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Instans
Yttrande 

utan  
synpunkt

Yttrande 
med  

synpunkt

Yttrande 
mot  

förslaget
Länsstyrelsen x

Lantmäterimyndig-
heten i Skövde x

Kommunala  
nämnder, bolag och  
kommunalförbund

Servicenämnd x

Miljösamverkan Östra 
Skaraborg (MÖS) x

Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg (RÖS) x

Skövde Energi AB x

Övriga  
remissinstanser

PostNord x

Skanova (TeliaSonera) x

Ellevio x

Vattenfall  
Eldistribution AB x

Västtrafik AB x

Sakägare
Övriga

Sammanräkning 6 5 0

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS
Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-29 § 153/21 att 
ge sektor samhällsbyggnad i uppdrag att upprätta 
ändring av detaljplan för området Högklint 1496K-
DP535.

Samråd hölls mellan den 22 oktober 2021 och 5 
november 2021. Inbjudan skickades ut med post 
den 20 oktober 2021 till fastighetsägare enligt upp-
rättad fastighetsförteckning, daterad 2021-10-07. 
Information om samråd utsändes via e-post den 
21 oktober 2021 till berörda kommunala nämnder, 
sektorer, råd och bolag samt till remissinstanser 
enligt tabell till höger. 

Planhandlingarna har under samrådstiden funnits 
utställda i stadshusets entréplan, samt på Skövde 
kommuns hemsida. Sista dagen för att lämna syn-
punkter var den 5 november 2021.

De remissinstanser som beretts tillfälle att yttra sig 
redovisas i dokumentet Samrådskrets. 
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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

Samlad bedömning

Planändringen syftar till att möjliggöra en byggrätt 
för en villa och komplementbyggnader med anslut-
ning mot Högklintsvägen.

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

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripan-
degrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända för-
hållanden att en ändring av en enligt förslaget inte 
kommer att prövas.

Motiv för bedömningen

Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens syn-
punkter vilka ska uppfyllas för att det antagna 
planförslaget inte ska riskera överprövning. Råd och 
synpunkter handlar om anvisningar för att planför-
slaget ska uppfylla lagstiftningens krav.

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§

Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kom-
munens antagendebeslut av en plan eller områdes-
bestämmelser om dessa kan antas strida mot någon 
av de fem prövningsgrunderna.

• Riksintresse (både MB kap 3 och 4)

• Mellankommunala frågor och regionala förhål-
landen

• Miljökvalitetsnormer (MKN) (MB 5 kap, luft 
och vatten)

• Strandskydd (MB 7kap)

• Hälsa och säkerhet (risk för olyckor, översväm-
ning, erosion) geoteknik

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 inga ytterligare synpunkter att 
tillföra planen.

Bemötande och kommentarer:

Noteras.

LANTMÄTERIMYNDIGHETEN 

Kommunala Lantmäterimyndigheten i Skövde
Lantmäterimyndigheten vill uppmärksamma att 
det tycks vara en felredovisning av arealen på Natt-
violen 13. Den redovisade arealen i FR är 3056kvm. 
Arealen som anges i detaljplanen är 3800kvm. Det är 
förmodligen 3800kvm som stämmer men ett regist-
reringsbeslut behöver fattas. Lantmäterimyndig-
heten skall kontrollera detta så snart som möjligt.

I övrigt har Lantmäterimyndigheten inget att till-
lägga.

Bemötande och kommentarer:

Kommunen bedömer inte att detta påverkar de-
taljplanen men ser positivt på att det reds ut hur 
stor arealen faktiskt är. Vi har informerat sökande 
om detta och att kontakt ska tas med er på lant-
mäteriet. 

KOMMUNALA NÄMNDER, BOLAG OCH 
KOMMUNALFÖRBUND

Sektor sevice  
Ingen erinran.

Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) 
Beslut

Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att lämna 
följande synpunkter på förslaget:

• Enligt planbeskrivningen bedöms det inte 
finnas någon förorenad mark inom planområ-
det. Det kan trots det finnas förhöjda halter av 
arsenik i halter som överskrider det generella 
riktvärdet för känslig markanvändning (KM).
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Skälen för miljönämndens beslut

Det finns inga uppgifter om att tidigare verksam-
heter kan ha lämnat kvar föroreningar inom pla-
nområdet. Däremot kan det finnas förhöjda halter 
av arsenik och andra metaller på grund av naturligt 
förekommande alunskiffer. Det finns inga upp-
gifter om att metallhalter i jord undersökts inom 
planområdet. Det kan bland annat få betydelse 
för hantering av schaktmassor inom planområ-
det. Återanvändning av massor från fastigheten i 
anläggningsändamål är sannolikt anmälningsplik-
tigt enligt 29 kap. 35 § miljöprövningsförordningen 
(2013:251).

Bemötande och kommentarer:

En provtagning har genomförts på marken inom 
planändringsområdet (se bilaga C). Arsenikhal-
ten mäts upp till 9.3mg/kg vilket inte överstiger 
riktvärdet för KM på 10mg/kg. Inga ytterligare 
åtgärder erfodras. 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) 
Räddningstjänsten har inget att erinra i aktuellt 
ärende men konstaterar att tillgången till släck-
vatten i området är begränsad då brandpostnätet 
är begränsat i området. Detta innebär att brand-
släckning i området måste ske med vatten från 
räddningstjänstens tankbil med de konsekvenser 
detta kan innebära för insatsens effektivitet.

Bemötande och kommentarer:

Planbeskrivningen kompletteras med informa-
tionen.

Skövde Energi AB
Sid 13 värme, el och fiber

Tillägg enligt nedan gällande el

Elanslutning sker till Skövde Energis elnät.

Fastighetsägaren håller med kanalisation från 
fasadmätarskåp till tomtens sydöstra hörn

Bemötande och kommentarer:

Planbeskrivningen kompletteras med informa-
tionen.

ÖVRIGA REMISSINSTANSER

PostNord  
Ingen erinan. Postnord ska godkänna placering av 
standarden på postmottagningsfunktionen. 

Bemötande och kommentarer:

Noteras.

Skanova 
Ingen erinran.

Ellevio 
Ingen erinran.

Vattenfall Eldistribution AB 
Ingen erinran.

Västtrafik AB 
Planområdet ligger förhållandevis långt från befint-
lig kollektivtrafik och det är dessutom stora höjd-
skillnader mellan den aktuella planen och närmsta 
hållplats. Det är då extra viktigt att det finns trygga, 
säkra, gena och tydliga gång- och cykelvägar mellan 
planområde och kollektivtrafiken samt övriga stråk 
för gc-trafik, så att boende i området ska kunna välja 
att resa hållbart.

Bemötande och kommentarer:

Det finns gång- och cykelvägar i området som 
kopplar samman olika områden med varandra 
samt ger en genare väg till närmsta busshållplats. 
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SAMMANFATTANDE BEDÖMNING
Med anledning av under detaljplanesamrådet 
inkomna synpunkter, föreslås följande förändringar 
och tillägg göras i detaljplanen:

Planbeskrivning

• Tillägg av information om räddningstjänstens 
förutsättningar.

• Tillägg av information från Skövde Energi AB.
• Provtagning av mark, bilaga C. Information 

har tillkommit planbeskrivningen under 
rubriken ”Förorenad mark”. 

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

Plankarta

• Bestämmelsen e4  ändras från ”Endast en 
huvudbyggnad får uppföras” till ”Endast en 
huvudbyggnad får uppföras inom planändrings-
området” 

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 2022-01-17

SKÖVDE KOMMUN    

Sektor samhällsbyggnad

Magnus Blombergsson   Linn Ekberg 

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


