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INLEDNING

PLANHANDLINGAR
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse

PLANBILAGOR
A. Behovsbedömning 2020-01-15

B .Planbeskrivning till Detaljplan för område vid Dalvägen å 
nedre Billingssluttningen i Skövde 1683K-ST144.

PLANÄNDRINGENS SYFTE
Planändringens sy  e är att möjliggöra tillbyggnad av befi nt-
liga radhus i form av inglasade uterum mot väster på fastig-
heten Kakan 15.

PLANÄNDRINGENS HUVUDDRAG
Ändringen innebär att prickad mark(mark som inte får be-
byggas) kommer att justeras så att nya byggrätter skapas på 
baksidan av de befi ntliga radhusen på fastigheten Kakan 15. 
Detta så att radhusen kan tillbyggas med inglasade altaner. 

AVVÄGNING ENLIGT MILJÖBALKEN
Planförslaget bedöms vara förenligt med miljöbalkens 
grundläggande hushållningsbestämmelser (MB 3 och 4 kap).  
Området bedöms vara lämpligt för föreslagen användning.

När kommunen tar ställning till om planens genomförande 
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan görs en 
behovsbedömning (undersökning om betydande miljöpå-
verkan). Om behovsbedömningen visar på en betydande 
miljöpåverkan ska en strategisk miljöbedömning göras och 
resultatet redovisas i form av en miljökonsekvensbeskrivning. 
Sektor samhällsbyggnad bedömer, utifrån framtagen behovs-
bedömning (bilaga A), att ett genomförande av planändringen 
inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Läns-
styrelsen i Västra Götaland har i yttrande, daterat 2020-01-27, 
framfört att de delar kommunens bedömning i frågan.
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Planområdet ligger inom ett riksintresseområde för försvaret, 
ett så kallat MSA-område som är kopplat till Karlsborgs fl yg-
plats. Planförslaget innebär ingen påverkan på MSA-området.

ÄNDRING AV DETALJPLAN 1683K-ST 144
För ett geografi skt område kan det bara fi nnas en detaljplan 
som reglerar de ändamål och bestämmelser som gäller för 
området. En detaljplan gäller fram tills att den ersätts med en 
ny, upphävs eller som i detta fall ändras.

Enligt plan- och bygglagens (PBL) kan en ändring av detaljplan 
göras för att anpassa planen till nya förhållanden och hålla den 
aktuell utan att genomföra hela den lämplighetsbedömning 
som görs vid upprättandet av en ny detaljplan. Prövningen ska 
enbart omfatta den eller de planbestämmelser som läggs till, 
justeras eller tas bort. 

Ändringen ska uppfylla plan- och bygglagens, PBL:s, krav på 
tydlighet och rymmas inom sy  et för den ursprungliga detalj-
planen.

När en ändring av en detaljplan fått laga kra   så gäller dess 
planbestämmelser tillsammans med den gällande detaljpla-
nens bestämmelser. Enligt PBL 5 kap 38 § ska man vid en 
ändring av detaljplan tillämpa motsvarande förfarande som 
används för att ta fram en ny detaljplan. Planbeskrivningen till 
den ändrade detaljplanen (detta dokument) kompletterar den 
gällande detaljplanens planbeskrivning och ska läsas tillsam-
mans med denna (bilaga B). Ändringar av planbestämmelser 
förs in direkt på den gällande plankartan.

Huvudsy  et i befi ntlig detaljplan (Detaljplan för område vid 
Dalvägen å Nedre Billingssluttningen laga kra   30 januari 
1962) är att möjliggöra bostadsbebyggelse i två våningar. Plan-
ändringen innebär att byggrätterna justeras för att möjliggöra 
inglasade altaner. Ändringen bedöms som förenlig med ur-
sprungsplanens sy  e.  

FÖRFARANDE
Processen för ändring av detaljplan följer plan- och bygglagen
(PBL 2010:900) i dess lydelse e  er januari 2015. Ändringen av
detaljplanen är förenlig med översiktsplanen, länsstyrelsens
granskningsyttrande och är inte av betydande intresse för
allmänheten eller i övrigt stor betydelse och planändringen
antas inte heller medföra betydande miljöpåverkan. Därför
handläggs detaljplanen med standardförfarande.
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LÄGESBESKRIVNING
Området är beläget på Billingesluttningen i västra delen av  
centrala Skövde och angränsar till Dalvägen i öster,  samt vil-
laområdet Blåbärsstigen i väster. Norr om planområdet ligger  
en skog som är en del av Billingens frilu  sområde. Söder om 
planområdet ligger bostadområden.

AREAL
Planändringsområdet omfattar en total areal av cirka 2,8 
hektar.

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Planändringen berör fastigheten Kakan 15. Fastigheten kakan 
15 ägs idag av Hsb Bostadsrättsförening Dalslänten i Skövde.

PLANÄNDRINGAR
Väster om samtliga radhuslängor, i det läge där uteplatserna 
fi nns idag, föreslås en ny byggrätt skapas för att möjliggöra att  
uteplatserna får bebyggas med tak och att en del av uteplatsen 
får glasas in. 

Planområdet är utpekat i Kulturmiljöprogram för Skövde kom-
mun 2011, vilket innebär att området har kulturmiljövärden.”

.” 

Även om vissa delar av fasaden, genom åren, har genomgått 
vissa ändringar av originalutförandet fi nns fortfarande stora 
delar av den tidstypiska karaktären kvar i området. Viktigt är 
att kompletteringar i radhusområdet t.ex uterum utformas  på 
ett enhetligt sätt  med material och kulör som är anpassad till 
radhusens karaktär. 

Med hänsyn till ljusintag och lu  miljön i radhuslägenheternas 
inomhusmiljö får inte hela uteplatsens långsida glasas in. Det 
är betydelsefullt att inglasningen inte placeras framför sov-
rumsfönster e  ersom dessa ska kunna öppnas för vädring. 
Samtidigt säkerställs att radhuslägenheterna får tillgång till 
direktljus från väster. Regleringen sy  ar även till att tillkom-
mande byggnadsvolym blir anpassad till suterrängradhusens 
volym och inte upplevs som dominerande. Taktypen har reg-
lerats till pulpettak. Taklutning har för den nya tillkommande 
byggrätten reglerats till 4 grader. Höjden för kommande till-
byggnader ska nå upp till 1/3 av den västra fasadens panel.
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Byggrätten kommer att sträcka sig utmed  två tredjedelar av hela de 
västra fasaderna samt 3,6 meter ut från befi ntlig byggnad. Det är 
betydelsefullt för områdets karaktär att inglasningen av altanen får 
enhetlig utformning och anpassad till radhusens karaktär oavsett 
om alla radhusägare väljer att glasa in uteplatsen samtidigt eller 
spritt över tid. Genom åren har två små komplementbyggnader 
uppförts på prickmark. Ändringen av detaljplanen innebär en jus-
tering av byggrätten e  er befi ntliga förhållanden där nockhöjden 
begränsas till 4 meter. 

Egenskapsbestämmelser kvartersmark

Bestämmelse Plusmark
f1 Tak ska vara pulpettak i glas

f2 Inglasad altan med glasade 
väggar mot söder och väster, 
och brandklassad skiljevägg  
mot norr

f3 Befi ntlig putsad fasad ska be-
varas med avseende på färg-
sättning och materialval även i 
uterummen

f4 Brandavskiljande mellanvägg 
ska kläs in i panel som e  erlik-
nar taksargen med avseende på 
utformning och kulör

h1 Nockhöjden ska nå upp till 1/3 
av den västra fasadens panel

o1 Takvinkeln ska vara 4 grader
h2 Högsta nockhöjd på komple-

mentbyggnad är 4 meter
Marken får inte förses med 
byggnad  

Planbestämmelser som kvarstår inom planändringsområdet
Dessa planbestämmelser  som är kvar från befi ntliga detaljplan 
ska tolkas enligt den defi ntion som gällde vid upprättandet av 
befi ntlig detaljplan som fi ck laga kra   1961

                       Område för bostadsändamål, radhus.

                       Område för garageändamål.

                       Område, som icke får bebyggas.

                      Område, som skall hållas tillgängligt för allmän                                                            
          gångtrafi k.

                       Våningsantal.
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KONSEKVENSER AV PLANÄNDRINGEN
Prövningen vid ändring av en detaljplan ska enbart omfatta det 
som ändringen avser. Vid ändring av detaljplan görs inte någon 
fullständig lämplighets- och lokaliseringsprövning. Prövningen 
ska enbart omfatta den eller de planbestämmelser som läggs till, 
justeras eller tas bort. Ändringar i en detaljplan kan göras om 
ändringen är förenlig med planens sy  e, med övriga planbestäm-
melser och i övrigt inte innebär några olägenheter.Planändrings-
området är bebyggt med radhus i suterräng. Husen ritades 1961 
vid HSB:s Riksförbund Arkitektkontoret, Stockholm och uppfördes 
av HSB mellan åren 1962-1964. Husen har entré från Dalvägen 
i öster och uteplatser i väster. I 

 nämns att "radhusen har i allt 
väsentligt kvar sin 1960-talskaraktär".  

Radhusområdets centrala läge nära Skövde centrum, förskola 
och Billingens frilu  sområde gör området populärt att bo i. En 
annan kvalité är den bibehållna karaktären och enhetliga kom-
pletteringar av radhusen. 

Nästan alla uteplatser består av trädäck. Uteplatserna avskärmas 
av träskärmar för vind och insyn. Planändringsförslaget innebär 
att del av uteplatsen får bebyggas med tak och del av uteplatsen 
får glasas in.

Planändringen reglerar att altanernas taklutning ska vara  fyra 
grader. Längs de västra fasaderna fi nns en panel som har röd färg 
idag, och de inglasade altanernas höjd får nå upp till en tredjedel av 
den panelen. Altangolvets nivå ska vara samma som lägenhetens 
nivå. Nya glaspartier ska ge ett lätt intryck med smäckra reglar 
och min 70% glasning. Tillbyggnadens tak ska vara glasat till min 
70%. Tillbyggnaden ska synas som ett lätt växthus. 

Det är betydelsefullt för områdets karaktär att inglasningen av 
altanen får enhetlig utformning anpassad till radhusens karaktär 
oavsett  om alla radhusägare väljer att glasa in uteplatsen samtidigt 
eller spritt över tid. De befi ntliga husen har kulturmiljövärden som 
inte får påverkas inte negativt med ändringen av detaljplanen.

Sektor samhällsbyggnads bedömning är att föreslagna ändringar 
är förenliga med detaljplanens sy  e samt att de i övrigt inte inne-
bär några olägenheter.  

GENOMFÖRANDE AV PLANÄNDRINGEN

Planprocess 

Planarbetet har bedrivits med standardförfarande enligt plan- och 
bygglagens (PBL 2010:900) regler för standardförfarande. Antagan-
det av planändringen tas av kommunstyrelsen. Planändringen 
bedöms som tidigast få laga kra   i början av 2023.
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Tidplan

Planprocessen beräknas pågå under 2022 med samråd i ok-
tober. Kommunstyrelsen beräknas anta detaljplanen i början 
av 2023(för detaljerad tidplan se sidan 3). 

Planändringen berör ingen allmän platsmark.

Ledningsrätt

Inom den nordöstra delen av planområdet intill radhuset med 
adressen Dalvägen 19A, fi nns en ledningsrätt för Starkström 
(ledningsrätt 1496K-4246.1). För att se till, underhålla och 
reparera ledningen är ett 4 meter brett område upplåtet för 
ledningen. Det faktiska läget på ledningen är rättsligt gällande, 
vilket innebär att starkströmsledningen, samt ledningsrät-
ten 1496K-4246.1 eventuellt behöver fl yttas för att möjliggöra 
byggnation av uterum för Dalvägen 19 A. För lägesbestämning 
av starkströmsledningen behöver kontakt tas med Skövde 
Energi AB. Kostnader för fl ytt av ledningar och justering av 
ledningsrätter bekostar exploatören.

Vid en eventuell fl ytt av ledningsrätten behöver avtal upprät-
tas mellan Skövde Energi AB och Hsb Bostadsrättsförening 
Dalslänten I Skövde, samt en omprövning av ledningsrätt bör 
sökas hos Lantmäterimyndigheten.

Planavtal har upprättats mellan HSB Bostadsrättsförening 
Dalslänten i Skövde och planenheten Skövde kommun.

AVGIFTER OCH TAXOR

För bygglov och bygganmälan erläggs avgi  er enligt taxa för 
byggnadsnämndens verksamhet. Någon särskild planavgi   
tas inte ut (se ).

Avgi  er för fastighetsbildningsåtgärder i enlighet med den 
kommunala lantmäterimyndighetens taxa.
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ADMINISTRATIVA FRÅGOR

Detaljplanens genomförandetid är 5 år från den dag planen 
vinner laga kraft och gäller endast för de ändringar som 
denna planändring avser. Ändras eller upphävs planen under 
genomförandetiden har fastighetsägare rätt till ersättning för 
den skada denne åsamkas. E  er genomförandetiden fortsät-
ter detaljplanen med dess byggrätter att gälla men ändras 
eller upphävs planen fi nns det ingen rätt till ersättning för de 
byggrätter som eventuellt gått förlorade.

Genomförandetiden för befi ntlig detaljplan har gått ut.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

ÖVERSIKTSPLAN 2025 
I ÖP 2025 utpekas planområdet som område för befi ntliga bo-
städer. Förslaget bedöms vara förenligt med ÖP 2025.

GÄLLANDE DETALJPLAN
Gällande detaljplan för planområdet är stadsplan för område 
Dalvägen å nedre Billingssluttningen i Skövde,nummer 1496K 
- ST 144, antagen 1962.

KOMMUNALA BESLUT I ÖVRIGT

Kommunstyrelsen beslutar att ge sektor samhällsbyggnad i 
uppdrag att upprätta ändring av detaljplan för område Dalvä-
gen å nedre Billingssluttningen i Skövde,nummer 1496K - ST 
144.

FÖRUTSÄTTNINGAR

MARK OCH VEGETATION
Radhusområdet är kuperat, marken sluttar från väster till ös-
ter. Sutterängradhusen följer terrängen. Mellan husen är det 
gräsytor, träd och buskar. Mot uteplatserna, på baksidan av 
radhusen, är det brantare grässlänter.

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN MM 
Enligt Sveriges geologiska undersökningars (SGU) översiktliga 
kartering har området i huvudsak en berggrund av Skiffer.
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Marken bedöms lämplig att bebygga med enklare uterums-
byggnader i en våning, enligt planförslaget. Någon ytterligare 
geoteknisk utredning har inte bedömts nödvändig i planskedet 
med hänsyn tagen till byggrättens art. 

Planområdet är beläget inom högriskområde för radon. Bygg-
nader ska utformas radonskyddade så att de gränsvärden som 
anges i Boverkets byggregler inte överskrids

KLIMATANPASSNINGSÅTGÄRDER

Mycket talar för att klimatet i Sverige kommer att förändras 
och bli varmare och blötare.  En Risk- och sårbarhetsanalys ur 
ett klimatförändringsperspektiv har tagits fram över Skövde 
kommun som beskriver effekterna av ett förändrat klimat. 
De slutsatser och åtgärder som framkommit i detta arbete 
bör  bland annat ligga till grund för bedömningar av enskilda 
exploateringsområden eller annan samhällsomvandling.

Kommunens skyfallskartering över ett 100-års regn visar på att 
det fi nns en viss risk för förväntade höjda vattenstånd inom 
vissa delar av planområdet, se kartering enligt illustration till 
vänster.

Ur karteringen kan utläsas att det främst är tomtmarken 
väster om radhuslängorna som kan utsättas för risk för höga 
vattenstånd. Enligt denna väntas de högsta vattenstånden 
ansamlas  i de sänkor som ligger i anslutning till de befi ntliga 
uteplatserna i väster, ca. 4-5 meter ut från de västra fasaderna 
på radhuslängorna.

Karteringen visar på så höga vattenstånd som upp till 2 meter 
för radhuslängorna nr 3 och 5 e  er ett skyfall e  er 15 minuter. 

Vid besök på plats bedömdes dock att karteringen för dessa 
längor varit missvisande. Detta då den naturliga sänkan i 
området inte bedöms ge upphov till så högt vattenstånd som 
kartbilden visar. 

Även fast karteringen visar på ansamling av vatten i sänkorna 
som ligger ca 4-5 meter ut från fasaden behöver de höga vatten-
stånd som samlas i sänkorna beaktas, så att dessa inte skadar 
omkringliggande byggelse. 

Problem med höga vattenstånd bedöms dock som möjliga att 
hantera genom anläggande av stenkistor, dagvattenkasett, bio-
block eller annan lämplig dagvattenanläggning. Andra möjliga 
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lösningar skulle kunna vara att avleda vatten från området till 
områden som kan fördröja större vattenmängder.

Genomförandet av planförslaget bedöms inte förvärra nuvaran-
de förhållanden. Vid nybyggnation, där risk för översvämning 
föreligger, ska en byggnad eller byggnadsverk utformas, eller 
åtgärder vidtas, så att översvämmande vatten inte skadar ny 
bebyggelse eller förvärrar förhållandena för omkringliggande 
bebyggelse. Byggherren har ansvar för att skydda fastigheten 
från översvämningar. Dagvattenhantering ska bevakas i kon-
trollplan inför startbesked.  

FÖRORENAD MARK
Markföroreningar bedöms inte förekomma.

BEFINTLIG BEBYGGELSE
Området Billingesluttningen, i Skövde kommun,ligger som 
namnet antyder uppe på Billingens östra sluttning. Stora delar 
av området består av ett fl ertal kvarter med utpräglad karak-
täristisk 50- och 60 tals- bebyggelse. Övre delen av sluttningen  
omfattar småhus- och villaområden samt radhuskvarter från 
1950–60-talen. Ett av dessa småhusområden på Billingeslutt-
ningen är området Dalvägen som omfattar fastigheten Kakan 
15. 

Fastigheten är bebyggd med 11 stycken radhuslängor som rita-
des av HSB:s Riksförbund Arkitektkontoret, Stockholm, 1961, 
och uppfördes av HSB mellan åren 1962-1964. 

I 
 nämns att "radhusen har i allt väsentligt kvar sin 1960 

-talskaraktär".  

Radhusen är byggda i suterräng i två plan med papptäckt, 
fl ackt, pulpettak och tidstypisk gavelfasad i rött tegel. Entré 
samt garage vetter mot öster och uteplatser vetter mot  väster.

Området är fortfarande mycket enhetligt och husen är exteriört 
förhållandevis väl bevarade sedan 1960-talet.

Vissa delar av fasaden har dock genom åren genomgått vissa 
ändringar av orginalutförandet. Mot entrésidan satt ursprung-
ligen en mörkbrun träfasad med entrédörr och sidoljus i teak. 
Denna har ersatts med vit träpanel med ett nytt rött entréparti. 
En annan förändring från orginalutséendet är att samtliga  bal-
konger mot öster har glasats in. Radhusen har också på senare 
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tid kompletteras med uteplatser med huvudsakligen träddäck. 
Uteplatserna avskärmas av träskärmar för vind och insyn.

I övrigt är gårdsfasaden intakt, med stenskivor samt ett rött 
plåtband på takfoten.

GATOR OCH TRAFIK
Radhusområdet angörs från Dalvägen som även trafi kerad 
med kollektivtrafi kbussar. En busshållplats ligger mittemot 
radhuslänga nummer 1, och en annan busshållplats ligger ca 
50 meter norr om planområdet.

Billingssluttningen är utrustad med bra gång- och cykel vägnät 
som gör det lätt att ta sig till och från planområdet med bland 
annat kollektivtrafi k, bil, cykel, eller till fots. Parkeringsplats 
fi nns vid varje entré till respektive radhuslägenhet.

TILLGÄNGLIGHET
Uterummen ska planeras och utföras så att dessa blir tillgäng-
liga för personer med nedsatt rörelseförmåga enligt 3 kap. 
Boverkets byggregler. Detta innebär bland annat att golvnivån 
för de planerade uterummen ska ansluta till befi ntlig golvnivå 
i befi ntligt byggnad. 

Från utemiljöerna kan man bland annat nå lekplatser, parken, 
kollektivtrafi ken, gång- och cykelvägar längst Dalvägen öster 
om fastigheten Kakan 15.

MILJÖKVALITETSNORMER
Miljökvalitetsnormerna riskerar inte att överskridas av plan-
ändringen.

Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsättnings-
norm som i Skövde kommuns fall endast gäller för större
vägar, järnvägar och fl ygplatser. Trafi kverket är huvudman för
dessa anläggningar och bär ansvaret för bullerkartläggning och
eventuell åtgärdsplan.

Det fi nns miljökvalitetsnormer för följande ämnen:
kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid, bly, partiklar (PM10 och
PM2,5), bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel
och bens(a)pyren. Dessa styrs genom lu  kvalitetsförordning
(2010:477) och till detta fi nns även en föreskri   från natur-
vårdsverket om kontroll av lu   kvalitet (2010:8). Relevant för
detaljplanen är MKN för kväveoxider och partiklar där trafi ken
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är största föroreningskällan. Mätningar genomförs vid kultur-
huset i centrala Skövde. Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS)
ansvarar för mätningar. De uppmätta halterna av kväveoxider,
PM2,5, PM10 och bensen i Skövde ligger väl under gällande 
miljökvalitetsnormer.

Planområdet omfattas av grundvattenförekomst Falköping-
Skövde som är ett grundvattensmagasin av typ sedimentär 
bergförekomst. Grundvattenförekomsten har god status och 
planändringförslaget bedöms ha mycket begränsad påverkan 
på denna grundvattenförekomst.
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