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Tidplan 
Preliminära tider är kursiverade

2022

19/4   BSB (Beredning samhällsbyggnad)
9/5  KS - Beslut om uppdrag
19/9  BSB
10/10  KS - Beslut om utökat uppdrag
17/10  BSB (Info inför samråd)
v. 42-44  Samrådsperiod (20/10-3/11)
14/11  BSB (Info inför granskning)
v. 46-48  Granskningsperiod (18/11-4/12)

2023

xx  BSB
13/2  KS - Beslut om antagande
  3 veckor överklagandetid
2/3  Laga kraft ca
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Planhandlingar
Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Planbilagor
A. Behovsbedömning 2022-03-28

B. Geoteknisk undersökning 2009-05-08

Planens syfte
Planens syfte är att möjliggöra utbyggnad av verksamheten på 
Risatorp 5, samt utökad byggrätt inom hela kvarteret.

Planen syftar också till att möjliggöra utveckling av de allmänna 
ytorna väster och söder om kvarteret, med en utökning av vä-
gens funktioner, med exempelvis cykelväg och busshållplats. 
Planen ska även säkerställa möjlighet till gemensam in-/utfart 
i den östra delen av planområdet.

Planens huvuddrag
Planens huvuddrag är byggbar verksamhetsmark. Den nya 
planen ger utökad byggrätt och en möjlighet till andra trafik-
rörelser inom, samt till och från fastigheten. 

Avvägning enligt miljöbalken
Planförslaget bedöms vara förenligt med miljöbalkens grund-
läggande hushållningsbestämmelser (MB 3 och 4 kap). Området 
bedöms vara lämpligt för föreslaget verksamhetskvarter.

Riksintresse
Planområdet ligger inom ett riksintresseområde för försvaret, 
ett så kallat MSA-område, som är kopplat till Karlsborgs flyg-
plats. Planförslaget innebär ingen påverkan på MSA-området.

Plandata

Lägesbeskrivning
Planområdet är beläget i stadsdelen Timboholm, ca 2 km öster 
om Skövde centrum, och gränsar till både reningsverket och 
annan verksamhet/industri.

Areal

Planområdet omfattar en total areal av cirka 5,8 hektar.

Planområdets läge och avgränsning.
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Markägoförhållanden
Planområdet berör fastigheterna Risatorp 5, 2 och 3, samt 
Skövde 5:225. All kvartersmark är privatägd, allmän plats är 
kommunägd.

Tidigare ställningstaganden

Översiktsplan 2025 
I ÖP 2025 utpekas planområdet som område för verksamheter 
och industri (pågående markanvändning).

Förslaget bedöms vara förenligt med ÖP 2025 därför att det 
innebär en utveckling av verksamheter inom befintligt verk-
samhetsområde. 

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

Plannummer Namn    Beslutsdatum

1683K-ST225 Industriområdet Timboholm 1971-01-07

1683K-ST271 Östra leden etapp 1  1980-03-20

Nedan anges detaljplaner som gränsar till planområdet.  Inne-
hållet i dessa omfattar verksamhetsmark och gator. Norr om 
planområdet ligger en mindre yta som natur, på gränsen mot 
ravinen. Detta sammanfaller delvis med mark som av geotek-
niska skäl inte bör bebyggas. Det finns även sammanhängande 
grönstråk planlagd som natur/park som bryter av kvartersmar-
ken, till viss del sammanfaller den med gator, men inte helt.

Plannummer Namn   Beslutsdatum

1496K-DP641 TIMBOHOLM, utökning av kv Risatorp (buss-
depå mm)    2011-12-15

Planens handläggning

Förfarande
Detaljplanearbetet sker med utgångpunkt från reglerna i plan- 
och bygglagen (PBL 2010:900) i dess lydelse efter januari 2015. 
Med hänsyn till den begränsade omfattningen, oförändrad 
markanvändning, men att planen omfattar allmän plats hand-
läggs detaljplanen med standard planförfarande. 

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).

Gällande detaljplaner för och angräns-
ande till planområdet.

Utsnitt ur ÖP 2025 
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Då planförslaget överensstämmer med ÖP 2025 och är av be-
gränsad betydelse bedöms det inte vara nödvändigt att detalj-
planen 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.

Sektor samhällsbyggnad bedömer, utifrån framtagen behovs-
bedömning (bilaga A), att ett genomförande av planen inte 
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Skälen för 
bedömningen är huvudsakligen:
• Planens genomförande bedöms ha ringa eller mycket 

liten påverkan på såväl miljö som natur-, kultur- och 
sociala värden

• Planen innebär utökad byggrätt, men oförändrad mark-
användning

• Miljökvalitetsnormerna riskerar inte att överskridas

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2022-05-09 § 
66/22 att genomförandet av planförslaget inte bedöms medföra 
någon betydande miljöpåverkan, varför något behov av en 
miljöbedömning inte föreligger.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har i yttrande, daterat 2022-
04-11, framfört att de delar kommunens bedömning i frågan. 

Kommunala beslut i övrigt

Planbesked 2022-04-19
Sektor samhällsbyggnad lämnade positivt planbesked för pla-
nering av området till sökande; Grahns Konfektyr.

KS 2022-05-09 § 66/22
Kommunstyrelsen beslutar att ge sektor samhällsbyggnad i 
uppdrag att upprätta detaljplan för Risatorp 5 och 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 en mindre gräsyta med extensiv skötsel 
och lätt bevuxen sand/jord som störs genom körning och gräv-
ning.Vilket leder till att sand/jod fortsätter vara blottlagd, till 
förmån för en del av våra insekter och andra djur.

Marken sluttar från +122 m i nordväst ner mot +120 i övriga 
delar. De finns en del högar i den östra delen av området, med 
en höjd som motsvarar marknivån i nordväst.

Strandskydd
Mörkebäcken i norr berörs inte av strandskydd.

Småbiotoper och jodbruksmark
Marken är tidigare detaljplanelagd och är inte klassad som 
jordbruksmark. Det förekommer inga objekt av de typer som 
omfattas av generellt biotopskydd, marken är redan idag ian-
språktagen för verksamheter och allmänna ändamål.

Geotekniska förhållanden mm 
En geoteknisk undersökning har tagits fram av konsult BGAB, 
Bygg- och Geokonsult AB 2009-05-08. En kort sammanfattning 
av denna redovisas nedan. Undersökningen biläggs i sin hel-
het (Bilaga B).

Marken bedöms till stor del lämplig att bygga på, men de ytor 
som finns närmast bäckravinen ska undvikas.

Jorden består under ytskiktet delvis av finsediment, såsom 
silt och lera, som vid direkt eller via skikt av friktionsjord, 
vilar på för trycksondering fast botten - troligen morän, block 
eller berg. Lerans mäktighet bedöms understiga 20 meter och 
bedöms som halvfast-lös.

Grundvattennivåer i provtagningshålen låg på runt +116, i de 
hål som gjordes uppe på höjden ovanför ravinen.

Lerans odränerade skjuvhållfasthet har utvärderats med "Con-
rad" (från SGI) och tilldelats värdet 14 kPa.

Enligt laboratorieundersökningen är leran överkonsoliderad, 
den bedöms till 30 kPa, ökande med djupet. En belastnings-
ökning på 30 kPA kommer därför inte att ge upphov till några 
nämnvärda sättningar (differenssättning <0,03 m). Även sänk-
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ning av grundvatten kan påverka, en sänkning med 1 meter 
ger upphov till en belastningsökning på 10 kPa.

Den siltiga leran bedöms tillhöra tjälfarlighetsklass 4 och ma-
terilagrupp 5A enligt AnläggningsAMA.

Grundläggning kan ske på frostskyddad nivå med sulor, al-
ternativt förstyvad bottenplatta, på naturligt lagrad jord eller 
väl packad fyllning sedan allt organiskt material borttagits. 
Grundläggning kan ske enligt BKR geoteknikklass GK1 eller 
GK2. För mer information se Bilaga B.

Radon
Planområdet är beläget utanför högriskområde för radon. 
Byggnader ska utformas radonskyddade så att de gränsvärden 
som anges i Boverkets byggregler inte överskrids.

Föroreningar

Markföroreningar
Markföroreningar bedöms inte förekomma. Provtagningar från 
den geotekniska undersökningen påvisade inga lättflyktiga 
kolväten i marken.

Det är dock oklart vilka massor som haterats inom de östra de-
larna av området, varför vidare provtagning kan vara lämplig.

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 
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 vid Mörkebäckens ravinfåra innebär ingen 
risk för förväntade höjda vattenstånd. Ytorna är till stor del 
hårdgjorda idag, i den östra delen i form av packad mineral-
jord. Det innebär att en högre exploateringsgrad inte kommer 
att reultera i någon större förändring jämfört med hur det ser 
ut idag.  

Dagvattenhanteringen ska ske genom lokalt omhändertagande.
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Klimatanpassningsåtgärder för värmeböljor berör främst bygg-
nadens konstruktion och utförande och bevakas i bygglovs-
processen.

Skyfall kan inte hanteras inom planområdet. I övrigt hänvisas 
till avsnittet Dagvatten, under Teknisk försörjning.

Bebyggelseområden

Befintlig bebyggelse
På fastigheten Risatorp 5 finns idag två större byggnader, som 
används för tillverkning av godis. Risatorp 2 och 3 har en min-
dre kontorsbyggnad/verkstad på respektive tomt.

Planområdet omges av verksamheter av varierande storlek. De 
flesta huserar i något mindre byggnader, med verksamheter 
som innefattar bland annat verkstad, bygg, grus, transport, 
fisk och fastigheter. I norr, på andra sidan bäckravinen, finns 
reningsverket. Öster om planområdet kommer en bussdepå 
att byggas.

Planerad bebyggelse

Verksamheter (Z)
Markanvändningen föreslås vara för verksamheter, i likhet med 
tidigare stadsplan på samma yta. I användningen verksamheter 
ingår service, lager, tillverkning med tillhörande försäljning, 
handel med skrymmande varor och andra verksamheter av 
likartad karaktär med begränsad omgivningspåverkan.

Verksamheter är en generell användningsbestämmelse som 
tillåter en bred användning för ytkrävande verksamheter som 
i begränsad utsträckning avger lukt, buller, ljusstörningar el-
ler andra typer av störningar. I användningen ingår lokaler för 
serviceverksamheter, tillverkning, lager och verkstäder. Även  
verksamheter med behov av lokaler för material eller utrust-
ning så som el- och byggföretag eller företag som erbjuder 
hushållsnära tjänster ingår. I mindre utsträckning får även 
försäljning till enskilda förekomma med varor som producerats 
i området. Utbildningar med behov av stort utrymme eller med 
viss omgivningspåverkan, som inom bygg- eller fordonsteknik 
kan också inrymmas i användningen. I användningen ingår 
även komplement till verksamheten, så som parkering och 
kontor. Renodlade industrikvarter/fastigheter eller annan till-
ståndspliktig industriverksamhet ingår inte i användningen.
Läget med närhet till Östra leden och i ett befintligt verksam-
hetsområde gör tillgängligheten god för transporter och risken 
att störa grannar är låg.

Planerad ut- och ombyggnad markeras 
med färg i ritningen.

På Risatorp 5 finns i dag två större bygg-
nader, omgivna av asfalterade ytor för 
transport och parkering.

N
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Bebyggandets omfattning - PBL (2010:900) 4 kap 11 §
Detaljplanen medger en största byggnadsarea (BYA) motsva-
rande 50% av fastighetsarean inom användningsområdet 
(verksamhetskvarteret). 

Mot allmän plats (GATA) och omgivnade natur finns en 4-meter 
bred zon som inte får förses med byggnad, s.k. prickmark. I 
norr finns ett utökat område med prickad mark, då den geo-
tekniska undersökningen menar att ytan "endast bör utnyttjas 
för lätta upplag". Det finns också en utökad bredd kring den 
gemnsamma in-/utfarten i den östra delen av området.

Bestämmelser medger en högsta byggnadshöjd om 12 m, vilket 
möjliggör höglager, vilket är något högre än de 8 meter som 
medges i omgivande planer. 

Placering, utformning, utförande - PBL (2010:900) 4 kap 16§ 
En del av dagvattnet föreslås omhändertas på den enskilda 
fastigheten. Som stöd för detta anges en planbestämmelse om 
att "dagvatten ska avledas till anordning inom fastigheten för 
fördröjning motsvarande 1 m3  per 100 m2 hårdgjord yta, för 
den del som kommer nyetableras" . Se vidare under kapitlet 
om DAGVATTEN, sidan 13.

Tillgänglighet
Markplaneringen ska utföras så att personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga kan nå målpunkter utan 
problem. Tillgängligheten inom kvartersmark ska följa gäl-
lande byggregler. 

Skyddsrum
Planområdet ligger inom skyddsområde B. I närområdet (300m) 
finns ca 60 befintliga skyddsrumsplatser.

Friytor

Naturmiljö
Det finns inga dokumenterade naturvärden inom planområdet.

Gator och trafik

Allmänt
Det kommer att bli en viss ökning av trafik kopplat till pla-
nområdet, både persontrafik och transporter. Detta bedöms 
dock inte påverka trafikapparaten i någon större utsträckning.

Antalet in-/utfarter som angör Norra Aspelundsvägen är i dags-
läget stort, hela tre stycken bara på mindre än 200 meter. Två 
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av dessa kommer att tas bort, eller enkelriktas och begränsas, 
vilket kommer att förenkla trafiksituationen något.Vilka in-/
utfater som tilklåts kommer att avgöras i samråd med väghål-
laren.

Kollektivtrafik
Närmsta hållplats för kollektivtrafik finns vid fastighetsgräns, 
men Västtrafik redovisar inga resor till eller från hållplatsen. 
Närmaste trafikerade hållplats finns i dagsläget istället på Öst-
ermalm, ca  1 km västerut.

En ny busshållplats ska anläggas i västra kanten av planområ-
det, på Norra Aspelundsvägen i anslutning till Bäckaskogsvä-
gen. Vilka bussar som kommer att stanna på hållplatsen och 
med vilken turtäthet är idag oklart.

Parkering
Verksamheternas behov av parkering ska tillgodoses inom 
kvartersmarken. Behovet av bilplatser (bpl) bevakas i bygglov-
skedet och beror på typ av verksamhet samt omfattningen av 
denna. Som underlag för bedömning av antalet parkerings-
platser föreslås Skövde kommuns Riklinjer för att beräkna 
parkeringsbehov inom Skövde kommun följas. Ett relevant 
utdrag redovisas nedan.

Kontor :    25 bpl/1000 m2 BTA

Industri, tillverkning : 15 bpl/1000 m2 BTA 

Industri, lager eller grossist : 8 bpl/1000 m2 BTA

Parkeringsnormen anger även riktlinjer för uppställningsplat-
ser för cykel (cpl) enligt nedan som ska följas:

Kontor :  13 cpl/1000 m2 BTA 

Industri :  4 cpl/1000 m2 BTA

Social hållbarhet

Helhetssyn
Planförslaget följer ÖP 2025 som pekar ut planområdet som 
pågående markanvändning, i ett verksamhetsområde som ska 
växa österut. Detaljplanen tillgodoser en efterfrågan på utökad 
byggrätt för befintlig verksamhet och bidrar till fler arbetstill-
fällen i kommunen och för regionen. 

Variation
Planområdet omfattar ett mindre område, med ett kvarter och 
en del av vägområdet utafför kvarteret. I norr kantas områder 
av natur i formav en ravin med ett mindre vattendrag. Intill 
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vägen, med busshållplats och cykelväg, kommer mycket av de  
övriga ytorna att vara gröna.

Planområdet ingår i ett större område med verksamheter och 
tillverkningsindustri, med kilar av natur och jordbruksmark.

Samband
En ny in-/utfartslösning kommer att koppla fastigheten till 
Varolavägen, vilket ger nya möjliga trafikrörelser i området. 
Trafiksituationen kommer att förbättras på Norra Aspelunds-
vägen när antalet in-/utfarter minskar och busshållplatsen 
kommer att bidra till att möjliggöra nya resmönster till och 
från planområdet.

Identitet
Att områdets verksamheter tillåts växa där det är möjligt, i sam-
band med att versamhetsområdet utvidgas, ger hela området 
en känsla av att vara delaktiga i utvecklingen.

Inflytande och samverkan
Under planarbetets gång har kontakt/möten hållits med fast-
ighetsägare med fastigheter som angränsar till planområdet.

Barn och ungas rättigheter i enlighet med barnkonventionen 
har beaktats i planförslaget, men har liten om alls någon på-
verkan på utformning av ett verksamhetsområde. 

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp (VA)
Bebyggelsen är och ska fortsätta vara ansluten till det kom-
munala ledningsnätet.

Det finns idag tre brandposter i anslutning till kvarteret, av-
stånden blir dock så långa att de inte täcker de norra delarna 
av planområdet. VA-kollektivet har inte möjlighet att tillskapa 
100%  täckning för hela planområdet. Om det är ett krav från 
räddningtjänstens sida att ha ytterligare brandpost inne i 
planområdet, ligger det på fastighetsägarens ansvar att lösa, 
kommunen ansvarar dock för att dimensionera upp en servis 
för att säkerställa flödeskapaciteten.

Dagvatten
Dagvatten ska omhändertas i enlighet med policydokumentet 
Riktlinjer för dagvatten i Skövde kommun, antagen av kom-
munstyrelsen 2011-02-14.  Av denna framgår bl.a. att vid nyex-
ploatering ska i första hand LOD (lokalt omhändertagande av 
dagvatten) användas. En översiktlig dagvattenhanteringsplan 
som visar på hur dagvattnet inom området avses lösas ska 

Skala 1:1500 2022-06-23

I anslutning till kvarterat finns idag tre 
brandposter, dessa tcäker inte hela om-
rådet
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upprättas och godkännas av VA-huvudmannen i samband 
med byggsamrådet. Utgångspunkten för riktlinjerna är att 
avrinningen från området inte ska öka vid en nyexploatering. 

Planområdet ingår i ett verksamhetsområde för dagvatten. 

Den yta som kommer att bebyggas och asfalteras består idag 
av grus. Det innebär en förändrad avrinningsfaktor från 0,2 till 
0,8 vilket är en betydande skillnad. Det finns dock inte någon 
överhängande och omedelbar risk för skador nedströms. Det 
handlar här mer om ett allmänt behov av att minska stadens 
bidrag till hastiga flödesökningar i vattendragen vid hastiga 
regn. Det ska därför tillskapas en fördröjningsvolym om 1 m3  
per 100 m2 hårdgjord yta, för den del som kommer nyetable-
ras. Detta motsvarar i grova drag fördröjning av ett 2-årsregn 
under 10 min. 

I första hand bör befintliga servisläge, för samtliga VA-tjänster,  
till planområdet användas. Det kan dock behövas en ytterligare 
en punkt för dagvattenutsläpp i nordost, vilket VA-avdelningen 
bedömer som möjligt.

El och fiber
Nya byggnader försörjs med el från Skövde Energi AB:s befint-
liga ledningsnät.

Planområdet kan fiberanslutas till Skövdes stadsnät som är ett 
öppet stadsnät.

Värme
Minimikrav och råd avseende energihushållning och värme-
isolering regleras i Boverkets byggregler (BBR).

Fastigheterna är idag anslutna till fjärrvärmenätet.

Avfall
Avfallshanteringen ska utformas så att återanvändning och 
återvinning främjas. 

Utrymmen för hämtning av avfall ska utformas i samarbete 
med Avfall och Återvinning Skaraborg (AÅS).  

Störningar

Transport av farligt gods
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har 
beslutat att Östra leden ska vara primär transportled för far-
ligt gods. Mål och riktlinjer för riskavstånd till angränsande 
verksamheter finns redovisade i ÖP 2025. Dessa utgår ifrån en 
riskpolicy som arbetats fram av Länstyrelserna i Skåne, Stock-
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holms och Västra Götalands län. Riskpolicyn innebär att risker 
alltid ska bedömas vid framtagande av detaljplaner inom ett 
avstånd på 150 meter från en farligt gods led.

Det är mer än 150 meter mellan planområdet och Östra leden.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) enligt 5 kap Miljöbalken är före-
skrifter om miljökvalitet för mark, vatten, luft eller miljön i öv-
rigt inom ett geografiskt område. Normerna reglerar vanligtvis 
den sämsta miljökvalitet som får finnas inom ett geografiskt 
område.

Sektor samhällsbyggnad bedömer att konsekvenserna av 
planens genomförande inte innebär att några miljökvalitets-
normer överskrids. Nedan går det att läsa om gränsvärden och 
mätningar, någon ytterligare utredning krävs inte.

MKN för omgivningsbuller
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsätt-
ningsnorm som, i Skövde kommuns fall endast gäller för större 
vägar, järnvägar och flygplatser. Trafikverket är huvudman för  
dessa anläggningar och bär ansvaret för bullerkartläggning och 
eventuell åtgärdsplan.

Utbyggnaden inom plaområdet kommer inte att ha någon 
nämnbar inverkan på ljudnivån från vägar, järnvägar eller 
flygplats i kommunen. Planområdet ligger inom ett verk-
samhetsområde och ljud från verksamheten kommer inte att 
påverka några bostäder.

MKN för utomhusluft
Miljökvalitetsnormerna för luft är gränsvärdesnormer och 
anger de gränsvärden som inte får överskridas, för att varken 
människors hälsa eller djur, växter och kulturvärden ska 
skadas. Det finns 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 luftkvalitetsförordning 
(2010:477) och till detta finns även en föreskrift från naturvårds-
verket om kontroll av luftkvalitet (2010:8).

Relevant för detaljplanen är MKN för kväveoxider och partiklar 
där trafiken är största föroreningskällan. Mätningar genomförs 
vid kulturhuset i centrala Skövde. Miljösamverkan Östra Ska-
raborg (MÖS) ansvarar för mätningar.

De uppmätta halterna av kväveoxider, PM2,5, PM10 och bensen i 
Skövde ligger väl under gällande miljökvalitetsnormer. Skövde 

Ämne Gränsvärde
Uppmätt/be-
räknat värde  
(2018-06-07)

NOx

PM2,5

PM10

40  µg/m3

25  µg/m3

40 µg/m3

5  µg/m3

11  µg/m3

18  µg/m3

Tabell över gällande gränsvärden på års-
basis för MKN samt aktuella värden för 
Skövde och planområdet.
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kommun gör därför bedömningen att planens genomfrande 
inte utgör någon risk för överskridande.

MKN för vatten
Vattenförvaltningen med respektive vattenmyndighet beslu-
tade år 2009 om miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten. 
Miljökvalitetsnormer anger den miljökvalitet som ska uppnås 
för varje enskild vattenförekomst och vid vilken tidpunkt den 
senast ska vara uppfylld. Det övergripande målet är att samtliga 
vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status 
till 2015 eller med förlängd tidsfrist till 2021. 

Skövde tillhör Västerhavets vattendistrikt, där Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län utsetts till att vara vattenmyndighet med 
uppgift att samordna och lägga fast ramarna för vattenförvalt-
ningen i distriktet.

För Skövdes och planförslagets del är statusen/miljökvalitets-
normen på recipienten Ösan det som är aktuellt. Idag bedöms 
Ösan, sträckan Frösve (Stöpen) - Skövde, ha en måttlig ekologisk 
status men uppnår ej god kemisk ytvattenstatus.  

Planområdets avvattning sker i huvudsak via Mörkebäcken och 
Svesån, sen rinner det vidare i Ömboån innan det efter ca 1,5 
km, mynnar i Ösan.

De åtgärder avseende dagvattnet som detaljplanen föreskriver 
med krav på lokalt omhändertagande bedöms innebära att kon-
sekvenserna av detaljplanens genomförande inte inverkar på 
det vatten som når Ösan i sådan omfattning att möjligheter att 
uppnå antagna miljökvalitetsnormer för Ösans vatten påverkas.

Genomförandet av planen kan bidra till en förbättrad status, 
positiv påverkan, då en större mängd vatten infiltreras genom 
fördröjande åtgörder. Det minskar transporten av ämnen och 
material på ytan.

Delar av Skövde stad berör två stora grundvattenförekomster. 
Planområdet ligger utanför dessa områden och bedöms inte 
påverka vattnets status.
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Genomförande av detaljplanen

Organisatoriska frågor

Planprocess 
Planprocessen är vanligtvis indelad i tre skeden; samrådsskede, 
granskningsskede och antagandeskede. Kommunstyrelsen 
fattar beslut om uppdrag och antagande, i samrådsskedet be-
handlas detaljplanen av beredning samhällsbyggnad.

Tidplan
Planprocessen beräknas pågå under 2022 med samråd i sep-
tember-oktober. Kommunstyrelsen beräknas anta detaljplanen 
den 12 december 2022 (för detaljerad tidplan se sidan 3).

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Sektor samhällsbyggnad ansvarar för allmänna ytor som park-, 
natur- och gatumark. Sektor service ansvarar för optonät och 
VA-ledningar. Skövde Energi AB ansvarar för elnätet och fjärr-
värmenätetinom planområdet . Sektor service ansvarar även 
för kanalisation för tele och bredband inom planområdet.

Inom kvartersmark ansvarar fastighetsägaren för projektering 
och genomförande av ny bebyggelse samt ansvarar för anläg-
gande och framtida drift av servisledningar på kvartersmarken.

Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetsbildning
Markreglering ska ske mellan Risatorp 5 och Risatorp 2 så den 
norra halvan av Risatorp 2 blir en del av Risatorp 5.

Servitut
Inom planområdet finns planer på servitut som belastar fast-
ighetenas östra ytterkant. Här planeras en utfart till Varolavä-
gen, gemensam med grannfastigheten öster om planområdet. 
Utfarten kommer då att löpa dels på Risatorp 5 och 2, dels på 
Skövde 5:177. Det kommer alltså att behövas servitut som löser 
rättigheterna mellan alla de tre berörda fastigheterna.

Ekonomiska frågor

Planekonomi
Kostnader i samband med exploatering hanteras av markä-
garen.

Ljusblå pil i östra delen visar var den 
planerade in-/utfarten ska placeras. Den 
kommer då att löpa på tre fastigheter. 
Befintliga utfarter redovisas i mörkblått.
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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 Grahns konfektyr och Sektor samhällsbyggnad. Kost-
nader för Risatorp 2 och 3 regleras mellan fastighetsägarna.

Teknisk försörjning

Vägar och gator
Ny väg för in- och utfart anläggs på kvartersmark i östra delen 
av området, den kommer att ansluta till Varolavägen.

I väster tas en in-/utfart bort, för att förbättra trafiksituationen 
på Norra Aspelundsvägen, på den södra tillåts endast infart för 
lastbilar. Här tillkommer även en busshållplats, i anslutning 
till Bäckaskogsvägen.

Skötsel allmänna platser
Skötselstandard för områdets allmänna platser i enighet med 
Skövde kommuns gällande Driftinstruktioner för offentlig 
mark. Skötselns intention är att hålla en liknande standard 
som omgivande mindre grönytor intill vägar. 

Vatten och avlopp (VA)
Inga nya ledningar eller anslutningar planeras inom området.

Dagvatten 
I första hand bör befintliga servisläge, för samtliga Va-tjänster, 
användas. Det kan behövas ytterligare en punkt för dagvatten-
utsläpp i nordost på det område som överförs från Risatorp 2 till 
Risatorp 5.  VA-avdelningen bedömer det som möjligt att ordna.

Elförsörjning
Planen möjliggör utbyggnad av existerande verksamhet, be-
fintligt ledningsnät räcker för ändamålet.

Fastighetsägaren/Exploatören ska hålla med schakt och kana-
lisation åt eldistributören Skövde Energi AB ifrån elrum/fasad-
skåp till tomtgräns dit Skövde Energi AB anvisar. Elrum ska 
placeras mot yttervägg och uppfylla gällande krav på storlek.

Fiber
Befintliga anslutningar bedöms vara tillräckligt för den plane-
rade utbyggnaden.

Efter genomförande kommer fastigheten 
att ha tre in-/utfarter och en enkelrik-
tad infart för lastbilar, markerade med 
blå pilar i bilden. I väster tillkommer en 
busshållplats med ficka. Busshållplatsen 
redovisas något mer uppförstorad på bil-
den inunder.
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Uppvärmning
Fastigheten är kopplad till fjärrvärmenätet. Vid större föränd-
ringar ska samråd ske med Skövde Värmeverk AB.

Avfallshantering
Samråd kring utformning och placering av avfallslösning sker 
mellan exploatören, sektor samhällsbyggnad och Avfall & 
Återvinning Skaraborg (AÅS).

Utredningar
De geotekniska undersökningar som gjorts är tillräckliga för 
överväganden i plansammanhang. Inför detaljprojektering av 
kvartersmarken (grundläggning, ev uppfyllnader mm) kan det 
erfordras ytterligare undersökningar.

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
Detaljplanens genomförandetid är 5 år från den dag planen 
vinner laga kraft. Ändras eller upphävs planen under genomför-
andetiden har fastighetsägare rätt till ersättning för den skada 
denne åsamkas. Efter genomförandetiden fortsätter detaljpla-
nen med dess byggrätter att gälla men ändras eller upphävs 
planen finns det ingen rätt till ersättning för de byggrätter som 
eventuellt gått förlorade.
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Medverkande Tjänstemän

I arbetet med denna detaljplan har medverkat: 
Mario Figueredo (MEX), Ingemar Frid (plan), Tomas Ekelund 
(Klimat), Gunnar Hägg (VA), Anna Onnela (COWI), Håkan Lund 
(gata), Peter Svensson (gata), Josefin Bertillsson (gata), Aron 
Sandling (natur)

Grahns konfektyr, Skövde kommun och COWI har tagit fram 
de ritningar som ligger till grund för planförslaget.

Sektor samhällsbyggnad

Magnus Blombergsson Birgit Bjelkengren
Planchef   Planarkitekt
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