångvägar mellan bebyggelsen och längs klevkanten 
ökar tillgängligheten dramatiskt. Naturområdet förbinds med med det övergripande 
gångstråket längs Kinnekulles västsida. 

Övriga miljöfaktorer 
Den föreslagna exploateringen skall ske på ett hänsynsfullt sätt som naturligt smälter 
in i den traditionella bebyggelsen på Kinnekulle. 
 
Beskrivningen upprättad i januari 2007  
Mark- och planenheten 



 
 
 
Utlåtande efter utställning  
Rangtorp 3:1 och Blomberg 2:99 m fl, , Götene kommun 

 
Efterfrågan på nya bostäder på Kinnekulle är mycket stort. För att tillgodose detta pla-
neras ny bebyggelse i attraktiva lägen, där det aktuella planområdet på kleven på västsi-
dan, med utsikt över Vänern, tillhör de mest attraktiva. 

Huvudmän för exploateringen av den nya bostadsbebyggelsen är ägarna till de rubrice-
rade fastigheterna.  

Fullt utbyggd ger detaljplanen förutsättningar för 22 nya tomter för enfamiljshus i 1-
plan, 1½-plan respektive 2-plan. De nya bostäderna skall anpassas till traditionella be-
byggelsen på Kinnekulle. Detaljplanen omfattar även delar av befintlig bebyggelse, med 
syfte att konfirmera befintliga förhållanden. 
 
Samrådsskedet 
Under samrådsskedet 29 maj 2006 – 30 juni 2006 hade sakägare, nämnder, myndigheter 
och allmänhet beretts tillfälle att yttra sig över förslaget. Den 2006-06-07,  hölls ett väl-
besökt plansamråd i Folkets Hus, Hällekis där även ägarna till planområdet närvarade. 

Utställningsskedet 
Inför utställningen reviderades planförslaget på flera punkter i enlighet med synpunkter 
som framförts, bl.a minskades exploateringen från 30 till 22 tomter, tomtstorlekarna 
ökades, tillfart till befintliga tomter möjliggjordes även från öster mm. 

Planförslaget har varit utställt och tillgängligt för allmänheten på Miljö- och byggkonto-
ret samt på Statoil i Källby under perioden 9 – 31 oktober 2006. 

Annons om utställningen har varit införd i lokalpressen. 

Inkomna yttranden  
Stefan och Lena Bengtsson (inkom 2006-10-27):  
Framför synpunkten att blivande tomtgränser skall anpassas till naturen/klevkanten. 
 
Blomberg-Sjöåsen-Västerplana Vatten- och avlopp ek förening (inkom 2006-10-30):  
Framför följande 

• Erinringar mot att den genomförda VA-utredningen anger dagens medlemsantal, 220 
fastigheter, som utgångspunkt vid beräkning av kapaciteten. Förening anser att befintli-
ga ej anslutna fastigheter (25st) samt Blombergs hamn skall ingå som förutsättning vid 
beräkning av erforderlig kapacitet. 

• Önskar att Götene kommun skall stå som garant för att lösa ev framtida kapacitetspro-
blem. 

 
Kommentar: Efter utställningen har diskussioner förts mellan fastighetsägarna och BSV VA i 

frågan. Parterna är överens om att de nybildade fastigheterna skall belastas med 
ett pantbrev som garanti för kostnad för ev åtgärder som erfordras pga kapaci-
tetsproblem.  
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 Efter samråd med lantmäteriet konstateras att detaljplanen kan antas utan att 
överenskommelse är undertecknad. Avsikten är att detta skall ske snarast och 
vara ett villkor för  

 
Banverket (inkom 2006-10-31):  
Banverket framför följande: 

• Vidhåller synpunkten att samtliga fastigheter med angöring från den smala grusvägen 
parallellt med Kinnekullebanan skall ges möjlighet till tillfart från östra sidan. 

• Saknar beskrivning av detaljplanens påverkan på Kinnekullebanan ur ett helhetsper-
spektiv. 

• Pekar på tre plankorsningar som man anser bli berörda av planförslaget. 
 
Kommentar: Första punkten tillgodoses genom en mindre justering av antagandehandlingen. 

För att utreda ev bullerstörningar har akustikkonsulten, Akustikverkstan, gjort 
bullerberäkning inom detaljplanen och konstaterar att bullervärdena inte 
överskrider riktvärdena. Tillkommande diskussion överlåtes till bygglovskedet. 

  
 Kommunens bedömning är att någon ytterligare utredning beträffande hälso- och 

säkerhetsfrågorna inte erfordras. Den tillkommande bebyggelsen bestå enbart av 
22 tomter ovanför klevkanten vars huvudsakliga trafikrörelse sker österut mot 
landsvägen. Påverkan på befintliga korsningar bedöms som liten. 

 
Länsstyrelsen (inkom 2006-11-13):  
Länsstyrelsen framför följande: 

• Instämmer med banverkets yttrande, första punkten.  
• Planen bör redovisa hur buller och vibrationer kan hanteras. 
• Miljökonsekvensbeskrivningen kompletteras frågor om hälsa och säkerhet samt påver-

kan på riksintressen. 
• Vägverket har synpunkter på redovisad anslutning till den allmänna vägen. 
 

Kommentar: Se kommentar till banverket ovan.. 
 Miljökonsekvensbeskrivningen kompletteras enligt önskemål. 
  
 Efter samråd med vägverket kommer anslutningen  till den allmänna vägen att 

justeras så att den bildar ett fyrvägskors med anslutande grusväg öster om plan-
området.  

Sammanfattande kommentar till inkomna yttranden 
Huvuddelen av inlämnade synpunkter är av mindre karaktär och kommer att beaktas i 
bearbetningen av antagandehandlingen (se kommentarer ovan). 

I korthet genomförs följande förändringar: 

• Tillfartsväg österifrån ordnas för flertalet bef fastigheter längs grusvägen nära 
Kinnekullebanan. 

• Planområdets södra del. Anslutning till allmänna vägen ändras efter samråd med 
vägverket. 

• Planbeskrivningen kompletteras. 

 

Götene i december 2006 

Mark- och planenheten / Per Seiving 


