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FÖRSLAG TILL BESLUT 
Kommunfullmäktige föreslås med stöd av detta 
granskningsutlåtande antaga detaljplaneförslaget 
för Glimmern 1.

HUR SAMRÅDET OCH GRANSKNINGEN 
HAR BEDRIVITS

DETALJPLANESAMRÅD 

22/3 - 19/4 - 2021
Samråd pågick 2021-03-22 t.o.m. 2021-04-19. Inbju-
dan skickades ut med post 2021-03-18 till fastighetsä-
gare enligt upprättad fastighetsförteckning, daterad 
2021-03-11. Meddelande om samråd skickades sam-
tidigt via e-post till berörda kommunala nämnder, 
förvaltningar och bolag samt till remissinstanser 
som kunde ha intresse av förslaget. Kungörelse om 
samrådet infördes 2021-03-20 i Skaraborgs Allehan-
da (SLA). Handlingarna fanns under samrådstiden 
utställda i stadshusets entréplan, samt på Skövde 
kommuns hemsida. 

För en redogörelse över inkomna synpunkter från 
detaljplanesamrådet och minnesanteckningar från 
samrådsmötet, se särskild samrådsredogörelse 
upprättad 2021-08-17.

GRANSKNING AV DETALJPLAN 

23/8 - 13/9 - 2021
Granskningstiden har pågått från 2021-08-23 t.o.m. 
2021-03-13. Detaljplanens handlingar har under 
denna period visats i stadshusets entréplan, samt 
på Skövde kommuns hemsida. Sista datum för att 
lämna synpunkter har varit 2021-09-13. Underrät-
telse skickades ut med post 2021-08-19 till fastig-
hetsägare enligt upprättad fastighetsförteckning, 
samt via e-post till berörda kommunala nämnder, 
förvaltningar och bolag samt övriga remissinstanser 
som kunde ha intresse av förslaget. 

De remissinstanser som beretts tillfälle att yttra sig 
redovisas på sidan 4.
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Instans
Yttrande 

utan  
synpunkt

Yttrande 
med  

synpunkt

Yttrande 
mot  

förslaget
Länsstyrelsen x

Lantmäterimyndig-
heten i Skövde

Kommunala  
nämnder, bolag och  
kommunalförbund

Barn- och 
utbildningsnämnds 
arbetsutskott

Kultur- och 
fritidsnämnd x

Vård- och omsorgs-
nämnd

Servicenämndens 
arbetsutskott

Socialnämnd

AB Skövdebostäder

Skövde Flygplats AB

Skövde Energi AB

Avfallshantering Östra 
Skaraborg (AÖS) x

Miljösamverkan Östra 
Skaraborg (MÖS)

Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg (RÖS)

Skaraborgs 
kommunalförbund

Kommunala råd
Brottsförebyggande 
rådet

Kommunala 
pensionärsrådet

Rådet för funktionshin-
derfrågor

Övriga  
remissinstanser

Hyresgästföreningen

Fastighetsägarna

FTI

Försvarsmakten

Luftfartsverket

Näringslivsforum i 
Skövde

Polismyndigheten

PostNord x

Skanova (TeliaSonera)

Instans
Yttrande 

utan  
synpunkt

Yttrande 
med  

synpunkt

Yttrande 
mot  

förslaget
Skövde  
hembygdsförening

Skövde Näring

Skövde stadsnät (Opto)

Trafikverket

Vattenfall  
Eldistribution AB

Västergötlands  
museum

Västra götalandsregio-
nen

VGR Förvaltningen för 
kulturutveckling

Västtrafik AB x

Sakägare
Övriga 1

Sammanräkning 4 2

4 (10)Detaljplan för Glimmern 1 - Granskningsutlåtande

2021-12-06



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 
Yttrandet i sin helhet. 

Länsstyrelsens samlade bedömning

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripan-
degrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhål-
landen att planen kan accepteras och därför inte 
kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas. 

Motiv för bedömningen

Länsstyrelsen befarar inte att:

• Riksintresse kommer att skadas påtagligt (både 
MB kap 3 och 4)

• Mellankommunal samordning blir olämplig.

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

• Strandskydd upphävs i strid med gällande be-
stämmelser (MB 7 kap)

• Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa 
och säkerhet eller till risken för olyckor, över-
svämning eller erosion (buller, strålning, risk 
för olyckor, översvämning, erosion)

Synpunkter på granskningshandlingen

Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen, utifrån 
Länsstyrelsens lämnade synpunkter i samrådsske-
det, har arbetat vidare på ett aktivt sätt med gestalt-
ningsfrågorna och dess förhållande till befintliga 
berörda kulturvärden genom planbestämmelser 
i plankartan, utvecklade formuleringar i planbe-
skrivningen samt framtagande av gestaltningsbilaga 
tillhörande planen. 

Kommunen har inte gjort några ytterligare förtydli-
ganden angående dagvattenhanteringen i plankarta 
eller planbeskrivning. Man anger att en översiktlig 

dagvattenplan ska tas fram i samband med det 
tekniska samrådet. Enligt planbeskrivningen är 
utgångspunkten att avrinningen från området inte 
ska öka samt att dagvatten ska omhändertas i enlig-
het med kommunens policydokument. Kommunen 
behöver säkerställa att dessa ställningstaganden 
får genomslag i dagvattenplanen, då det saknas 
planbestämmelser som reglerar omhändertagande 
av dagvatten. 

Synpunkter i övrigt

Länsstyrelsen har i övrigt inga ytterligare synpunk-
ter att tillföra planen. 

Bemötande och kommentarer:

Vad gäller frågan om hur kommunen säkerställer 
att avrinningen från området inte ökar, finns det 
två aspekter som talar mot att en sådan ökning 
sker.

Dels att den markyta som föreslås för nya bostäder 
till största del redan är hårdgjord idag. Det vill säga 
att det i princip inte går att hårdgöra mer än idag 
och därigenom förvärra situationen. Av bebyg-
gelseförslaget framgår också att exploatören har 
ambitioner vad gäller gröna inslag som möjliggör 
för lokal hantering av dagvattnet.

Dels kommer exploatören via ett exploateringsav-
tal att avkrävas en dagvattenhanteringsplan som 
ska godkännas före byggsamrådet. Dagvattenhan-
teringsplanen ska följa Riktlinjer för dagvatten-
hantering i Skövde kommun, där det framgår att 
man i första hand ska använda LOD (dagvattnet 
tas omhand inom det område där det bildas, t.ex. 
genom infiltration eller perkolation) vid nyex-
ploatering av bostadsområden. Den geotekniska 
utredning som tagits fram visar att LOD genom 
infiltration är genomförbart inom planområdet, 
med hänsyn till jordens sammansättning samt 
avståndet till grundvattnet.

Att dagvattnet omhändertas i enlighet med Rikt-
linjer för dagvattenhantering i Skövde kommun 
säkerställs alltså i två led; via ett exploateringsavtal 
och via godkännande i samband med byggsamrå-
det. Vad dagvattenhanteringsplanen ska innehålla 
styrs av de målsättningar som formuleras i rikt-
linjerna; till exempel att byggnader ska skyddas 
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Vad gäller trafiksäkerheten, har Skövde kommuns  
gatuenhet bedömt att den föreslagna utformning-
en kan accepteras under förutsättning att tidsstyrd 
hämtning sker (ej under rusningstrafik). Vad gäller 
angöringen till hämtplatsen är det möjligt att lösa 
utan backning.

Vad beträffar sortering av förpackningar, är det en 
fråga som inte hanteras i detalj under planproces-
sen. Men fastighetsägaren är upplyst om vad som 
gäller vid hantering av förpackningar.

Kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra 
gällande detaljplanen för Glimmern 1, förutsatt att 
hänsyn tas till Länsstyrelsens tillstånd inom aktuellt 
fornminnesområde. 

Bemötande och kommentarer:

Tillstånd för ingrepp i fornlämningsområdet har 
beviljats av Länsstyrelsen. Ingrepp i fornläm-
ningsområde ska ske enligt Länsstyrelsens villkor 
i beslut 431-5846-2021.

 
ÖVRIGA REMISSINSTANSER

PostNord
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den 
samhällsomfattande posttjänsten vilket bland an-
nat 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. 

Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbatt-
ringar@postnord.com för dialog gällande godkän-

mot skador orsakade av dagvatten. För att visa på 
detta ska dagvattenhanteringsplanen utgöras av 
en situationsplan med detaljlösningar, samt en 
beskrivande textdel om hur dagvattenhanteringen 
skall utföras. Det förslag till dagvattenhanterings-
plan som har tagits fram för Glimmern 1 visar att 
det är möjligt att hantera dagvattnet i enlighet med 
riktlinjerna, och att marken kan höjdsättas så att 
det blir ett fall bort från byggnaderna.

 
KOMMUNALA NÄMNDER, BOLAG OCH 
KOMMUNALFÖRBUND

Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) 
Gällande framkomlighet för sophämtning för Glim-
mern 1 vill vi framhålla följande för att uppfylla 
reglerna i renhållningsföreskrifterna. 

För genomförande av tömning av underjordsbehål-
lare gäller AÖS Regelverk. (se bilaga) 

I detta specifika fall går det inte acceptera att hämt-
ningsfordonet tvingas köra över gång- och cykelväg 
med de risker det för med sig och med fara och 
hinder för annan trafik. 

Vill tydligt påpeka att fordonet också ska kunna 
angöra hämtplatsen utan att backning ska ske. 

Vi vill också framföra att enligt lag ska förpack-
ningar sorteras ut för återvinning. Förpackningar 
får inte läggas i kärl avsedda för restavfall. 

Bemötande och kommentarer:

Lokalisering av sophämtningsplats är en fråga som 
studerats tidigt i planarbetet, med slutsatsen att 
den föreslagna platsen är mest lämplig. Det förslag 
som presenteras i granskningshandlingarna fanns 
med i samrådshandlingarna som ställdes ut i mars-
april, men eftersom inga synpunkter angående 
detta inkom under samrådet har frågan inte utretts 
på nytt inför planens granskningsskede. Andra 
alternativ på lokalisering, exempelvis möjligheten 
att lösa sophämtning inom Skövdebostäders kvar-
ter norr om planområdet har diskuterats i tidigare 
skede, men i dialog med Skövdebostäder har detta 
uteslutits eftersom Skövdebostäder inte har möj-
lighet att avvara parkeringsplatser för ändamålet.
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gästföreningen anges att högsta tillåtna nockhöjder 
på lamellhusen har bearbetats efter samrådet, men 
att det fortfarande möjliggör för högre byggnader 
än de befintliga samt att punkthuset till skillnad 
mot samrådsförslaget ska bli 18 våningar istället 
för 14 våningar eller som i Mitta AB geotekniska 
undersökning 12 våningar. 

Vi lever i en annan tid än då byggnaderna på Sand-
stenen och Orstenen uppfördes samt att olika per-
soner uppfattar saker och ting på olika sätt, detta 
är helt korrekt, men märk väl att både Länsstyrel-
sen, Förvaltningen för kulturutveckling, Västra 
götalandsregionen samt Sandstenen 2, hyresgäst 
anger farhågor för hur upplevelsen av den före-
slagna nya bebyggelsen och dess påverkan på dess 
omgivningar blir. 

Ett 18 våningars punkthus är ett främmande inslag 
som kommer i blickfånget även i vyer nedifrån 
centrala Skövde och nya lamellhus ska byggas hö-
gre än befintliga byggnationer. Byggnaderna ska 
placeras nära gatan eftersom området ska tillföras 
mer stadsmässiga kvaliteter och staden ska förtätas. 
Parkmark och grönområden ska övergå till bostads, 
centrum- och parkeringsändamål samt ny plats för 
förpacknings- och tidningsinsamling. Träd ska tas 
bort eftersom de inte anses skyddsvärda. Allt detta 
påverkar de omgivande kulturmiljöerna, eftersom 
de ligger så nära i anslutning. 

Akustikverkstan Konsult AB har gjort en utredning 
beträffande trafikbullersituationen utomhus vid 
planerade byggnader för bostäder i KV. Glimmern 
Skövde kommun. Man har inte kunnat göra beräk-
ningar på den planerade byggnationen eftersom de-
taljplanen för Glimmern 1 inte är uppdaterad, utan 
har gjort en beräkning ifrån Förordning (2015:216) 
om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Beräkning-
arna är gjorda på trafikdata för prognostiserad 
vägtrafik av 7623 fordon/dygn med en hastighet av 
40 km/h. Resultatet visar att vid trafiknivåer enligt 
beräkning överskrids riktvärden för ljudnivåer för 
samtliga lägenheter i huskroppen LAMELL 1 vid 
fasad vänd mot Norra Bergvägen. Rekommenda-
tionen är därför att åtminstone hälften av bostads-
rummen bör vara vända in mot gårdsplanen. Enligt 
sektor samhällsbyggnads bemötande i samrådsre-
dogörelsen upprättad 2021-08-17 anses att påverkan 
på trafiksituationen bedöms som liten, med en 
måttlig ökning av trafiken i området. 

nande av postmottagning i samband med nybygg-
nation.

En placering som inte är godkänd leder till att pos-
ten inte börjar delas ut till adressen. 

Bemötande och kommentarer:

Placering av fastighetsboxar styrs inte av detaljpla-
nen utan hanteras i den fortsatta projekteringen.

Fastighetsägaren är medveten om att fastighets-
boxar ska placeras i entréplan. 

Västtrafik AB 
Kommunen har bemött våra tidigare synpunkter, 
så vi har inget att tillägga utöver det vi yttrade oss 
om i samrådsskedet. 

Bemötande och kommentarer:

Under samrådsskedet yttrade sig Västtrafik bland 
annat om vikten av tydliga och trygga gångstråk 
och tillgång till cykelparkeringar. Som framgår 
av samrådsredogörelsen, delar Skövde kommun 
denna uppfattning och fastighetsägaren uppma-
nades att studera detta vidare. Plankartan har 
inför gransningen kompletterats med utform-
ningsbestämmelser som reglerar att det ska fin-
nas entréer mot angränsande allmän plats eller 
liknande publik plats inom kvartersmarken, för att 
säkerställa en utformning som främjar tillgänglig-
het och trygghet.

 
ÖVRIGA

Hyresgäst inom Sandstenen 2
Enligt sektor samhällsbyggnads bemötande i sam-
rådsredogörelsen upprättad 2021-08-17 anses att det 
endast kommer ske en måttlig påverkan på kultur-
miljövärden då ingen förändring eller förtätning 
kommer ske gällande strukturen på västra sidan av 
Norra Bergvägen. Sektor samhällsbyggnad menar 
även att den planerade bebyggelsens volymer, höj-
der och placeringar speglar en ny tid, med en annan 
syn på exploateringsgrad och täthet samt att det kan 
variera mellan olika personer om påverkan uppfat-
tas negativt eller positivt. I bemötandet till Hyres-
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För boende i redan befintlig byggnation känns en 
teoretisk bedömning av trafikbullersituationen ut-
med Norra Bergvägen märklig. Det finns i flera fall 
bostadsrum/sovrum vända mot Norra Bergvägen 
och boende störs dagligen/nattetid av alla de fordon 
som passerar på Norra Bergvägen. Det kommer bli 
en ökad trafiksituation med ytterligare boenden i 
området, utmed Norra Bergvägen som påverkar, 
även om den enligt sektor samhällsbyggnad är 
måttlig. Dessutom är bedömningen baserad på 
befintlig hastighetsbegränsning, vilket i och för sig 
är korrekt, men som i praktiken inte är sanning, då 
majoriteten av trafikanterna inte håller gällande 
hastighetsbegränsningar.

Bemötande och kommentarer:

Enligt Länsstyrelsens yttrande i granskningsskedet 
ser de positivt på att kommunen, utifrån Länssty-
relsens synpunkter i samrådsskedet, har arbetat 
vidare på ett aktivt sätt med gestaltningsfrågorna 
och dess förhållande till befintliga berörda kul-
turvärden. Därför anser sektor samhällsbyggnad 
att gestaltningsfrågan är omhändertagen i de-
taljplanen. Det är många olika intressen som ska 
tillgodoses och det är sektor samhällsbyggnads 
uppdrag att ta fram en sammanvägd bedömning 
vad som anses lämpligt att uppföra på platsen. Ur 
ett hållbarhetsperspektiv är det fördelaktigt att 
använda redan exploaterad mark till förtätning. 
Att förslaget innebär nya byggrätter i närheten 
av redan befintliga miljöer har hanterats genom 
att plankartan utformats med planbestämmelser 
som tar hänsyn till omkringliggande miljöer där 
byggrätten regleras med hänsyn till omgivningens 
värden. Därför bedömer sektor samhällsbyggnad 
att påverkan på de omgivande kulturmiljöerna 
är utredd och behandlad i den omfattning som 
detaljplanen kan reglera.

Vad beträffar den geotekniska utredningen, har 
denna reviderats efter granskningsskedet. Under-
sökningen visar att de geotekniska parametrarna 
för grundläggning inte förändras på grund av 
justeringen av bebyggelsens höjd och utbredning. 

Vad gäller den framtida trafikbullersituationen för 
befintlig bebyggelse utmed Norra Bergvägen, har 
Akustikverkstan ombetts studera detta inför pla-
nens antagande. Resultatet visar att det kommer 
bli en liten ökning i fasadvärden (trafikbullernivå 

mot husens fasad). Fasadvärdena blir lägre än Na-
turvårdsverkets riktlinjer för när åtgärder behöver 
övervägas (se bilaga F).
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SAMMANFATTANDE BEDÖMNING
Med anledning av under granskningen inkomna 
synpunkter, föreslås följande förändringar och till-
lägg göras i detaljplanen:

Plankarta

• -
 
Planbeskrivning

• Förtydligande att exploatören ska ta fram 
en dagvattenhanteringsplan i enlighet med 
exploateringsavtalet.

• Beskrivning av slutsatserna från den revide-
rade geotekniska utredningen.

• Beskrivning av slutsatserna från trafikbuller-
utredningen gällande påverkan på befintlig 
bebyggelse.

Andra större förändringar av detaljplaneförslaget 
som inte varit resultatet av yttranden under gransk-
ningen föreslås vara att:

Plankarta

• Justering av området avsett för nätstation 

Planbeskrivning

• Förtydligande angående miljöpåverkan

Därutöver har förtydliganden och redaktionella 
justeringar som uppdagats under granskningstiden 
inarbetats i detaljplanen.  

Justeringarna enligt ovan bedöms inte föranleda 
att planförslaget behöver ställas ut för förnyad 
granskning. 

Inga sakägare har under samråd eller granskning 
framfört synpunkter 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 detaljplane-
förslaget innebär en lämplig avvägning mellan olika 
intressen.

KVARSTÅENDE SYNPUNKTER

SYNPUNKTER UNDER SAMRÅDSTIDEN
Skriftliga synpunkter som inkommit under samrå-
det och bedömts inte fått dem helt tillgodosedda

Övriga
• Länsstyrelsen
• Västergötlands museum
• Sandstenen 2 - hyresgäst

SYNPUNKTER UNDER GRANSKNINGEN
Skriftliga synpunkter som inkommit under gransk-
ningen och bedömts inte fått dem helt tillgodosedda

Övriga
• AÖS

Skövde 2021-12-06

SKÖVDE KOMMUN    

Sektor samhällsbyggnad

Magnus Blombergsson Bodil Lorentzon

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


