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Planhandlingar
Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Planbilagor
A. Avstyckningsplan 1947-02-11

B. Samrådsredogörelse 2022-10-11

Upphävandets syfte
Syftet med upphävandet av avstyckningsplanen för Hene Öv-
regården 8:10 och Millomgården 7:2 är att möjliggöra avstyck-
ning och fastighetsförrättning enligt andra gränser i området.

Planens huvuddrag
Området reglaras idag i en avstyckingsplan som styr var och på 
vilket sätt fastigheter kan styckas av inom området. I planen 
ingår också prickad mark; mark som inte får bebyggas. I övrigt 
hanteras bebyggelse i området genom bygglov.

Att upphäva avstyckningsplanen innebär i praktiken en större 
frihet för markförrättningar och att den kommunala marken 
som ligger som "allmän plats park" blir friare att hantera i 
bygglov,  i övrigt innebär det ingen större förändring mot da-
gens reglering.

Avvägning enligt miljöbalken
Att upphäva avstyckningsplanen bedöms vara förenligt med 
miljöbalkens grundläggande hushållningsbestämmelser (MB 
3 och 4 kap). Markanvändningen bedöms inte påverkas av hu-
ruvida marken ingår i en avstyckningsplan eller inte.

Riksintresse
Planområdet berörs enbart av riksintressen för totalförsvaret.  

Det ligger inom ett riksintresseområde för försvaret, ett så 
kallat MSA-område som är kopplat till Karlsborgs flygplats. 
Att upphäva avstyckningsplanen innebär ingen påverkan på 
MSA-området.
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Ytan ingår i ett område med särskilt behov av hinderfrihet. 
Inte heller detta kommer att påverkas av ett upphävande av 
avstyckningsplanen.

Plandata

Lägesbeskrivning
Planområdet är beläget i norra utkanten av Skultorp, ca 4,5 km 
från Skövde centrum och gränsar till försvarets övningsområde 
och ett verksamhetsområde på östra sidan om Skövde vägen 
och på västra sidan vägen finns ett bostadsområde.

Areal
Planområdet omfattar en total areal av cirka 2,9 hektar.

Markägoförhållanden
Planområdet berör fastigheterna Skövde militärövningsfält 
1:1, Hene 22:1, Skultorp 5:32,  Hene 8:71, Hene 8:70, Hene 8:85, 
Hene 8:73 och Hene 8:72.

Kvartersmarken är privatägd, den omgivande allmänna marken 
ägs av Skövde kommun, både park och gata.

Planområdets avgränsning är samma 
som för den gamla avstyckningsplanen.

Planområdet ligger i norra utkanten av 
Skultorp.
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Tidigare ställningstaganden

Översiktsplan 2025 
I ÖP 2025 utpekas planområdet som ett nytt verksamhetsom-
råde, vilket inte försvåras genom att upphäva avstycknings-
planen. Förslaget bedöms därför vara förenligt med ÖP 2025.

Detaljplaner
Gällande detaljplaner som ligger helt eller delvis inom plan-
området:

Plannummer Namn   Beslutsdatum

16-NOP-252  Avstyckningsplan Hene Övregården 8:10 och  
  Millomgården 7:2 1947-02-11

Nedan anges detaljplaner som gränsar till planområdet.  Sö-
der om planområdet finns ytor för småindustriändamål, den 
större delen på samma sida Skövdevägen, en mindre del på 
västra sidan om samma väg. I väster, även det på andra sidan 
Skövdevägen, finns parkmark och bostäder.

Plannummer Namn   Beslutsdatum

16-NOP-688 Skultorps stationssamhälle Billingsdalsområdet 
     1964-12-02

16-NOP-607 Backa-området 1961-10-24

16-NOP-454 Del av Skultorps stationssamhälle   
     1958-02-25

16-NOP-368 Del av Skultorps stationssamhälle   
     1963-07-29

16-NOP-368 gäller parallellt med 16-NOP-688 för de delar som 
ligger söder om planområdet. 688 ändrade främst regleringen 
för småindustiområdet, övrig reglering ligger i 368.

Upphävandets handläggning

Förfarande
Arbetet med att upphäva avstyckningsplanen sker enligt 
samma process som för en ny detaljplan. Arbetet sker med 
utgångpunkt från reglerna i plan- och bygglagen (PBL 2010:900). 
Med hänsyn till det begränsade allmänna intresset och upp-
hävandets begränsade påverkan handläggs detaljplanen med 
begränsat standardförfarande. 

Gällande detaljplaner för och angräns-
ande till planområdet.

Utsnitt ur ÖP 2025, där området ingår i 
en yta som pekas ut som nytt område för 
verksamheter.
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Planprogram
Om kommunen bedömer att det behövs för att underlätta de-
taljplanearbetet, ska kommunen ange planens utgångspunkter 
och mål i ett särskilt program (PBL kap. 5 § 10).

Då upphävandet av avstyckningsplanen är av begränsad bety-
delse  och inte innebär någon förändring av befintliga förhål-
landen bedöms det inte vara nödvändigt att beslutet föregås 
av ett programskede.

Miljöbedömning och Miljökonsekvensbeskrivning
Om genomförandet av planen kan antas få en betydande mil-
jöpåverkan, ska enligt plan- och bygglagen (PBL 4 kap. 34 §) 
miljökonsekvenserna redovisas i omfattning och innehåll som 
följer av 6 kap. 11, 12 och 16 §§ miljöbalken.

När kommunen tar ställning till om planens genomförande kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan görs en behovsbe-
dömning (undersökning om betydande miljöpåverkan). Om 
behovsbedömningen visar på en betydande miljöpåverkan ska 
en strategisk miljöbedömning göras och resultatet redovisas i 
form av en miljökonsekvensbeskrivning.

Upphävandet av avstyckningsplanen påverkar främst rättsliga 
förhållanden i området. Upphävandet förändrar inte den fy-
siska miljön och ger därför ingen påverkan på eller omkring 
området och har därför bedömts inte medföra någon bety-
dande miljöpåverkan. Upphävandet avser ett mindre lokalt 
område som inte berör Natura 2000 eller verksamheter enligt 
MKB-förordningens bilaga 1 eller 3. Någon miljöbedömning av 
planen behövs därför inte. Samråd har skett muntligen med 
företrädare för länsstyrelsen 2022-06-03.

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2022-08-22 
§151/22 att genomförandet av planförslaget inte bedöms med-
föra någon betydande miljöpåverkan varför något behov av en 
miljöbedömning inte föreligger.

Kommunala beslut i övrigt

2022-08-22 KS § 151/22
Kommunstyrelsen beslutar att ge sektor samhällsbyggnad i 
uppdrag att upphäva avstyckningsplan för Hene Övregården 
8:10 och Hene Millomgården 7:2.
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Förutsättningar och förändring

Mark och vegetation
Planområdet berörs inte av Natura 2000-områden eller natur-
reservat och inte heller av naturvårdsprogram eller naturmil-
jöinventeringar.

Vegetationen består av skog, som hänger samman med ett 
större område skog på övningsfältet och som sträcker sig ner 
mot Sjötorpasjön. På andra sidan Skövde vägen fortsätter grön-
stråket upp mot Billingen.

Marken sluttar från +161 m i väster ner mot +147 i sänkan i 
öster.  Det är till största delen de låga och de sluttande delarna 
av området som är trädbevuxna.

Strandskydd
Området kommer inte att omfattas av strandskydd, då det ligger 
bortanför gränser för skyddet runt Sjötorpasjön.

Geotekniska förhållanden mm 
Enligt Sveriges geologiska undersökningars (SGU) översiktliga 
kartering har området i huvudsak en berggrund av  sandsten.

Marken i området består av isälvssediment med blandade 
fraktioner, från grovsilt till block.

Området bedöms inte vara skredbenäget.

Radon
Marken i området klassas som högradonmark, vilket medför 
att byggnader ska utformas radonsäkra. Frågan kommer att 
följas upp vid bygglovsprövning.

Föroreningar

Markföroreningar
Markföroreningar bedöms inte förekomma.

Fornlämningar och kulturmiljöer
Inga dokumenterade fornlämningar eller andra kulturhisto-
riskt värdefulla områden eller objekt finns inom planområdet.

Klimatanpassningsåtgärder
Mycket talar för att klimatet i Sverige kommer att förändras 
och bli varmare och blötare. Skövde kommun har tagit fram en 
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Risk- och sårbarhetsanalys ur ett klimatförändringsperspektiv 
som visar hur effekterna av ett förändrat klimat (ökad neder-
börd, värmeböljor, stormar mm) påverkar Skövde kommun. De 
slutsatser och förslag på åtgärder som framkommit kan sedan 
ge stöd vid bedömningar av enskilda exploateringsområden. 
Analysen ligger till grund för det fortsatta arbetet med att bygga 
ett robust och attraktivt samhälle.

Planområdets läge i närheten av Sjötorpasjön innebär ingen 
risk för förväntade höjda vattenstånd. 

Klimatanpassningsåtgärder för värmeböljor berör främst bygg-
nadens konstruktion och utförande och bevakas i bygglovs-
processen.

Bebyggelseområden

Befintlig bebyggelse
En handfull av fastigheterna inom området är bebyggda med 
fristående bostadshus, villor. En fastighet inrymmer en verk-
samhet i en mindre byggnad.

Bebyggelsens utformning och placering regleras inte i gällande 
avstyckningsplan.

Friytor

Naturmiljö
Ungefär halva området utgörs av naturmark, vilken är en 
del i ett större sammanhängande grönstråk. Upphävandet av 
avstyckningsplanen innebär ingen förändring av befintliga 
förhållanden.

Gator och trafik

Allmänt
Upphävandet av avstyckningsplanen innebär ingen förändring 
av befintliga förhållanden.
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Genomförande av detaljplanen

Organisatoriska frågor

Planprocess 
Planprocessen är indelad i två skeden; samrådsskede, och 
antagandeskede. Kommunstyrelsen kommer, genom dele-
gation, att behandla upphävandet av avstyckningaplanen i 
antagandeskedet. 

Tidplan
Planprocessen beräknas pågå under 2022 med samråd i augusti. 
Kommunstyrelsen beräknas upphäva avstyckningsplanen den 
7 november 2022 (för detaljerad tidplan se sidan 3). Därefter 
kan markreglering ske.

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Att avstyckningsplanen upphävs innebär att all mark är markä-
garens ansvar, om inte annat avtalas.

Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetsbildning
Att upphäva avstyckningsplanen möjliggör en friare markreg-
lering i och omkring området.

Ekonomiska frågor

Drift-, underhålls- och kapitalkostnader
Medel finns inte avsatta för ökade drift-, underhålls- och ka-
pitalkostnader.

Detaljplanekostnader
Kostnaderna för framtagande av detaljplan har reglerats i avtal 
mellan planenhet respektive mark- och exploateringsenhet 
inom sektor samhällsbyggnad.
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Teknisk försörjning

Vatten och avlopp (VA)
Fastigheterna är anslutna till det kommunala ledningsnätet. 

Dagvatten
Planområdet ingår i ett verksamhetsområde för dagvatten.
Avvattning från planområdet sker idag på markytan till omgi-
vande grönområde. 

Avgifter och taxor

Vatten och avlopp
Avgifter för vatten och avlopp i enlighet med Skövde kommuns 
taxa.

Bygglov, bygganmälan och planavgift
För bygglov och bygganmälan erläggs avgifter enligt taxa för 
bygglovsnämndens verksamhet. Någon särskild planavgift 
tas inte ut då kostnaden för upprättande av detaljplanen har 
reglerats i ett planavtal (se Ekonomiska frågor - Detaljplane-
kostnader).

Lantmäteriförrättning
Avgifter för fastighetsbildningsåtgärder i enlighet med den 
kommunala lantmäterimyndighetens taxa.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR

Genomförandetid
Gällande avstyckningsplans genomförandetid har utgått. 
Vid beslut om upphävande av området upphör tidigare givna 
planbestämmelser. Upphävandet av planen börjar gälla när 
planförslaget vunnit laga kraft.

Upphävande kräver ingen genomförandetid, därför sätts ingen 
tid för detta i någon planbestämmelse.
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Medverkande Tjänstemän

I arbetet med denna detaljplan har medverkat: 
Linn Ekberg (plan), Daniel Strömvall (KLM) och Mikael Zsiga 
(mark och exploatering).

Sektor samhällsbyggnad

Magnus Blombergsson Birgit Bjelkengren
Planchef   Planarkitekt
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Sektor samhällsbyggnad 
Postadress 541 83  SKÖVDE    Telefon 0500-49 80 00   Hemsida www.skovde.se


