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HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS
Kommunstyrelsen beslutade 2021-12-13 § 188/21 att 
ge sektor samhällsbyggnad i uppdrag att upprätta  
förslag till detaljplan för Östra kv. Tegelbruket. Kom-
munstyrelsen beslutar därefter 2022-06-07 § 114/22 
att utöka planområdet för Östra kv. Tegelbruket med 
kvarter för parkeringshus.

Samråd har hållits mellan den 26/9 - 24/10 2022. 
Inbjudan har skickats ut med post den 23/9 till fast-
ighetsägare enligt upprättad fastighetsförteckning, 
daterad 2022-09-20. Kungörelse om samråd utsän-
des samtidigt via e-post till berörda kommunala 
nämnder, sektorer, råd och bolag samt till övriga 
remissinstanser enligt matrisen till höger

Kungörelse kring samrådet och inbjudan till ett 
öppet samrådsmöte den 4/10 infördes även den 26/9 
i SLA. En redovisning av samrådsmötet återfinns sist 
i denna samrådsredogörelse (sidan 11). 

Planhandlingarna har under samrådstiden funnits 
utställda i stadshusets entréplan, samt på Skövde 
kommuns hemsida. Sista dag för att lämna syn-
punkter har varit den 24/10 2022.

Instans
Yttrande 

utan  
synpunkt

Yttrande 
med  

synpunkt

Yttrande 
mot  

förslaget
Länsstyrelsen x

Lantmäterimyndighe-
ten i Skövde x

Kommunala  
nämnder och bolag

Kultur- & fritidsnämnd x

Barn- & utbildningsnämnd x

Servicenämnd x

Vård- & omsorgsnämnd

Skövde Energi  (värme)

Skövde Energi  (elnät)

Skövde stadsnät (opto)

Avfall & Återvinning Skara-
borg (A&ÅS)

Miljönämnden Östra Ska-
raborg (MÖN) x

Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg (RÖS) x

Kommunala råd
Brottsförebyggande råd

Pensionärsrådet

Rådet för funktionshinder-
frågor

Övriga  
remissinstanser

Försvarsmakten

Luftfartsverket x

Naturskyddsföreningen i 
Skövde

Näringslivsforum i Skövde

Polismyndigheten x

Skanova x

Skövde hembygdsför.

Trafikverket x

Västtrafik AB x

Hyresgärstföreningen

Postnord x

Fastghetsägarna

Förvaltniningen för kultur-
utveckling (VGR)

Västergötlands  
museum

Sakägare
Övriga

Sammanräkning 3 10
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INKOMNA YTTRANDEN OCH 
BEMÖTANDEN 
Nedan följer en sammanfattning av inkomna skri-
velser med anmärkning, synpunkt och/eller erin-
ran. Hela skrivelser, stycken eller citat redovisas i 
kursiv stil. Sektor samhällsbyggnads bemötande av 
skrivelserna markeras med grå ruta. 

LÄNSSTYRELSEN

Länsstyrelsen Västra Götalands län 

Samlad bedömning

Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 
kap 14 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900).

Kommunen har gjort ett bra jobb och hanterat 
frågor tillräcklig  omfattning såväl som för risk, vad 
gäller olyckor, liksom skyfall. Skyfallet bedömer 
Länsstyrelsen är säkerställt i tillräcklig omfattning. 

Länsstyrelsen anser att planhandlingen ska kom-
pletteras med en utredning om buller och annan 
eventuell störande omgivningspåverkan från Marie-
sjöterminalen om inte kommunen kan redovisa 
att bostäderna  inte kommer att uppföras innan 
terminalen flyttats.

Kommunen behöver närmare beskriva om de före-
slagna åtgärderna för rening och fördröjning av 
dagvatten är tillräckliga för att hantera den mängd 
som förväntas uppkomma i planområdet.

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripan-
degrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhål-
landen att frågor som berör hälsa / säkerhet samt 
miljökvalitetsnormer måste lösas på ett tillfredsstäl-
lande sätt i enlighet med vad som anges nedan för 
att ett antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen.

Motiv för prövningen

Buller

I miljökonsekvensbeskrivningen för planprogram-
met (Norconsult AB) förutsätts att Mariesjötermina-
len flyttas. I planhandlingen finns det inte beskri-
vet när en flytt är planerad eller om bostäderna 
kommer att uppföras innan terminalen har flyttats. 

Ur bullersynpunkt redovisas i detaljplanhandlingen 
beräkning av tåg och trafikbuller samt en bedöm-

ning av buller från verksamheter. Det finns dock 
ingen beskrivning av Mariesjöterminalens påverkan 
på bostäder. Ur MKB:n framgår att Mariesjötermi-
nalen bedöms kunna ge en betydande bullerpåver-
kan på programområdet om verksamheten kommer 
att finnas kvar. Skyddsavståndet för att uppfylla 
bullerriktvärden från en sådan verksamhet kan vara 
100-tals meter. Verksamheten bedöms även kunna 
ge ifrån sig slagljud och smällar som ökar risken för 
upplevd bullerstörning. Ska terminalen vara kvar 
bör en bullerutredning genomföras.

Godshantering som sker utomhus bedöms kunna 
ge upphov till höga ljudnivåer som även kan vara 
av impulsartad karaktär. I planhandlingen finns 
ingen sådan bullerutredning och det framgår inte 
om Mariesjöterminalen är kvar när bostäderna är 
uppförda. En riskanalys har tagits fram – men det 
behandlar inte buller och inte heller om annan 
påverkan från terminalen som kan vara störande 
för boende ur olägenhets och hälsosynpunkt.

Länsstyrelsen anser att planhandlingen ska kom-
pletteras med en utredning om buller och annan 
eventuell störande omgivningspåverkan från Marie-
sjöterminalen om inte kommunen kan redovisa 
att bostäderna inte kommer att uppföras innan 
terminalen flyttats.

Förorenad mark

Länsstyrelsen instämmer i bedömningen att påträf-
fade föroreningar inte  utgör ett hinder för planerad 
markanvändning. Det är bra att det tydligt fram-
går att schakt- och markarbeten ska anmälas till 
tillsynsmyndigheten, enligt 28 § SFS 1998:899) om 
miljöfarlig  verksamhet och hälsoskydd, i god tid 
innan schaktarbete påbörjas. 

Det behöver dock förtydligas i planbeskrivningen 
vad de restriktioner som finns för markarbeten 
innebär, alternativt behöver de skrivas in på  
plankartan. Stora delar av planområdet utgörs av 
hårdgjorda ytor med  fyllnadsmassor under. Fyll-
nadsmassor inom flera av fastigheterna består  till 
stor del av gjutsand och tjärasfalt har påträffats 
på flera platser.  Länsstyrelsens tolkning är att i 
stort sett hela planområdet kommer att  beröras av 
schakter och markarbeten. Det framgår även att en 
del djupa schakter, 2 till 3 meter, kommer att krävas 
för en del byggnationer. Det innebär att förorenade 
massor kommer att behöva hanteras och det är  
viktigt att detta görs på ett godtagbart sätt samt att 
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urschaktade massor från området inte används 
för etablering av grönområden, planteringar och 
parker. Det behöver därför tydlig framgå vad res-
triktionerna innebär. 

MKN vatten

En dagvattenutredning har tagits fram för hela 
Mariesjö med ambitionen att föroreningsbelast-
ning på recipienten Ömboån ska minska totalt sett. 
Flera goda praktiker beskrivs för att hantering av 
dagvatten ska bidra till ett mervärde i staden, för att 
öka den biologiska mångfalden, utjämna effekter av 
ett ändrat klimat med extremväder m m. 

Markföroreningar har konstaterats från tidigare 
verksamheter och i utfyllnadsområden med gjut-
sand. Kommunen behöver närmare beskriva hur 
dessa markföroreningar ska hanteras och om det 
påverkar utformningen av dagvattenanläggningen 
i syfte att förhindra att föroreningar sprids till yt- 
och grundvatten. 

Kommunen behöver också beskriva risk för sprid-
ning av föroreningar till grund- och ytvatten i 
byggskedet, vid schaktning i förorenad mark och 
vilka skyddsåtgärder som behöver vidtas. 

Kommunen behöver närmare beskriva om de 
föreslagna åtgärderna för rening och fördröjning 
är tillräckliga för att hantera den mängd dagvatten 
som kan förväntas uppkomma i planområdet.

Råd enligt 2 kap. PBL

Enligt 5 kap 14 § PBL är en av Länsstyrelsens upp-
gifter under samrådet att särskilt ge råd om till-
lämpningen av 2 kapitlet PBL och bestämmelserna i 
lagen i övrigt om det behövs från allmän synpunkt. 
(utökat, efter 1 januari 2015)

Plan och bygglagen (2010:900) anger i 2 kap att plan-
läggning enligt denna lag ska ske med hänsyn till 
natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter, 
bl.a. genom en långsiktigt god hushållning med 
mark, vatten, energi och råvaror samt goda miljö-
förhållanden i övrigt.

Dagvatten och skyfall

Länsstyrelsen anser att kommunen behöver mer 
ingående beskriva förutsättningarna för genom-
förande i den aktuella planen, och säkerställa ytor 
för fördröjning och rening inom kvartersmark i 
plankartan, tex det grönstråk som planeras längs 
med ”Parkgatan”.

Föreslaget dagvatten- och skyfallssystem utgår från 
att den hårdgjorda ytan enligt plankartan begränsas 
till 50% av kvartersmarken och att 50 % av bostads-
gårdar/förgårdsmark och gröna tak kommer att 
utgöras av grönytor där fördröjning och rening 
kan ske. Om gröna tak ska räknas in i den totala 
grönytan borde det regleras i planbestämmelse för 
att säkerställa dessa ytor?

Länsstyrelsen anser vidare att av planbeskrivningen 
ska det framgå vad de restriktioner som finns för 
markarbeten innebär, alternativt behöver de skrivas 
in på plankartan med planbestämmelser.

Förhållande till ÖP

Planförslaget bedöms vara förenligt med ÖP 2025.     
I ÖP 2025 från 2012 ligger planområdet i den syd-
östra delen av ett större utvecklingsområde med 
markanvändningen Högskola/Forsknings och 
innovationsföretag (HF), Utvecklingen föreslås ske 
långsiktigt genom omställning av lokaler i kombina-
tion med nybyggnation där ett planprogram föreslås 
tas fram för hela området.

Naturmiljö

Det finns inte några direkta naturvärden inom 
planområdet förutom tre lite äldre träd. Träden 
klassas inte som skyddsvärda då de inte når upp till 
de kriterierna. Det framgår inte vad som ska hända 
med träden men det är positivt om de kan behållas 
då de har cirka 2 meter stamomkrets och på sikt 
kommer bli skyddsvärda träd.

Kommunen uppger att hårdgjorda ytor omvandlas 
till gröna bostadsgårdar och befintliga och nya gator 
förses med nya träd. Bostadsgårdar och parkstråk 
i den nya Vetenskapsgatan visar på olika typer 
av vegetation som ökar den biologiska mångfal-
den vilket är positivt då hårdgjorda ytor kommer 
omvandlas till ytor med mer växtlighet än idag.

Behovsbedömning

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär 
betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar 
kommunens åsikt, således behöver inte en miljö-
konsekvensbeskrivning tas fram. 

Synpunkter i övrigt

Länsstyrelsen har i övrigt inga ytterligare synpunk-
ter att tillföra planen.
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Bemötande och kommentarer:

Buller
Verksamheten på Mariesjöterminalen, som ligger 
drygt 150 meter norr om planerade bostadskvarter, 
ska enligt avtal med Skövde kommun vara avslutat 
senast under 2024, d.v.s. ca 1 år innan de första bo-
städerna som tidigast beräknas vara färdigsställda. 
Planbeskrivningen kompletteras med denna infor-
mation under kapitlen Befintlig bebyggelse (sid. 
17) samt under Industri- och verksamhetsbuller 
(sid. 49). Någon kompletterande bullerutredning 
avseende verksamhetsbuller från Mariesjötermi-
nalen gentemot de planerade bostadskvarteren 
bedöms därför inte behövas.

Förorenad mark
Planbeskrivningen kompletteras med information 
om att man vid markarbeten inom planområdet 
ska följa miljönämndens vägledning ”Schaktning 
i områden utfyllda med formsand” (MN § 67 2014). 
Se även yttrande från Miljönämnden Östra Ska-
raborg och sektor samhällsbyggnads bemötande 
av detta. 

MKN Vatten
Vid utformning och anläggande av dagvattenan-
läggningar i sotsand gäller samma vägledning från 
miljönämnden som för schaktning (se ovan under 
Förorenad mark). Det samma gäller även avseende 
anmälningsplikt för schaktning i förorenad mark, 
hantering av förorenade massor och eventuellt 
återanvändning av dessa mm. Detta framgår av 
planbeskrivningen på sidan 15.

Enligt markmiljöundersökningarna (bilagorna F 
och G) är uppmätta halter av föroreningar i jord 
och grundvatten i nivå med bakgrundshalter. 
Förutsatt att man vid exploateringen gör de an-
mälningar till tillsynsmyndigheten samt vidtar 
de åtgärder som föreslås i tillsynsmyndighetens 
vägledningar så ser sektor samhällsbyggnad ingen 
risk för spridningar av föroreningar till grund- och 
ytvattnet.

Planbeskrivningen redogör för dagvattenutredn-
ingens förslag till åtgårder för rening och för-
dröjning av dagvatten inom allmän platsmark 
och kvartersmark. Dagvattenutredningen visar 
att dessa åtgärder är tillräckliga för minska 

föroreningshalterna av samtliga 12 studerade 
föroreningar och därmed öka möjligheterna att 
uppnå miljökvalitetsmålen för Ömboån och Ösan.                   
Detta framgår av planbeskrivningen på sidan 52. 
För att ytterligare säkra ytor för dagvattenhante-
ringen föreslås planhandlingen revideras enligt 
nedan:

• Planbestämmelse  (dagvatten1) om att infiltra-
tration av dagvatten inom gatumarken (GATA3) 
ska möjliggöras. Bestämmelsen beskrivs på 
sidan 28 i planbeskrivningen.

• Planbestämmelse n1 omformuleras till att 
dagvatten ska omhänteras för fördröjning 
och rening motsvarande 12,4 mm nederbörd 
per m2 hårdgjord yta. Bestämmelsen har stöd 
i dagvattenutredningen (bil H, sid 33). Syftet 
med bestämmelsen anges i planbeskrivningen 
på sidan 28 och en uppdaterad beskrivning 
av föreslaget dagvattensystem redovisas på 
sidorna 45-46.

• Med syftet att säkra upp planbestämmelsen 
n1 i punkten ovan införs ny planbestämmelse 
a4 om utökad marklovplikt för att hårdgöra 
ytor inom kvartersgårdarna. Den nya bestäm-
melsen motiveras och beskrivs i planbeskriv-
ningen på sidan 60.

Sektor samhällsbyggnad bedömer att förslagna 
åtgärder för rening och fördröjning av dagvatten 
ökar möjligheterna att uppnå miljökvalitetsmålen 
för recipienterna Ömboån och Ösan. Se även be-
mötande under Dagvatten & Skyfall nedan.

Dagvatten & skyfall
Dagvattenutredningen som gäller för hela Mariesjö 
är översiktlig och utgår ifrån olika antaganden, 
bl.a. om att ett framtida ”normalkvarter” har 50% 
hårdgjord yta. Andra antaganden är bedömda tra-
fikflöden år 2040 när Mariesjö planeras vara helt 
utbyggt (dock utan att räkna in att den framtida 
trafiken högst troligt inte drivs av förbrännings-
motorer med utsläpp av koldioxid, kvävedioxid, 
partiklar, PAH och VOC mm). Dagvattenutred-
ningens simuleringar av föroreringshalter utgår 
samtidigt från en klimatfaktor på 1,25 och den 
högsta återkomsttid (30 år) som rekommenderas 
av Svensk Vatten. 

Detaljplanen ändras så att bestämmelser kring för-
dröjning och rening av dagvatten på kvartersmark 
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LANTMÄTERIMYNDIGHETEN 

Kommunala Lantmäterimyndigheten i Skövde
har lämnat nedan yttrande.

Övrigt 

• Saknas fastighetsbeteckningar, åtminstone på 
fastigheter utanför plangränsen, för att underlätta 
lokaliseringen 

Kvartersmark 

• Bestämmelsen F16 inom kvarter B – Bestämmel-
sen är redovisad med olika bredd. Om det nu ska 
vara minst 3 meter brett bör avståndet mellan 
egenskapsgränsen och användningsgränsen vara 
bredare. Jämför förgårdsgatan mot Vetenskaps-
gatan som är redovisad till tre meters bredd i 
planbeskrivning.

• Bestämmelsen F9. Ger stöd åt mindre byggnads-
delar att hänga ut ovan gatumark. Allmän plats-
mark och kvartersmark överlappar varandra, 
detta redovisas inte på ett tydligt sätt. Jämför med 
1496K-P2021/11. 

• T1 kvartersmark för trafik. Lantmäterimyndig-
heten anser att det är en konstig bestämmelse. 
Kan man verkligen bestämma att kvartersmark 
ska vara kommunägd? 

• A2 och A3 Fastighetsindelningsbestämmelser 

I kv A ska det enbart vara bostäder. Det kanske 
blir så att det är en fastighetsägare som äger hela 
kvarteret och då behövs det ingen gemensamhets-
anläggning. Då utgör fastighetsindelningsbestäm-
melsen ett hinder för fastighetsbildningen och då 
kan planen inte genomföras. Så lantmäterimyn-
digheten anser att det behöver lösas på något 
annat sätt alternativt att det inte står någonting 
alls om gemensamhetsanläggning inom Kv A. 
Skulle det visa sig att det blir fler fastighetsägare 
kan en gemensamhetsanläggning bildas även om 
det inte står redovisat i planen. 

I Kv B är det mer befogat att det finns en fast-
ighetsindelningsbestämmelse. Där eftersträvas 
endast en lösning, då det kommer vara flera olika 
upplåtelseformer på fastigheterna inom detta 
kvarter, så ska en eller flera gemensamhetsan-
läggningar bildas.

(n1) omformuleras till att dagvatten ska omhänte-
ras för fördröjning och rening motsvarande 12,4 
mm nederbörd per m2 hårdgjord yta. Bestämmel-
sen som öppnar för olika lösningar har ett direkt 
stöd i dagvattenutredningen (bilaga H, sidan 33).
Planbeskrivningen justeras utifrån ändringen.

På allmän plats föreslås den huvudsakliga fördröj-
ningen och reningen av dagvattnet ske i parkgator-
nas centrala delar. Den fördröjning och rening som 
kan ske inom dessa delar motsvarar mer än dub-
belt den volym som dagvattenutredningen föreslår 
behöver fördröjas. Plankartan kompletteras med 
bestämmelse (dagvatten1) om att infiltration av 
dagvatten ska möjliggöras inom dessa gatuutsnitt.
Därtill föreslås fördröjning och rening också ske 
i enlighet med dagvattenutredningens förslag i 
övriga gator. Planbeskrivningen förtydligas så att 
detta framgår bättre.

Sammantaget redovisas och regleras i planförsla-
get en fördröjning och rening av dagvattnet som är 
långt mer omfattande än vad dagvattenutredning-
en föreslår. Detta innebär att de 12 studerade föro-
reningarna som beskrivs i dagvattenutredningen 
(bilaga H, sidorna 40-41) högst sannolikt kommer 
minska mer än vad som redovisas i utredningen.

Beträffande ev. restriktioner för markarbeten, se 
bemötande ovan under Förorenad mark och MKN 
Vatten.

Naturmiljö
Två av de tre äldre träden (en lönn och en hästkas-
tanjer) bedöms inte kunna sparas i planförslaget då 
de direkt påverkas av byggrätter för den föreslagna 
kvartersbebyggelsen. Lönnen har därtill ett växt-
sätt som gör att den inte bedöms bli så gammal. 
Det tredje äldre trädet, hästkastanjen vid Marie-
sjövägen, påverkas inte direkt av någon byggrätt 
och skulle ev. kunna inordnas i utformningen av 
förgårdsmarken. Troligtvis innebär det dock att 
trädet måste beskäras kraftigt. Detaljplanen före-
slår nya trädplanterade gator som innehåller drygt 
ett 20-tal stadsträd, dessutom ett grönt parkstråk 
i den nya Vetenskapsgatan. Därtill kommer bo-
stadsgårdarna kunna innehålla högre vegetation. 
Allt detta sammantaget kompenserar väl för den 
förlorade grönskan inom planområdet.
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Bemötande och kommentarer:

Övrigt
Plankartan kompletteras med fastighetsbeteck-
ningar.

Kvartersmark
• Plankartan kompletteras med fastighetsförteck-

ningar.
• Planbestämmelse f16  ersätts av bestämmelse f14 

och justeras/kompletteras så att det tydligare 
bl.a. framgår att portikens bredd ska vara minst 
3 meter. Planbeskrivningen förtydligas med 
motiv mm.

• Planbestämmelse f9 (och f13) ger stöd för att en-
staka byggnadsdelar kan skjuta ut över allmän 
platsmark. Planbestämmelsen har tagits fram i 
samråd med bygglovsenheten. Planbestämmel-
sena föreslås inte ändras.

• Användningen T1 (Trafikområde) syftar bl.a. till 
att vid behov kunna reserveras som parkerings-
platser för handikappade som är boende i de an-
gränsande bostadskvarteren, något inte allmän 
platsmark kan medge. Att kommunen äger kvar-
tersmark är inte ovanligt, vanligt är exempelvis 
P (Parkeringskvarter), men marken måste inte 
vara kommunägd. Texten i planbeskrivningen 
nyanseras genom att ska ersätts med föreslås. 

• Planbestämmelse a2 och a3 tas bort för kv. A. 
Planbeskrivningen kompletteras i stället med 
att om kvarter A styckas upp i flera fastigheter 
så föreslås en gemensamhetsanläggning bildas 
för kvartersgården och portikerna till denna.

• Planbeskrivningen justeras så att GATA1 och 
GATA2 överensstämmer med plankartan.

• Planbeskrivningen kompletteras med uppgif-
ter om vilka enskilda fastigheter som föreslås 
överföras till allmän platsmark - GATA, samt att 
kommunen har rätt att lösa in den marken och 
att ersättning för detta ska utgå.

• Planbeskrivningen kompletteras med att avtals-
servitut för dagvattenledning föreslås upphöra.

• Planbeskrivningen kompletteras med att alla 
fastigheter som bildas inom kvarteret ska ingå i 
gemensamhetsanläggningen. Gemensamhets-
anläggningen ska omfatta hela bostadsgården, 
dess olika kommunikationsytor, platser och 
utrustning.             

• Markanvändning s. 27 

Kontrollera bestämmelse GATA så att den stäm-
mer överens i plankarta och planbeskrivning. 

* GATA1 – Lokalgata i planbeskrivning. I plankar-
tan står det att GATA1 är huvudgata 

* GATA2 – Huvudgata i planbeskrivning. I plan-
kartan står det att GATA2 är lokalgata 

• Fastighetsrättsliga frågor s. 54 

- Konsekvenserna för de fastigheter som är i 
enskild ägo bör framgå tydligare. Av handling-
arna bör kunna utläsas: Att enskild mark som 
är planlagd för allmän plats kommer kunna 
lösas in av kommunen (PBL 6:13). Inlösenrätten 
gäller både under och efter genomförandetiden. 
Vid inlösen ska ersättning utgå (PBL 6:17). Plan-
beskrivningen bör ange vilka fastigheter som 
berörs av denna inlösenrätt. 

- Servitut. Avtalsservitut för dagvattenledning 
mm som belastar Tegelbruket 2 står inte med. 
Bör upphävas eller flyttas. 

- Fastighetsindelningsbestämmelser: 

I plankartan finns en fastighetsindelningsbe-
stämmelse (a2-a3) om att inrätta gemensam-
hetsanläggning för innergård. 

Enligt 4 kap 18§ tredje stycket PBL ska fastig-
hetsindelningsbestämmelser prövas mot FBL, 
AL och LL redan i planarbetet. Därför behöver 
fastighetsindelningsbestämmelserna redovisas 
tillräckligt detaljerat för att det ska vara möjligt 
att göra denna prövning. Om bestämmelsen 
syftar till att en eller flera gemensamhetsan-
läggningar ska bildas så ska såväl ändamål som 
omfattning samt vilka fastigheter som ska delta 
redovisas. Stycket med gemensamhetsanlägg-
ningar behöver förtydligas avseende ovanstå-
ende så att det inte finns någon möjlighet till 
tolkning när Lantmäterimyndigheten sedan 
genomför planen. 

I samma stycke om gemensamhetsanläggningar 
står det ”plankartan ger stöd för att bilda gemen-
samhetsanläggning”. Vi anser att det inte sker 
med stöd utan att det SKA ske då det är utlagt 
som fastighetsindelningsbestämmelse. Hade det 
varit ett markreservat sker det med stöd av det. 

I övrigt har Lantmäterimyndigheten inget att erinra. 

Teknisk plangranskning är gjord
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områden utfyllda med formsand” (MN § 67 2014) 
följas. Miljönämnden har i övrigt inga synpunkter 
på planförslaget

Bemötande och kommentarer:

Planbeskrivningen kompletteras under kapitlet 
Föroreningar (sid. 15) med den önskade informa-
tion om att följa miljönämndens vägledning vid 
schaktning i områden utfyllda med formsand.

Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS)
avger nedan yttrande.

Planerad byggnation utgörs av byggnader med 
varierande antal våningsplan, innegårdar som 
förefaller vara mer eller mindre otillgängliga för 
räddningstjänstens fordon/stegar samt mycket 
träd runt byggnaderna. Dessa förutsättningar kan 
komma  att påverka räddningstjänstens åtkomlighet 
till byggnaderna samt möjligheterna att  använda 
räddningstjänstens stegutrustning eller höjdfordon 
som alternativ utrymningsväg. 

Det är viktigt att dessa förutsättningar beaktas till-
sammans med kraven på utrymning  enligt Bover-
kets byggregler kap. 5 så att det i byggprocessen 
kan säkerställas att utrymningsförutsättningarna 
är tillräckliga tillsammans med byggnadernas och  
omgivningens förutsättningar. Räddningstjänstens 
åtkomlighet till byggnaderna samt  med räddnings-
fordon i området ska säkerställas.

Bemötande och kommentarer:

Tillgängligheten för räddningstjänstens fordon till 
de planerade kvarteren har diskuterats vid ett fler-
tal möten med de aktuella exploatörerna och med 
sektor samhällsbyggnads gatu- och parkenhet. 
Vikten av att tidigt i planerings-/bygglovsprocessen 
ta kontakt med räddningstjänsten har då påpekats. 
Gatustrukturen och föreslagen utformning av ga-
torna bedöms medverka till en god tillgänglighet 
för räddningstjänstens fordon.

KOMMUNALA NÄMNDER, BOLAG OCH 
KOMMUNALFÖRBUND

Kultur- och fritidsnämnd 
Kultur- respektive fritidsavdelningen har inget att 
erinra gällande detaljplanen för Östra kv Tegel-
bruket, men ser gärna att möjligheter till både en 
meningsfull kultur- och fritidsverksamhet finns 
med i tanken vid utvecklingen av Mariesjö.

Bemötande och kommentarer:

Kultur- och fritidsavdelningen har representanter 
som medverkar i projektet Skövde Science City, 
bl.a. i arbeten med gestaltningsprogram för ut-
formning och innehåll på allmän platsmark (gator, 
torg och parker mm).

Barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden har inget att erinra 
mot detaljplanen, men påtalar med anledning av 
områdets framtida utveckling att vikten av att kunna 
möta områdets behov av kommunal service i form 
av utbildning och barnomsorg inkluderas i fortsatt 
planering.

Bemötande och kommentarer:

Sektor barn- och utbildning har representanter 
som medverkar i projektet Skövde Science City. 
Just nu pågår utredning om behovet av en skola 
(årskurs 7-9) inom Skövde Science City. Plats för 
denna finns tills vidare reserverad centralt inom 
stadsdelen. Även ett kvarter för en större förskola 
finns identifierad i anslutning till framtida plane-
rade stadsdelspark. Mindre förskolor kan även 
med fördel integreras i framtida bostadskvarter. 
Norr om den planerade stadsdelsparken finns även 
kvarter som kan vara lämpliga för skolverksamhet.

Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) 
Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att lämna 
följande synpunkt på förslaget:

Av planhandlingarna framgår det att det förekom-
mer formsand inom planområdet. Vid markarbe-
ten ska miljönämndens vägledning ”Schaktning i 
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Bemötande och kommentarer:

Skanovas ledningar ligger inom den befintliga 
gatumarken. Yttrandet vidarebefordras till projekt-
ledningen för kännedom samt till gatuenheten  på 
sektor samhällsbyggnad som ansvarar för projek-
tering av infrastrukturen och den nya gatumarken.

Västtrafik  AB 
Västtrafik har varit delaktiga i arbetet med den nya 
stadsdelen och planerar förkollektivtrafik genom 
stadsdelen, så snart det finns en färdig gatuin-
frastruktur på plats som möjliggör en attraktiv 
trafikering med kollektivtrafik. Kollektivtrafiken 
kommer att trafikera Bangårdsgatan som ligger 
i direkt anslutning till planområdet. De exakta 
lägena för framtida busshållplatser utmed Ban-
gårdsgatan beror på hur verksamheter, bostäder och 
målpunkter lokaliseras, men enligt tidigare dialog 
med kommunen så finns det avsatt utrymme för 
busshållplatser i gaturummet, även om den exakta 
placeringen ännu inte är bestämd. Detta bör framgå 
av beskrivningen av GATA – Huvudgata på sidan 27 
i planbeskrivningen.

Det är positivt att ambitionen är att gång och cykel 
ska vara det självklara valet för kortare transporter 
inom staden och att det skapas attraktiva gång- och 
cykelstråk som binder ihop de olika delarna inom 
stadsdelen, men även med resecentrum som är en 
viktig nod för de hållbara resorna. För de längre 
resorna bör ambitionen vara att det är kollektivtra-
fiken som är det naturliga valet. Därför är det viktigt 
att det skapas gena gångvägar mellan huskroppar 
för att kunna nå de framtida busshållplatserna 
utmed Bangårdsgatan, utan att behöva gå runt hela 
kvarter.

När det gäller mobilitetshuset så kan det med fördel 
inrymma olika typer av mobilitetslösningar såsom 
cykeluthyrning, bildelningstjänster mm. Väder-
skyddade och trygga cykelparkeringar bör placeras 
i närhet av bostäder och verksamheter, men kan 
även inrymmas i mobilitetshuset.

I stycket om kollektivtrafik står det att det är linje 
401 mot Karlsborg som avgår från hållplats på Hjo-
vägen, men det är linje 400 som idag stannar där. 
Linjenumren kan med fördel strykas och bytas ut 
mot ”bussar mot Tibro, Karlsborg och Hjo”, då det 

ÖVRIGA REMISSINSTANSER

Luftfartsverket (LFV)
LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning 
inget att erinra mot detaljplanen.

Detta yttrande gäller på utförandedatum. LFV 
förbehåller sig rätten att revidera yttrandet vid ny 
prövning om regelverk gällande störningar på CNS-
utrustning förändras, eller om ny CNS-utrustning 
etableras i hindrets närhet.

LFV anger att de inte analyserat konsekvenser 
för flygvägar till och från flygplatser, inte heller 
om CNS-utrustning ägda av flygplatser riskerar 
påverkas. LFV uppmanar därför att alltid kontakta 
berörda flygplatser om byggnadsverk över 20 meter 
ingår i planerna. 

Bemötande och kommentarer:

Försvarmakten är remissinstans i planarbetet. 
En inbjudan/kungörelse om samråd skickades till 
dem inför samrådsperioden. Även en inbjudan/
underrättelse om när detaljplanen ställs ut för 
granskning, vilket är nästa skede i planprocessen, 
kommer skickas till dem.

Skanova  
Skanova har markförlagda teleanläggningar inom 
detaljplaneområdet

Skanova önskar att så långt som möjligt behålla 
befintliga tele-anläggningar i nuvarande läge för att 
undvika olägenheter och kostnader som uppkom-
mer i samband med flyttning.

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder 
eller skydda telekablar för att möjliggöra exploate-
ring förutsätter Skanova att den part som initierar 
åtgärden även bekostar den.

Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i 
dwg-format för att infogas på plankartan. Kontakta 
https://www.ledningskollen.se

Kabelanvisning beställs via https://www.lednings-
kollen.se

För ledningssamordning kontakta skanova-remis-
sergoteborg@teliacompany.com<mailto:skanova-
remissergoteborg@teliacompany.com>
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Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbatt-
ringar@postnord.com för dialog gällande godkän-
nande av postmottagning i samband med nybygg-
nation.

En placering som inte är godkänd leder till att 
posten inte börjar delas ut till adressen. 

Bemötande och kommentarer:

Planområdet innehåller huvudsakligen bostäder i 
flerbostadshus där Postnord uppger att man ska ta 
emot post i en fastighetsbox på entréplan.

I kvarter B föreslås ca 12 st stadsradhus med egen 
förgårdsmark mot Vetenskapsgatan. Dessa kom-
mer troligtvis avstyckas till ägandelägenheter. Att 
reservera och pplåta allmän platsmark (i detta fall 
gatumark) för brevlådsamlingar för stadsradhu-
sen är inte aktuellt då det inte är ett kommunalt 
ansvar att drifta och sköta brevlådesamlingar. 
Inte heller bedömer sektor samhällsbyggnad att 
det är motiverat eller särskilt rationellt att bilda 
samfälligheter enbart för brevlådesamlingar på 
förgårdsmarken. Om det blir aktuellt att bilda 
samfällighet eller gemensamhetsanläggning för 
andra funktioner (exempelvis ledningar) så kan 
förslagsvis brevlådesamlingar ingå i denna.

Postnords yttrande vidarebefordras för kännedom 
till mark- och exploateringsenheten samt till ex-
ploatörerna.

också kommer ske en del förändringar i och med 
nytt trafikavtal för busstrafiken i Skaraborg från 
juni 2024.

Västtrafik önskar vara fortsatt aktivt delaktiga 
i detaljplaneringen av Skövde Science City och 
kollektivtrafikens behov av gatuinfrastruktur och 
hållplatser.

Bemötande och kommentarer:

Planbeskrivningen komplettaras på sidan 27 med 
att framtida busshållplatser ska kunna rymmas 
inom GATA1, exempelvis inom träd-/parkeringszo-
ner, alternativt i direkt anslutning till gatumarken.

Avståndet mellan bostadsentréer och hållplatslä-
gen längs Bangårdsgatan bedöms ligga mellan 25 
- 300 meter beroende på var hållplatsen placeras 
längs Bangårdsgatan. Riktigt effektiva genvägar 
förutsätter diagonala stråk genom kvarteren, 
vilket bedöms vara svårt att planera/åstadkomma 
särskilt då målpunkten (busshållplatsen) idag är 
okänd. Avsikten är också att kvartersgårdarna ska 
vara kringbyggda privata, trygga utemiljöer för de 
boende.

Avsikten är att även cykelparkering kan anordnas 
i mobilitetshuset.

Text i planbeskrivningen om busslinjer justeras 
som Västtrafik önskar.

PostNord  
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den sam-
hällsomfattande posttjänsten vilket bland annat 
innebär att det är Postnord som ska godkänna 
placeringen och standarden på postmottagnings-
funktionen. I denna roll representerar Postnord 
samtliga postoperatörer som är verksamma i det 
aktuella området.

Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadsef-
fektivt, trafiksäkert och med hänsyn till arbetsmil-
jön för chaufförer och brevbärare. För att det ska 
kunna genomföras i praktiken behöver utdelningen 
standardiseras.

Vid nybyggnation av villor/radhus och verksam-
hetsområden placeras postlådan i en lådsamling 
vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man 
ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan.
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ÖPPET SAMRÅDSMÖTE  4 OKTOBER 2022
BAKGRUND

Sektor samhällsbyggnad inbjöd per brev och annons 
i SLA in sakägare, remissinstanser och allmänhet 
till ett öppet samrådsmöte den 4 oktober 2012 kl 
18:00 i Science Park Skövdes lokaler i Mariesjö, 
Kaplansgatan 16 B (Växthuset). 

NÄRVARANDE
Vid mötet deltog tre representanter för sektor sam-
hällsbyggnad för att presentera planförslaget.

Därtill närvarade representanter för exploatörerna 
för kvarter A, B och D samt Skövde kommuns kom-
munalråd vid mötet för att ta del av presentationen 
av planförslaget och eventuella synpunkter/diskus-
sion som kunde uppstå samt för att svara på frågor 
som kunde vara riktade direkt till dem.

Inga sakägare, närboende eller andra som blivit 
inbjudna till mötet närvarade.

Då alla närvarande var insatta i planförslaget och 
planprocessen mm så avslutades mötet kl. 18:15.

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING
Med anledning av under detaljplanesamrådet 
inkomna synpunkter, föreslås följande förändringar 
och tillägg göras i detaljplanen:

Plankarta

• Kompletteras med bestämmelser kring dag-
vatten; dagvatten1, n1 och a4.

• Kompletteras med fastighetsförteckningar.
• Planbestämmelse f16  ersätts av bestämmelse 

f14 som bl.a. förtydligar portikernas lägen.
• Planbestämmelse a2 och a3 tas bort för kv. A. 

Planbeskrivning

• Kompletteras med en beskrivning av verk-
samheten på Mariesjöterminalen.

• Kompletteras med man ska följa miljönämn-
dens vägledning ”Schaktning i områden 
utfyllda med formsand”.

• Kompletteras med motiv mm för nya plan-
bestämmelser för dagvatten; dagvatten1, n1 
och a4.

• Kompletteras/justeras utifrån bemötandet av 
yttrande från kommunala lantmäterimyndig-
heten.

• Kompletteras/justeras utifrån bemötandet av 
yttrande från Västtrafik AB.

Andra större förändringar av detaljplaneförslaget 
som inte varit resultatet av samrådet föreslås vara 
att:

Plankarta

• Justerat läge för kvarter E1
• Utfartsförbud från kvarter B och D till Ban-

gårdsgatan
• Centrumändamålet (C2) för kvarter B kom-

pletteras med att Vårdcentral är tillåten i de 
tre nedersta våningsplanen.

• Planbestämmelse f17 ersätts med f16.

Planbeskrivning

• Kompletteras med motiv mm för utfarts-
förbud samt att vårdcentral medges i tre 
våningar.
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Därutöver har förtydliganden och redaktionella 
justeringar som uppdagats under samrådstiden 
inarbetats i detaljplanen. 

Inga sakägare har under samrådet framfört syn-
punkter mot planförslaget. 

De synpunkter, som framförts under planarbetet, 
har avvägts mot intresset att planlägga området. 
Även allmänna intressen har därvid beaktats. Sektor 
samhällsbyggnad bedömer att detaljplaneförslaget 
innebär en lämplig avvägning mellan olika intres-
sen.

Skövde 2022-12-05

SKÖVDE KOMMUN    

Sektor samhällsbyggnad

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


