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INLEDNING
PLANHANDLINGAR
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande

PLANBILAGOR
A.
B.

Behovsbedömning 2021-06-04
Planbeskrivning till detaljplan området Högklint, 1496KDP535, 2004-11-22

C.

Provrapport markundersökning, 2021-12-06

Orienteringsbild med planändringsområdets läge markerat med röd prick

PLANDATA
PLANÄNDRINGENS SYFTE
Planändringen syftar till att möjliggöra en byggrätt för en villa
och komplementbyggnader med anslutning mot Högklintsvägen.

PLANÄNDRINGENS HUVUDDRAG
Fastigheten Nattviolen 13 är ca 3800 m2 stor och är belägen mellan Däldernavägen och Högklintsvägen. På fastigheten finns
en villa med anslutning till Däldernavägen. Fastighetsägaren
önskar stycka av sin fastighet Nattviolen 13 och möjliggöra
byggnation av en villabostad på den avstyckade fastigheten.
Den delen som avses att styckas av består av prickmark (mark
som inte får bebyggas) i gällande detaljplan. Planändringen
innebär att en byggrätt ges för att möjliggöra byggnation av en
villa med anslutning mot Högklintsvägen.

Flygfoto med planändringsområdet markerat med vit prickad linje.

Högklintsvägen är en lokalgata för villabebyggelse. I slutet av
gatan är det en lucka som är obebyggd.
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Den föreslagna ändringen ryms inom syftet för den ursprungliga detaljplanen (laga kraft 2004).

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

Miljöbedömning och Miljökonsekvensbeskrivning
Om genomförandet av planen kan antas få en betydande miljöpåverkan, 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 behovsbedömning (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 behovsbedömning (bilaga A), att ett genomförande av planändringen
inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2021-10-11 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 202106-22, framfört att de delar kommunens bedömning i frågan.

Riksintresse
Planändringsområdet ligger inom riksintresseområde för försvaret, ett så kallat MSA-område som är kopplat till Karlsborgs
flygplats och berör större delen av Skövde kommun. Planförslaget innebär ingen påverkan på MSA-området.
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ÄNDRING AV DETALJPLAN 1496K-DP535
För ett geografiskt område kan det bara finnas 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 bygglagen (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 syftet för den ursprungliga detaljplanen.
När en ändring av en detaljplan fått laga kraft så gäller dess
planbestämmelser tillsammans med den gällande detaljplanens bestämmelser. Enligt PBL 5 kap 38 § ska man vid en
ändring av detaljplaner 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 tillsammans med denna (bilaga B). Ändringar av planbestämmelser
förs in direkt på den gällande plankartan.
Sektor samhällsbyggnad bedömning är att den föreslagna ändringen är förenlig med den ursprungliga detaljplanens syfte
samt att ändringen i övrigt inte innebär några olägenheter.

FÖRFARARANDE
Processen för ändring av detaljplan följer plan- och bygglagen
(PBL 2010:900) i dess lydelse efter januari 2015. Ändringen av
detaljplanen är förenlig med översiktsplanen, länsstyrelsens
granskningsyttrande och är inte av betydande intresse för
allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Planändringen
antas inte heller medföra betydande miljöpåverkan. Därför
handläggs detaljplanen med standardförfarande.

LÄGESBESKRIVNING
Området är beläget på Billingesluttningen, 3 km nordväst om
Skövde centrum, fågelvägen. Angränsande väg är Högklintsvägen som är en lokalgata med villabebyggelse.

AREAL
Planändringsområdet omfattar en total areal av ca 1800 m2.

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Planändringsområdet berör del av fastigheten Nattviolen 13
som är privatägd.
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PLANÄNDRING
Planändringen gäller inom området som är avgränsad med
röd linje på plankartan.

Planerad bebyggelse
I gällande detaljplan är markanvändningen bostadsändamål
men ytan är bortprickad vilket innebär att marken inte kan
bebyggas utan en planändring. Planändringen innebär att en
del av prickmarken försvinner och en byggrätt skapas för att
möjliggöra uppförande av en villa med komplementbyggnader
i anslutning mot Högklintsvägen.

Vatten
Dagvatten och skyfall
Marken sluttar idag mot Högklintsvägen och leder dagvatten
och skyfall mot vägen. Det är viktigt att marken inom planändringsområdet utformas så att vattnet fortsätter att avledas mot
Högklintsvägen och inte hamnar på angränsande bostadsfastigheter. Marken inom fastigheten behöver även utformas så
det inte blir några instängda områden för dagvattnet. Detta
bedöms möjligt.
Vid skyfall rinner vattnet utmed planändringens södra gräns,
enligt Länsstyrelsens skyfallskartering. (Läs mer under avsnittet "Förutsättningar".) På plankartan prickas en 7 meter bred
yta utmed södra gränsen för att säkerställa att rinnvägen inte
blir avskuren av byggnader.
Grundvatten
Det finns risk för högt grundvatten i området. Därför kommer
förstärkt dränering krävas.

Tillgänglighet
Del av planändringsområdet är mycket kuperat. Tillgängligheten inom kvartersmarken ska följa Boverkets byggregler (BBR)
vilket bedöms vara möjligt.

Radon
Normalradonmark. Byggnader ska uppföras radonskyddat.

Ändring av detaljplan för området Högklint 1496K- DP535
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Plankartan för gällande detaljplan för området Högklint 1496K- DP535 . Avgränsningen av
planändringsområdet har markerats med röd linje. I gällande detaljplan är all mark inom
planändringsområdet bortprickad.

Föreslagen planändring inom planändringsområdet som är markerad med röd linje.
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Planbestämmelser som är helt nya
Egenskapsbestämmelser och linje för kvartersmark
Marken får endast förses med komplementbyggnad
Definitionen av korsmark har ändrats efter att den
ursprungliga detaljplanen upprättades (2004-11-22).
Beteckningen gäller inom planändringsområdet.
Med komplementbyggnad menas exempelvis garage,
carport, förråd, gäststuga, vedbod, växthus eller
bastu. Komplementbyggnaden ska alltid vara ett
komplement till bostadshuset.
Inom västra delen av planändringsområdet är det
reglerat med korsmark för att möjliggöra uppförande
av komplementbyggnader men inte huvudbyggnad.
Bestämmelsen syftar till att säkerställa att huvudbyggnad inte placeras längre västerut än befintlig
huvudbyggnad som finns på angränsande fastighet
Nattviolen 12.
Marken får inte förses med byggnad
Definitionen av prickmark har ändrats efter att den
ursprungliga detaljplanen upprättades (2004-11-22).
Beteckningen gäller inom planändringsområdet. Till
skillnad från definitionen år 2004 får även mur och
plank uppföras på prickmark.
Utmed södra gränsen är den prickade ytan 7 meter
bred för att säkerställa att byggnader inte skär av
rinnvägen vid skyfall.

h1

Prickmarken utmed de andra gränserna säkerställer
att byggnader inte placeras för nära angränsande
fastigheter.
Högsta nockhöjd på huvudbyggnad är 8 meter om
det inte är pulpettak då är högsta nockhöjd 7 meter.
För komplementbyggnader gäller högsta nockhöjd
4,5 meter.
Syftet med regleringen är att säkerställa att nya byggnaderna får en liknande nockhöjd som de befintliga
husen utmed Högklintsvägen.
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h2

p1

Högsta nockhöjd på komplementbyggnader är 4,5
meter
Bestämmelsen är reglerad inom korsmark. Samma
nockhöjd för komplementbyggnader ska gälla som
för övriga delar av planändringsområdet med byggrätt.
Garage/Carport ska placeras minst 6 meter från
gata
Syftet med regleringen är att säkerställa att det
finns fritt utrymme för en bil framför garaget eller
carporten.

o1

Största takvinkel för huvudbyggnad är 27 grader
Största tillåtna takvinkel är densamma som gäller för
de befintliga bostadshusen utmed Högklintsvägen.

f1

Takmaterial ska utgöras av lertegelpannor eller
betongpannor i tegelröd kulör. Är takvinkel 14
grader eller mindre medges även ljusgrått plåttak
Syftet med att reglera takmaterialet och kulören är
att taken ska samspela med den befintliga bebyggelsens tak utmed Högklintsvägen. Då fasaders material
och färg kan variera fritt i området så hålls en viss
enhetlighet i området genom att byggnaderna har
liknande takmaterial och takfärg.
Regleringen gäller för alla byggnader. Avsikten med
regleringen är inte att förhindra uppförande av solpaneler eller liknande anläggningar.

f2

Om huvuddelen av huvudbyggnaden är placerad
inom egenskapsområdet ska suterrängvåning
anordnas.
Marken är mycket kuperad inom egenskapsområdet
som är reglerat med bestämmelsen f2. Inom detta
område är det olämpligt med stora schaktningar då
det kan förekomma högt grundvatten i området. Ett
annat skäl är att höga stödmurar mot grannar inte
önskas. Därför ska huvudbyggnaden uppföras med
suterrängvåning om huvuddelen av denna byggnad
är beläget inom egenskapsområdet reglerad med
bestämmelsen f2.
Inom del av planändringsområdet där bestämmelsen
saknas är marken så flack att huvudbyggnad inte
behöver uppföras med suterrängvåning.
I befintlig detaljplan är det krav på suterrängvåning
på de angränsande fastigheter utmed Högklintsvägen.
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b2

Grundläggning skall förses med förstärkt dränering
Det finns risk för högt grundvatten, därav bestämmelsen. Beteckningen finns i den befintliga detaljplanens teckenförklaring.

e3

Största byggnadsarea är 300 kvadratmeter inom
planändringsområdet
Planbestämmelsen reglerar hur stor den totala byggnadsarean får vara inom planändringsområdet.
Planändringsområdet är ca 1800 m2 och tänkt att
styckas av till en fastighet för en villa med komplementbyggnad/er. Byggrätten bedöms lämpligt för
platsen och den blivande fastighetens storlek.

e4

Endast en huvudbyggnad får uppföras inom planändringsområdet
Regleringen är densamma som för de andra villatomterna utmed Högklintsvägen.
Genomförandetiden är 5 år.

Planbestämmelser som utgår /ändras
Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
En del av prickmarken i gällande plan tas bort
för att möjliggöra uppförandet av en villa med
komplementbyggnader.
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KONSEKVENSER AV PLANÄNDRINGEN
Planändringen innebär att del av fastigheten Nattviolen 13
som tidigare har varit bortprickad i befintlig detaljplan (laga
kraft 2004-11-22) kan bebyggas med en villa med komplementbyggnader.
Marken prickades bort i befintlig detaljplan för att fastighetsägaren, vid tillfället, inte önskade en byggrätt för villa med
anslutning till Högklintsvägen.

Bild 1

Ny byggrätt är anpassad till befintlig bebyggelse och gällande
detaljplans reglering för angränsande fastigheter.
Marken kommer att bli mer hårdgjord. Lucktomten i villakvarteret vid Högklintsvägen blir bebyggd. Det blir lika många villor
på vardera sida av vägen.
Länsstyrelsen har pekat ut att det finns en rinnväg för skyfall
som sträcker sig utmed hela södra gränsen av fastigheten Nattviolen 13. Prickmarken kommer att vara kvar utmed denna
del av planändringsområdet för att förhindra att byggnader
placeras så att de skär av rinnvägen.
Skuggpåverkan från den föreslagna bebyggelsen på omgivande
fastigheter har studerats. Den är mycket liten även om maximal
byggrätt skulle nyttjas. Studien har skett för månaderna december, mars, juni, september. Vidstående bilder (1 och 2) visar
påverkan under september månad när skuggorna är långa.

Bild 2
Bilderna visar skuggpåverkan från befintlig och föreslagen bebyggelse en eftermiddag i september, när solen står lågt.
Skillnaden på bild 1 och 2 är placeringen
av byggnaderna.
Bilden illustrerar hur det ser ut om hela
byggrätten på 300 m2 nyttjas. I skuggstudien redovisas inte skuggpåverkan från
berget. Skuggan från berget blir densamma på omgivande bebyggelse oavsett om
planändringsområdet bebyggs eller inte.

Berget och växtligheten i området påverkar mest hur skuggningen blir på områdets villatomter. Inom planändringsområdet som är ca 1800 m2 stort finns det möjlighet att anordna
uteplats med goda solförhållanden.
Vidare har det studerats hur de nya byggnaderna hamnar i
terrängen i förhållande till angränsande bostadsbebyggelse.
Oavsett placering av den nya bebyggelsen så kommer den inte
att ta bort den befintliga bebyggelsens utsikt över landskapet.
Se vidstående bilder (3 och 4).
Den föreslagna ändringen av detaljplanen bedöms förenlig
med den gällande detaljplanens syfte (laga kraft 2004-11-22).

Bild 3. Vy från Däldernavägen mot
Högklintsvägen, ny bebyggelse i gult
Bilden illustrerar hur föreslagen bebyggelse hamnar i terrängen, om de placeras
nära Högklintsvägen.

Bild 4. Vy från Däldernavägen mot
Högklintsvägen, ny bebyggelse i gult
Bilden illustrerar hur föreslagen bebyggelse hamnar i terrängen, om den placeras
så högt upp som byggrätten medger.
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GENOMFÖRANDE AV PLANÄNDRINGEN

Organisatoriska frågor
Planprocess
Ändringen av detaljplanen bedöms vara förenlig med Skövde
kommuns översiktsplan, ha ett litet intresse för allmänheten,
och bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan. Planarbetet bedrivs därför genom standardförfarande enligt planoch bygglagen (PBL 2010:900). Planprocessen är indelade i tre
skeden; samrådsskede, granskningsskede och antagandeskede.
Detaljplaneändringen föreslås upprättas med en förenklad
berednings- och beslutsprocess, där kommunstyrelsen (KS)
beslutar om planuppdrag och antagande av detaljplanen.
Samråd kommer ske direkt efter beslut om uppdrag. Något
beslut om samråd föreslås inte tas av KS. Inför granskning av
detaljplanen informeras beredningen för samhällsbyggnad
(BSB) om förutsättningar och förslag men något beslut om
granskning föreslås inte tas av kommunstyrelsen. Motiven till
detta är främst att åstadkomma en snabbare planprocess, frigöra tid och minska det administrativa arbetet. Om större nya
frågor, stora invändningar mot planförslaget eller dylikt skulle
uppstå under planprocessen innan granskningsskedet finns
alltid möjligheten för BSB att lyfta dessa till kommunstyrelsen
för ett formellt beslut.
Tidplan
Planprocessen startade våren 2021. Samråd planeras i okt/nov
2021, granskning under jan/feb 2022 och ett antagande under
mars/april 2022.

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Planändringen berör ingen allmän platsmark. Inom kvartersmark ansvarar berörd fastighetsägare för projektering och
genomförande av ny bebyggelse samt ansvarar för eventuellt
anläggande och framtida drift av servisledningar på kvartersmark.

Fastighetsrättsliga frågor
Avstyckning av fastighet, justering eller borttagande av rättighetsområde sker genom förrättning först efter ansökan till
lantmäterimyndigheten. Det görs efter att planen har fått laga
kraft. Exploatören står för dessa kostnader.
Rättigheter
Utmed planändringsområdet östra gräns finns ett officialservitut 1496K-3262.1 som är till förmån för Skövde kommun
berörande fastigheten Skövde 4:82. Ändamålet är "Slänt", rätt
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att anlägga, behålla och sköta en slänt i anslutning till gatan
(Högklintsgatan).
Idag finns ingen slänt inom rättighetsområdet. Efter platsbesök
har sektor samhällsbyggnad och sektor service bedömt att rättigheten inte längre fyller någon funktion och kan upphävas
om exploatören önskar det.

Ekonomiska frågor
Detaljplanekostnader
Kostnader för framtagandet av detaljplaneändringen har reglerats i avtal mellan planenheten och sökande.

Administrativa frågor
Genomförandetiden för planändringen är 5 år från att ändringen fått laga kraft.
Genomförandet för befintlig detaljplan (laga kraft 2004-11-22)
har gått ut.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
VATTEN OCH AVLOPP (VA)
Kommunalt VA finns i området och anslutning ska ske till det.
Planändringsområdet ingår i verksamhetsområde för vatten,
spill- och dagvatten.

DAGVATTEN OCH SKYFALL
Med hänsyn till jordens sammansättning inom området samt
det höga grundvattenståndet är lokalt omhändertagande av
dagvatten (LOD) olämpligt. Möjlighet finns att ansluta till kommunens dagvattennät. Marken inom planändringsområdet ska
utformas så att skyfallsregn rinner mot Högklintsvägen och inte
riskerar att rinna in mot angränsande fastigheter.

VÄRME, EL OCH FIBER
Det finns ingen fjärrvärme i området.
Elanslutning sker till Skövde Energis elnät.
Fastighetsägaren ansvarar för kanalisation från fasadmätarskåp
till tomtens sydöstra hörn.
Ny bebyggelse kan anslutas till Skövde stadsnät som är ett öppet stadsnät. Det går att ansluta till fiber.
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AVFALL
Avfallshanteringen ska utformas så att återanvändning och
återvinning främjas. Utrymmen för hämtning av avfall ska
utformas i samarbete med Avfallshantering Östra Skaraborg
(AÖS). Innehavare av hushållsavfall har ansvar för att sortera
och lämna det enligt gällande nationella lagar, förordningar
och föreskrifter.

BRAND
Räddningstjänsten åtkomlighet för räddningsinsatser bedöms
kunna tillgodoses inom planändringsområdet. Åtkomlighet för
räddningsinsatser studeras djupare i den fortsatta projekteringen där bland annat en brandskyddsdokumentation krävs.
Utsnitt ur ÖP 2025, med planändringsområdet markerat med röd linje.
Ljusgrön = Friluftsområde
Gul yta = Nya bostäder
Ljusgul yta = Befintliga bostäder
Grön skraffering = Naturreservat

Tillgången till brandposter och släckvatten i området är begränsad. Brandsläckning i området måste därför ske med vatten
från räddningstjänstens tankbil med de konsekvenser det kan
innebära för insatsens effektivitet.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
ÖVERSIKTSPLAN 2025
Planändringsområdet är beläget inom en yta som i Skövde kommuns översiktsplan (ÖP 2025) utpekas för befintliga bostäder.
Planändringen bedöms vara förenlig med ÖP 2025 då ändringen
ger en byggrätt för friliggande bostadshus i ett befintligt villaområde.

GÄLLANDE DETALJPLAN

Gällande detaljplanför och angränsande.
Planändringsområdet är markerat med
röd prickad linje.
Huvudsakliga markanvändningen för befintlig och angränsande detaljplaner är för
bostadsändamål.

Det område som avses att ändras berörs av gällande detaljplan
för området Högklint 1496K-DP535 (laga kraft 2004-11-22). Den
huvudsakliga användningen i detaljplanen är bostäder. I planens syfte står följande:

”Planen syftar till att göra det möjligt att bebygga området
med 24 styckebyggda småhus. Befintlig bebyggelse inordnas
i planförslaget.”
Sektor samhällsbyggnads bedömning är att den föreslagna detaljplaneändringen är förenlig med den gällande detaljplanens
syfte. Med planändringen går det att komplettera Högklintsvägen med ytterligare ett friliggande hus. I gällande detaljplan
från 2004 är marken bortprickad.

PLANPROGRAM
Ett planprogram "Lerdalavägen" upprättades i december 2003
i samband med upprättandet av befintlig detaljplan (laga kraft
2004-11-22).
Ändring av detaljplan för området Högklint 1496K- DP535
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FÖRUTSÄTTNINGAR
MARK OCH VEGETATION
Planändringsområdet är obebyggt och är privatägt. Växtligheten är vildvuxen, mestadels björkträd. Marken sluttar från väst
till öst. Närmast Högklintsvägen är marken flack och det finns
möjlighet att bygga en vanlig villa som inte är i suterräng. Mer
än hälften av ytan är emellertid mycket kuperat. På 23 meter
skiljer det 8 meter i marknivå.

GEOTEKNISKA OCH HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN
Vid framtagandet av befintlig detaljplan utreddes de geotekniska och hydrogeologiska förhållandena i området.
En översiktlig geoteknisk undersökning för planområdet utfördes under januari 2004 av BGAB, Bygg - och Geokonsult AB. Av
den framgick att jorden under ytskiktet består av friktionsjord
som vilar på för trycksondering fast botten, troligen morän,
block eller berg. Ytskiktet består i provtagningspunkterna av
ett 0,3 – 0,7 meter tjockt lager av sandig, mullhaltig silt. Den
underliggande jorden består huvudsakligen av något grusig
sandig silt/något grusig siltig sand (finsand). Friktionsjorden
bedöms efter 1,0 meter som fast lagrad och det bör observeras
att jorden innehåller skiffer.
Trycksondens nedträngningsdjup varierade mellan 2,1 – 4,3
meter.
Grundvattenobservationer har genomförts i ett antal provtagningshål och observationsrör. Den fria vattenytan påträffades
mellan 0,4 – 1,2 meter under befintlig markyta.
Jorden bedöms tillhöra materialtyp 4A och tjälfarlighetsklass
3 enligt Anläggnings-AMA.
•

Byggnaderna skall grundläggas på frostskyddad nivå med
sulor, alternativt förstyvad bottenplatta, på naturligt lagrad
jord eller väl packad fyllning.

•

Eftersom byggnader skall anläggas i slänt finns periodvis
risk för riklig vattenföring, vilket bör beaktas vid projekteringen. Det bör även påpekas att jorden är flytbenägen.

•

Vid schaktning under grundvattenytan och samtidig länshållning av schakten finns risk för besvärande sidoerosion
och bottenuppluckring. På schaktbotten skall fiberduk
utläggas. Vid schaktning i siltig jord finns risk för ytuppmjukning och utflytning av slänter vid vattenövermättnad
genom t ex regn. För att begränsa utflytning av slänter kan
dessa övertäckas vid regnväder.
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Vid planeringen av Uddabergsområdet som ligger omedelbart
söder om planområdet genomfördes en geoteknisk och geohydrologisk utredning av Jacobsson & Widmark 1991. Marken
inom planområdet bedöms ha likvärdiga hydrogeologiska
förhållanden, men med den skillnaden att grundvattennivåerna inom Högklintsområdet ligger högre i förhållande till
marknivåerna än i Uddabergsområdet. I utredningen står det
att ur hydrogeologisk synpunkt består området av en så kal�lad berggrundsakvifär, lerskiffer eller kalksten med vertikala
sprickor. På berget ligger relativt tätt skikt av morän. Den
kraftiga lutningen gör att trycknivån på grundvattnet under
moränen lokalt kan vara högt. Ett kompletterande samråd
genomfördes 2004-02-23 med ansvarig handläggare för den
av BGAB, Bygg- och Geokonsult AB genomförda översiktliga
geotekniska utredningen för att ytterligare belysa de åtgärder
som kan komma att krävas för att inte grundvatten m.m. skall
orsaka problem i samband med utbyggnaden av området.
•

I enlighet med tidigare rekommendationer för Uddabergsområdet bör avskärande diken anläggas utmed sluttningen
för att undvika stora ytvattenflöden mot lägre liggande
tomter. De avskärande dikena bör även innefatta en dräneringsledning på ca 2 meters djup.

•

Som helhet bör extraordinära åtgärder vidtas för dränering
och byggnaderna inom planområdet skall uppföras med
mycket väl dränerade grundplattor.

•

Det poängteras även att det finns risk för stora fluktuationer
av grundvattennivån på grund av variationer i jordlagerföljden och att man skall vara uppmärksam på att lokala
variationer av grundvattenytan kan förekomma.

•

Vid samrådet framfördes även att på grund av jordens
flytbenägenhet bör inte schaktning och ledningsarbeten
utföras under vintertid eller i samband med regn.

Radon
Marken i området klassas som normalradonmark som ligger i intervallet 10 - 50kBq/m3. Byggnader skall utföras med
radonskydd.

FÖRORENAD MARK
Provtagning på marken har skett inom planändringsområdet
(se bilaga C). Provresultaten visar ett värde på 9.3 mg/kg Arsenik. Arsenikhalten i marken överskriver inte Naturvårdsverkets
riktvärde för känslig markanvändning på 10 mg/kg. Inga föroreningar eller ämnen som överskrider riktvärden för känslig
markanvändning har hittats inom planändringsområdet.

Ändring av detaljplan för området Högklint 1496K- DP535
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FORNLÄMNINGAR OCH KULTURMILJÖ
Vid framtagandet av befintlig detaljplan genomförde Västergötlands museum en arkeologisk utredning år 2004. I samband
med den påträffades 2 härdar, 1,6 x 1 meter respektive 1 x 0,9
meter belägna inom fastigheterna Nattviolen 14 och 15 samt
Stenbacken 4 och 3. I ytan bestod fyllningen av svartbrun sand,
sot, träkol och rikligt med skörbränd sten. Det framkom även 1
härdrest, som bestod av ett tunt lager sotig sand med ett fåtal
skörbrända stenar. Härderna är undersökta och borttagna. Ytterligare arkeologiska åtgärder förordades ej. Planändringsområdet togs inte med i utredningsområdet då det var en befintlig
bostadsfastighet.
Enligt kontakt med Länsstyrelsen krävs inte en arkeologisk
utredning inom planändringsområdet för att genomföra planändringen.
Planändringsområdet som är beläget i Dälderna beskrivs i
Kulturmiljöprogram för Skövde kommun-Skövde stad. Det
står så här: ”Dälderna har under 1990- och 2000-talet förtätats kraftigt och därmed drastiskt ändrat karaktär. Påtagligt
är detta högst upp längs den före detta Gamla Lerdalavägen
(idag Däldernavägens förlängning). Det området ligger högt
och har en vid utsikt över staden, vilket är en förklaring till
det stegrade attraktionsvärdet. Där låg ända in på 1990-talet
klungor av småställen med faluröda små bostadshus, uthus
och även ladugårdar som låg placerade längs vägen. En del av
boningshusen hade om- eller nybyggts på 1920-40 talen andra
var kvar från 1800- och tidigt 1900-tal. Området uppmärksammades i inventeringen 1991 som en kulturmiljö av stort intresse.
Sedan dess har dock nästan hela det området rivits och blivit
återbebyggt med exklusiva villor, ofta i ”nyfunkis”.”

Befintlig bebyggelse utmed
Högklintsvägen. Planändringsområdet är
markerat med vit prickad linje.

BEBYGGELSE
Planändringsområdet är beläget i ett villaområde som byggts
ut efter år 2004. Villatomterna ligger på båda sidorna av Högklintsvägen längs med höjdkurvorna. Området är kuperat och
sluttar åt öster.
På samma sida av Högklintsvägen som planändringsområdet
är det suterränghus. På motsatt sida är det hus som inte är i
suterräng. Villorna utmed Högklintsvägen har ljusa fasader i
trä och/eller puts. De flesta hustaken har röda takpannor. Några
få tak är grå i aluzink. Villorna är relativt stora och flera är i två
våningar. Tomterna är mellan 1200 m2 -1400 m2 stora.

GATOR OCH TRAFIK
Angöring av fordonstrafiken sker från Högklintsvägen via
Lerdalvägen.
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Gång- och cykeltrafik
Gång- och cykelförbindelser finns mellan villakvarteren i Dälderna. Dessa är förlagda i planlagd naturmark.
Utmed Lerdalavägen finns ingen cykelbana men en trottoar på
ena sidan av vägbanan.

Parkering
Parkeringsbehovet ska tillgodoses inom kvartersmark vilket
bedöms vara möjligt.

KOLLEKTIVTRAFIK
Tidigare gick Västtrafiks busslinje 614 till området, sedan år
2020 är den indragen. Närmaste busshållplats finns utmed
Ekängsvägen ca 1 km söder om planändringsområdet.
Rinnvägar vid skyfall enligt Länsstyrelsens skyfallskartering år 2015

TILLGÄNGLIGHET
Del av planändringsområdet är mycket kuperat. Tillgänglighetskrav enligt Boverkets byggregler (BBR) ska klaras, vilket
bedöms vara möjligt.

Dagvatten och skyfall
Med hänsyn till jordens sammansättning inom området samt
det höga grundvattenståndet bedöms lokalt omhändertagande
av dagvatten (LOD) som olämpligt inom större delen av området.
Marken inom planändringsområdet sluttar mot Högklintsvägen. Länsstyrelsen har pekat ut att det finns en rinnväg för skyfall som sträcker sig utmed hela södra gränsen av fastigheten
Nattviolen 13 till Högklintsvägen vidare till allmän platsmarken
i anslutning till vändplanen.
Inom planändringsområdet fortsätter marken att vara prickad
där rinnvägen för skyfall går, då det är olämpligt att placera
byggnader som blockerar rinnvägen.
Inom planändringsområdet ska marken utformas så vatten
inte leds vidare in mot angränsande fastigheter och så att inte
några instängda områden bildas inom planändringsområdet.
Detta bedöms möjligt.
Skyfallsdjup efter 5h enligt Skövde
kommuns skyfallskartering år 2018
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Planändringsområdet är inte stört av trafikbuller enligt Skövde
kommuns översiktliga bullerkartering för Skövde. Närmsta
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angränsande väg är Högklintsvägen som är en lokalgata utan
genomfartstrafik.

MILJÖKVALITETSNORMER
MKN FÖR OMGIVNINGSBULLER
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsättningsnorm 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.

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 Naturvårdsverket 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 Skaraborg (MÖS)
ansvarar för mätningar. De uppmätta halterna av kväveoxider,
PM2,5, PM10 och bensen i Skövde ligger väl under gällande miljökvalitetsnormer.

MKN FÖR VATTEN
I Sverige har vattenmyndigheterna, Länsstyrelserna samt
Havs- och vattenmyndigheten utarbetat MKN för de vattenförekomster som är definierade inom vattenförvaltningsarbetet.
MKN uttrycker den ekologiska och kemiska kvalitet som ska ha
uppnåtts vid en viss tidpunkt. Den tidigare målsättningen var
att alla definierade vattenförekomster skulle ha uppnått en god
kemisk och ekologisk status år 2015. Detta har dock inte uppfyllts, varvid ytterligare åtgärder behövs i det fortsatta arbetet.
Arbetet med vattenförvaltningen drivs i förvaltningscykler om
sex år, vilket bl.a. innebär att en ny statusklassning genomförs
vart sjätte år. Den första cykeln avslutades år 2009, den följande
år 2015 och nästkommande cykel avslutas följaktligen år 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 vattenförvaltningen i distriktet.
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För Skövdes och planändringsförslagets del är statusen/miljökvalitetsnormen på recipienten Ösan det som är aktuellt. Idag
bedöms Ösan, sträckan Frösve (Stöpen) - Skövde, ha en måttlig
ekologisk status, men uppnår inte en god kemisk status (enligt
Vatteninformationssystem Sverige). Genomförandet av planändringen bedöms inte inverka på det vattnet som når Ösan
i sådan omfattning att det påverkar möjligheterna att uppnå
antagna miljökvalitetsnormer för Ösans vatten.
Planändringsområdet berörs av grundvattenförekomsterna
Billingen-Lerskiffer, Falköping-Skövde och Billingen Kalksten.
Genomförandet av planändringen bedöms inte påverka grundvattnets status.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Följande har medverkat i planändringen
Liss-Kristin Jacobsson och Claes Clausen från bygglovenheten,
Peter Svensson och Solveig Svensson från gatu- och naturenheten, Anna-Lena Nilsson från kart- och mätenheten samt Anna
Olsson planenheten.
Sektor samhällsbyggnad
Magnus Blombergsson
Linn Ekberg
Planchef			Planarkitekt
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