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HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS
Kommunstyrelsen beslutade 2019-03-04 § 39/19 att 
ge sektor samhällsbyggnad i uppdrag att upprätta 
detaljplan för Norra Ryds verksamhetsområde, 
etapp 2-3.

Samråd har hölls mellan den 8 december 2020 - 18 
januari 2021. Inbjudan/Kungörelse skickades ut 
med post den 7 december 2020 till fastighetsägare 
enligt upprättad fastighetsförteckning, daterad 
2020-11-30. Kungörelse om samråd utsändes sam-
tidigt via e-post till berörda kommunala nämnder, 
sektorer, råd och bolag samt till övriga remissin-
stanser som bedömdes ha intresse av planförslaget.

Kungörelse kring samrådet infördes även den 8 
december i SLA. 

Planhandlingarna fanns under samrådstiden 
utställda i stadshusets entréplan, samt på Skövde 
kommuns hemsida. Sista dag för att lämna syn-
punkter var den 18 januari 2011.

De remissinstanser som beretts tillfälle att yttra sig 
redovisas i matrisen till höger. 

Instans
Yttrande 

utan  
synpunkt

Yttrande 
med  

synpunkt

Yttrande 
mot  

förslaget
Länsstyrelsen x

Lantmäterimyndig-
heten i Skövde x

Kommunala  
nämnder, bolag och  
kommunalförbund

Servicenämnd x

Kultur- och 
fritidsnämnd x

Skövde Energi AB 
(värme) x

Skövde Energi AB (elnät)

Skövde stadsnät (opto)

Miljösamverkan Östra 
Skaraborg (MÖS) x

Avfallshantering Östra 
Skaraborg (AÖS)

Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg (RÖS) x

Kommunala råd
Brottsförebyggande råd

Pensionärsrådet

Rådet för funktions-
hinder

Övriga  
remissinstanser

Skanova (TeliaSonera) x

Vattenfall Eldistrib. AB x

Trafikverket region Väst x

Västtrafik AB x

Polismyndigheten

Västergötlands  
museum

Skövde hembygdsför-
ening

Naturskyddsföreningen 
i Skövde

Skövde Näring

Näringslivsforum i 
Skövde

Sveriges Åkeriföretag  
Skaraborg

Sakägare
Övriga

Sammanräkning 2 8 1
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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 

Länsstyrelsens samlade bedömning

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

Länsstyrelsen anser att planförslaget kan innebära 
risk för påtaglig skada på riksintressena för fram-
förallt naturvård men även friluftsliv. Till gransk-
ningsskedet behöver kommunen utreda vidare 
planförslagets påverkan på såväl riksintressena 
som Natura 2000, speciellt för etapp 3. De planerade 
verksamhetsområdena och gatorna kommer skapa 
barriärer som hindrar bland annat spridningsför-
mågan av arter och även verka negativt på natur-
miljön i området i stort. Om kommunen väljer att 
gå vidare med nuvarande planförslag så behöver 
kommunen motivera varför den negativa påverkan 
är acceptabel samt varför kommunen måste ha så 
mycket verksamhetsområden.

Kommunen behöver också göra en bedömning för 
huruvida underlaget från tidigare riskanalys är aktu-
ell för den aktuella detaljplanen samt komplettera 
med rätt handlingar som kommunen hänvisar till.

Länsstyrelsen är positiv till att kommunen identi-
fierat viktiga frågeställningar kopplat till risken för 
översvämning. Eftersom det kompletta förslaget 
kring skyfallsfrågan inte redovisas i handlingarna 
kan inte heller en bedömning göras fullt ut. Till 
granskningsskedet ska eventuella skyddsåtgärder 
säkerställas.

Till granskningsskedet behöver kommunen också 
komma in med komplettering för de resultat, utred-
ningar och undersökningar kopplat till geotekniken 
för planförslaget för att Länsstyrelsen ska kunna 
göra en bedömning på detta.

Kommunen ska också införa skyddsavstånd till 
befintliga bostadsfastigheter för att minimera 
risken för olägenheter från de planerade verksam-

heterna. Detta för att också minimera risken att de 
planerade verksamheterna får inskränkningar och 
krav på åtgärder.

Länsstyrelsen vill även påminna kommunen om att 
dispens från artskyddsförordningen krävs för de 
fridlysta arterna. Även dispens från biotopskyddet 
behöver sökas vid eventuell påverkan på de fem 
identifierade biotopskyddade objekten.

Länsstyrelsen vill även uppmana kommunen till att 
bearbeta planförslaget och förtydliga hur mycket 
mark som behöver fyllas ut och hur det påverkar 
vattenförhållandena. Planförslagets påverkan på 
MKN för de två grundvattenförekomsterna som 
berörs av planområdet bör också förtydligas. Även 
planområdets intrång i våtmarksområden behöver 
beskrivas närmare. Länsstyrelsen vill påminna 
kommunen om att det kan krävas dispens och till-
stånd till markavvattning eller anmälan om utfyll-
nad i vattenområde beroende på vilka åtgärder som 
kommunen tänkt utföra.

Till granskningsskedet bör kommunen beskriva 
kulturmiljön övergripande samt förtydliga för hur 
önskad karaktär ska bibehållas på planområdets 
naturmark. Placeringen av naturmark bör också 
ses över så att fornlämningarna kan bevaras i så 
stor utsträckning som möjligt.

Synpunkter på sådant som kan aktualisera en prövning

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripan-
degrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhål-
landen att frågor som berör hälsa och säkerhet eller 
till risken för olyckor, översvämning eller erosion 
och riksintressen 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 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.
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Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripan-
degrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu kända för-
hållande att planförslaget kommer i konflikt med:

• Riksintresse (MB kap 3)

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

Länsstyrelsen befarar inte att planförslaget kommer 
i konflikt med:

• Mellankommunala frågor och regionala förhål-
landen

• Strandskydd (MB 7kap)

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

Riksintresse

Etapp 3 är beläget i utkanten av två riksintressen 
väster om väg 26, riksintresse för naturvård och 
friluftsliv. Från väg 26 finns en avfart till det före-
slagna verksamhetsområdet. Länsstyrelsen håller 
med kommunen om att det är rimligt att tillgodo-
göra sig den nyttan av redan gjorda investeringar 
i den tekniska infrastrukturen. Detta gör de tre 
nordligaste kvarteren närmast väg 26 lämpliga för 
verksamheter i etapp 3.

I beskrivningen till riksintresse för naturvård anges 
att naturvärdena, förutom de geovetenskapliga, 
främst är knutna till den rika floran med många säll-
synta och hotade arter. Även fågellivet är rikt. Det 
beskrivs att områdets värden kan påverkas negativt 
av bland annat schaktning eller andra markarbeten, 
vilket kommer att ske här.

I beskrivningen till riksintresse för friluftsliv anges 
att området har särskilt goda förutsättningar för 
berikande upplevelser i natur- och/eller kultur-
miljöer och särskilt goda förutsättningar för fri-
luftsaktiviteter. Åtgärder som kan skada områdets 
upplevelsevärden är bland annat omfattande 
skogsavverkning i känsliga, exponerade och frek-
venterade delar.

Länsstyrelsen anser att den föreslagna kvartersmar-
ken väster om bäckravinen närmast väg 26 samt den 
sydligaste utmed väg 26 är olämplig med tanke på 
områdets höga naturvärden. Detta efter naturvär-
desinventeringens identifierade höga naturvärdena 
för delar av planområdet för etapp 3. Planförslaget 
visar hur kvartersmarken för verksamheter följer 

naturvärdesinventeringens identifierade områ-
den med höga naturvärden (naturvärdesklass 2). 
Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen tänkt 
att spara de områden kring bäckravinerna och att 
skyddszoner införs närmast runtomkring områdena 
med högt naturvärde som sparas.

Men även om områdets utredda förutsättningar 
tagits i beaktning i föreslagen detaljplan innebär 
det att de naturvärden som blir kvar blir väldigt 
fragmenterade vilket påverkar kopplingen mellan 
naturområdena. Det innebär att de olika natur-
områdens ekologiska utbyte kommer begränsas, 
individer och olika arter kommer ha svårt att röra 
sig mellan områdena pga. utspridda verksamhets-
områden och vägar som skapar barriärer. Det blir 
också områden med höga naturområden som blir 
exploaterade. Även etapp 2 har områden med höga 
naturvärden som exploateras. Länsstyrelsen upp-
manar kommunen till att använda delar av planom-
rådet i etapp 3 för att utföra kompensationsåtgärder 
för de naturvärden som försvinner i etapp 2.

Detaljplaneområdet hamnar också dikt an med 
det kommande Natura 2000- området Brona och 
även i närheten av Natura 2000-området Ryds 
ängar i väster. Bäckmiljöerna inom planområdet 
är även samma typ av naturmiljöer som finns i det 
intilliggande Natura 2000-området, Ryds ängar, 
och har samma kvaliteter i form av bäckraviner 
i sumpskogsmiljö och artrik lövskog, alltså höga 
naturvärden.

Länsstyrelsen anser att planförslaget kan inne-
bära risk för påtaglig skada på riksintressena för 
framförallt naturvård men även friluftsliv. Till 
granskningsskedet behöver kommunen utreda 
vidare planförslagets påverkan på såväl riksintres-
sena som Natura 2000. Kommunen behöver se över 
antalet kvarter för verksamheter inom etapp 3. Om 
kommunen väljer att gå vidare med planen enligt 
nuvarande förslag behöver kommunen i så fall 
också kunna motivera varför kommunen måste ha 
så mycket verksamhetsområden.

Farligt gods

För risker kopplat till farligt gods hänvisar kommu-
nen till etapp 1 och föreslår samma skyddsåtgärder 
för etapp 2 och 3 som i etapp 1. Underlaget till 
riskbedömningen som gjordes för etapp 1 saknas 
i underlaget för den aktuella planen och en sådan 
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komplettering bör ske, så att ett fullständigt under-
lag finns även i den aktuella planen.

Den riskanalys som låg till grund för valet av skydds-
åtgärder i etapp 1 grundade slutsatserna på en tabell 
som visar vilka farligt godskategorier som transpor-
teras längs med väg 26. Avgörande för risknivån var 
att det i princip bara bedömdes vara brandfarlig 
vätska som orsakade större konsekvenser. Tabellen 
visade att inga transporter förekom av exempelvis 
brännbar gas (t.ex. biogas, naturgas, gasol) eller 
giftig gas (t.ex. ammoniak) – som kan orsaka mer 
omfattande konsekvenser. Någon hänvisning till 
varifrån data till denna tabell erhållits saknas. Ris-
kanalysen är daterad 2015-08-20.

I underlaget till den aktuella detaljplanen saknas en 
bedömning huruvida data från tidigare riskanalys 
är aktuell för en överskådlig framtid. Detta behöver 
kommunen komplettera med, för att underlaget ska 
kunna bedömas vara tillförlitligt och att säkerhet 
nivån ska kunna bedömas vara robust över tid.

Skyfall och översvämning

Eftersom kommunen inte redovisar det kompletta 
förslaget kring skyfallsfrågan kan bebyggelsens 
lämplighet utifrån risken för översvämning inte 
bedömas fullt ut. Länsstyrelsen är dock positiv till 
att kommunen identifierat viktiga frågeställningar 
och arbetar vidare med dem.

Länsstyrelsen uppmanar kommunen att i det fort-
satta arbetet ta hänsyn till att höjdsättning av lägsta 
golvnivå inte nödvändigtvis är tillräckligt för att 
skydda en byggnad. Erforderligt skydd erhålls enligt 
Länsstyrelsens bedömning om grundkonstruktio-
nen placeras på sådant sätt att den inte tar skada vid 
översvämning, alternativt att grundkonstruktionen 
utförs så att den tål översvämning. Det är denna typ 
av skyddsåtgärder som bör säkerställas till gransk-
ningsskedet. Vidare behöver framkomligheten till 
och från planområdet i händelse av översvämning 
beaktas i det fortsatta arbetet. Eventuella åtgärder 
behöver säkerställas.

Geoteknik

Till detaljplanen har två projekterings-PM för geo-
teknik tagits fram, en för varje etapp. I handlingen 
Projekterings-PM/Geoteknik Norra Ryd Etapp 2 
(daterad 2019-04-03) hänvisas det till resultat, uträk-
ningar och undersökningar till MUR 2019-05-03. 

I handlingen Projekterings-PM/Geoteknik Norra 
Ryd Etapp 3 (daterad 2019-05-10) hänvisas det till 
resultat, uträkningar och undersökningar till MUR 
2019-05-10. Inga av handlingarna finns bifogade 
detaljplanen. Kommunen behöver komma in med 
komplettering av dessa för att Länsstyrelsen ska 
kunna göra en bedömning för geotekniken för 
planområdet.

De rekommendationer som nämns, bland annat 
om att ingen belastning ska ske inom 2 meter från 
bäcken som går igenom området för etapp 3 i nord-
sydlig riktning, benämns inte i planbeskrivningen. 
Länsstyrelsen kan inte heller se att detta har tagits 
hänsyn till av kommunen vid markreservation för 
dagvattendammar på plankartan. En dagvatten-
damm antas ges en ganska omfattande belastning.

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning om att 
det förekommer grundläggningsproblematik och 
att kompletterande undersökningar kan behöva 
utföras när bland annat byggnadslägen och nivå-
sättning bestämts.

Störningar

Bostadsfastigheten i norr i etapp 3, Säters-Lunden 
1:11 (Nylund), ligger alldeles nära planområdet. 
Denna fastighet är redan idag bullerutsatt från väg 
26, enligt miljökonsekvensbeskrivningen (MKB).   
I MKBn visas att nattljud vid fläktar kan klara rikt-
värdet för ekvivalent industribuller, men riktvärdet 
kan också överskridas ifall det finns fler bullerkällor 
med samma ljud som exempelljudet, kylaggregat.

För att minska risken med olägenheter från verk-
samheter till intilliggande bostäder bör det finnas 
ett skyddsavstånd. Ett lämpligt skyddsavstånd 
minimerar risken för att de verksamheter som finns 
inom planområdet får inskränkningar och krav på 
åtgärder. Det är svårt att vid planläggningen förutse 
vilka störningar som verksamheter kan ge upphov. 
Länsstyrelsen anser därför att kvartersmark i norr 
bör minskas till förmån för naturmark för att före-
bygga konflikter vid inrättande av planområde för 
verksamheter. Lämpligt skyddsavstånd är en viktig 
del för att marken ska vara lämplig för verksamhe-
ter. Bostadsfastigheten i väster har större avstånd 
mellan sig och planlagt kvartersmark.

Kvartersmarken bör också planeras på så sätt att 
byggnader kan utgöra skärmar mot bostäder för 
trafik och verksamhet.
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Råd enligt PBL och MB

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.

Förhållande till ÖP

Översiktsplanen ÖP 2025 för Skövde kommun säger 
att en detaljplan för etapp 3 bör föregås av ett pro-
gramarbete. Detta för att med säkerhet veta att den 
föreslagna markanvändningen, verksamheter, är 
lämplig då det vid framtagandet av översiktsplanen 
inte gjordes några vidare utredningar för etapp 3.

Planförslaget har inte föregåtts av ett program-
arbete. Istället har planförslaget anpassats efter 
naturvärdesinventeringens identifierade områ-
den med höga naturvärden (naturvärdesklass 2). 
Kommunen planerar att spara de områden kring 
bäckravinerna och skyddszoner införs närmast 
runtomkring områdena med högt naturvärde som 
sparas. Det är denna anpassning till dokumente-
rade naturvärden och den fördjupade utredningen 
kring dessa som kommunen anser att kommunen 
kan frångå de rekommendationer som beskrivs i 
översiktsplan ÖP 2025.

Naturmiljö

Etapp 2

Etapp 2 är placerat söder om befintligt verksamhets-
område (etapp 1) och är en lämplig förlängning för 
att utveckla och möjliggöra för det väsentliga sam-
hällsintresset på tomter för verksamheter utifrån 
natursynpunkt.

Länsstyrelsen undrar om alla de fridlysta växterna 
inom etappen återfinns inom det blivande nord-
västra naturområdet och därmed beräknas att inte 
påverkas av föreslagen detaljplan? Länsstyrelsen 
vill påminna om att dispens från artskyddsförord-
ningen kan krävas för de fridlysta arterna beroende 
på hur påverkan på dem blir.

Det står även att en damm ska anläggas i naturom-
rådet. Länsstyrelsen undrar hur den i så fall kan 
komma att påverka de fridlysta arterna? Anläggs 
den inom till exempel växtplats för fridlysta arter 
krävs artskyddsdispens.

I etapp 2 kommer område med förekomst av 
orkidéer att tas i anspråk. Även ett bäverdämme 

kommer sannolikt att påverkas. Åtgärder eller 
kompensation hanteras inom ramen för en art-
skyddsdispens. Påverkan på vanlig groda skulle 
med skyddsåtgärder kunna hanteras med ett 12:6 
samråd, ett så kallat artskyddssamråd.

Etapp 3

Ett område med förekomst av orkidéer kommer 
att tas i anspråk. Även ett bäverdämme kommer 
sannolikt att påverkas. Åtgärder eller kompensa-
tion hanteras inom ramen för en artskyddsdispens. 
Påverkan på vanlig groda skulle med skyddsåtgärder 
kunna hanteras med ett 12:6 samråd, ett så kallat 
artskyddssamråd. Länsstyrelsen undrar om kom-
munen funderat på flytt av de fridlysta växterna?

Det har identifierats fem generellt biotopskyddade 
objekt inom etapp 3, bland annat två alléer. Ytor för 
allé har inarbetats i plankartan på platsen där en av 
de biotopskyddade alléerna finns, utmed vägen mot 
Lunnahult. Detta är positivt att man försökt spara 
alléerna så gott det går. Kommunen uppger att vid en 
eventuell påverkan på de biotopskyddade alléerna 
ska ansökan om dispens från biotopskyddet sökas. 
Detta gäller även för de övriga tre biotopskyddade 
objekten om dessa riskerar att skadas eller behöver 
tas bort/flyttas. Två öppna diken i jordbruksmark 
uppges behöva dras om, detta kräver dispens.

Länsstyrelsen undrar också hur kommunen tänkt 
att säkerställa att naturmiljöerna bevaras intakta? 
Kommer krav på avverkning av träd komma av 
verksamheterna längst i väster för att exponeras 
bättre? Kommer träd i naturmiljöerna skugga eller 
ställa till andra problem och negativa effekter på 
verksamheterna så att det kommer krav på att de 
tas ner? Det är sådant som kommunen kan förvänta 
sig i framtiden.

Det bebodda ormvråksboet kommunen nämner, 
är det inom ett blivande naturområde? Detta är lite 
svårt att se på kartan, men ser ut att vara i kanten 
mellan natur- och verksamhetsområde. Hur nära 
sker exploateringen?

Kommer jätteträden vid Lunnahult gård att sparas? 
Länsstyrelsen har svårt för att se om träden står 
inom naturområde eller verksamhetsområde.

Inga yngelområden för groddjur har pekats ut i 
samband med naturvärdesinventeringen, men 
eftersom delar av verksamhetsområde och väg i 
föreslaget planområde omfattar våtmark bedöms 
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potentiella yngelområden för vanlig groda kunna 
försvinna vid exploatering. De dagvattendammar 
som planeras kan utgöra ersättningshabitat om de 
utformas för att fungera som lämpliga yngelområ-
den för vanlig groda. I MKB:n uppges det att formen 
på dagvattendammarna kan fördelaktigast vara 
avlånga för god hydraulisk effekt. Länsstyrelsen 
anser att habitatförstärkande åtgärder för groddjur 
bör vara en förutsättning vid dagvattendammarnas 
utformning. En skötselplan, med frekventa åtgärder 
som förbättrar naturvärden, bör tas fram för dag-
vattendammar. Övervintringsplatser för grod- och 
kräldjur kan anordnas i form av rishögar i sydvända 
skogsbryn. Länsstyrelsen håller med om att detta 
är bra förslag för dagvattendammarna.

Har kommunen funderat på några andra kompen-
sationsåtgärder för förlorade naturvärden?

I naturinventeringen rekommenderas att elfiske 
görs för att undersöka om fisk finns i vattensyste-
met, enligt uppgift har det tidigare funnits öring i 
bäckarna. Likaså uppmanas en fladdermusinvente-
ring utföras då det ska finnas en fladdermuskoloni 
vid Lunnahult. Länsstyrelsen undrar om detta är 
något som kommunen tänkt göra?

Vatten

Länsstyrelsen anser att följande frågor kopplat till 
vatten bör utredas/förtydligas innan ett antagande 
och genomförande av planen sker.

Det finns ett behov av markutfyllnad för att bebygga 
flera kvarter. Hur mycket mark behöver fyllas ut 
och hur påverkar det vattenförhållandena genom 
till exempel undanträngning av vatten inom plan-
området? Delar av planområdet är redan idag blött, 
med mättade förhållanden och höga vattennivåer. 
Detta bör utredas.

I MKB:n anges det att planområdet innebär intrång 
i våtmarksområden. Detta behöver kommunen 
beskriva närmare för vilket område som avses. 
Länsstyrelsen vill påminna kommunen om att det 
kan krävas dispens och tillstånd till markavvattning 
eller anmälan om utfyllnad i vattenområde bero-
ende på vilka åtgärder som kommunen tänkt utföra.

Skövde kommun har anmält omgrävning av vatten-
drag/diken, vilket beviljades i Länsstyrelsens beslut 
2020-05-07. Dikena ska grävas om för att bereda plats 
för kvartersmark. Länsstyrelsen vill påminna kom-

munen om att syftet inte är att avvattna marken. 
Längs vattendragen ska skyddszoner anläggas 
med träd och buskar och bottnarna ska förses med 
ett varierat bottensubstrat enligt beslutet. Dessa 
vattendrag har höga naturvärden uppströms och 
nedströms planområdet (etapp 3).

Skyddsåtgärderna för att förhindra erosion i vat-
tendragen och dimensioneringen av dagvattendam-
marna är avgörande för att inte äventyra värden 
kopplade till vattendragen, och möjligheten att 
uppnå miljökvalitetsnormen för Luttran. Läns-
styrelsen anser att det är viktigt att säkerställa att 
tillräckliga ytor finns avsatta för dessa ändamål och 
att exploateringsgraden anpassas därefter.

Idag är vattennivån hög i stora delar av området, 
sannolikt med kontakt med grundvatten. Länssty-
relsen anser att kommunen bör förtydliga planför-
slagets påverkan på MKN för de två grundvattenfö-
rekomsterna som berörs av planområdet. Två frågor 
som behöver förtydligas är om det finns risk att 
föroreningar når grundvattnet vid genomförande av 
planen och från kommande verksamheter. Vidare 
hur grundvattenbildningen påverkas om dag- och 
markvatten leds bort och infiltrationen minskar 
inom området.

Kulturmiljö

Länsstyrelsen saknar en övergripande kulturmil-
jöbeskrivning för det aktuella landskapsrummet 
– främst för etapp 3-området.

Vattendragen och växtligheten som går genom 
etapp 3-området får anses ha utgjort förutsättningar 
för områdets historiska markanvändning. Det är 
positivt att dessa strukturer föreslås bevaras i pla-
nområdets naturmark.

Länsstyrelsen uppmuntrar kommunen att i plan-
handlingarna tydliggöra hur önskad karaktär ska 
bibehållas för plankartans naturmark.

De fornlämningar som finns inom området bör 
bevaras i så stor utsträckning som möjligt. Planpro-
grammet bör ses över hur placering av naturmark 
planeras så att fornlämningarna kan bevaras sna-
rare än tas bort.

Tillstånd till ingrepp krävs för L2019:2341, 
L2019:2342, L2019:2346 och L2019:1969. Tillstånd 
krävs även för L1961:2935 samt L1962:2935 då detalj-
planeområdet sträcker sig inom fornlämnings-
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området för dessa (i nuläget krävs inga ytterligare 
arkeologiska åtgärder vid dessa två).

Det är positivt att vägstrukturen och alléerna fram 
till fastigheten Lunnarhult finns kvar i planförsla-
gets struktur. Länsstyrelsen uppmuntrar kommu-
nen att välja gatu- och fastighetsnamn som knyter 
an till befintliga och historiska platsnamn i området.

Jordbruksmark

Skövde kommun har gjort utredningen enligt 3 
kap. 4 § miljöbalken, så som lagen kräver, med en 
utförlig och bra lokaliseringsutredning med jord-
bruksmarken i fokus. Länsstyrelsen har inga vidare 
synpunkter på detta.

I framtida arbete med översiktsplaner rekommen-
derar Länsstyrelsen att utredning enligt 3 kap. 4 § 
miljöbalken utreds på översiktsplanenivå för att 
underlätta för efterföljande planering och pröv-
ningar. Om det inte är utrett i översiktsplanen är 
det, som i detta fall, nödvändigt att i detaljplanen 
visa att villkoren i 3 kap 4 § är uppfyllda för att ta 
jordbruksmark i anspråk för bebyggelse.

Drivmedelstation

När det gäller risker kopplade till drivmedelsstatio-
nen bedömer kommunen att risken är acceptabel 
om tabellvärden från MSB:s rapport ”Hantering 
av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstatio-
ner” tillämpas. Länsstyrelsen har inget att erinra 
mot denna bedömning, om förutsättningen är att 
drivmedelstationen inte erbjuder gasformiga for-
donsbränslen eftersom det kan komma att kräva 
utökade skyddsavstånd eller andra åtgärder. Om 
detaljplanen ska tillåta gasformiga fordonsbränslen 
behöver en riskutredning utföras och eventuella 
åtgärder säkerställas.

Drivmedelstationen ligger precis intill dagvatten-
dammen vilket innebär att en släckvattenutredning 
även bör göras.

Trafik

Trafikverket har lämnat ett samrådsyttrande daterat 
2020-12-21.

Länsstyrelsen delar Trafikverkets synpunkter. 
Plankarta och planbeskrivning behöver bearbetas 
vad gäller skyltar/pyloner, bländskydd. Farligt gods 

och dagvatten. Yttrandet från Trafikverket bifogas 
i sin helhet.

Koppling till miljömålen

Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen 
utgör ett viktigt verktyg för att uppnå miljömålen. 
PBL (2010:900) är direkt knuten till miljöbalken, 
enligt dess 2 kap 2 §. Miljömålen ska enligt miljö-
balkspropositionen (1997/98:45) vara vägledande 
vid tillämpningen av miljöbalken.

En översiktlig redovisning av miljömål på olika 
nivåer, det nuvarande miljötillståndet och planin-
nehållets förhållande till detta beskrivs, vilket gör 
det möjligt att bedöma föreslagna åtgärder från 
miljösynpunkt.

Redaktionella synpunkter

Planhandlingarna är otydliga vad gäller vilket 
planförfarande som detaljplanen ska genomgå. 
Länsstyrelsen antar att detaljplanen genomförs 
med utökat förfarande men upplyser om att se över 
handlingarna och förtydliga.

Länsstyrelsen vill även upplysa om att det inte är 
MSB som har beslutat vilka transportleder som 
utgör det rekommenderade vägnätet för farligt 
gods, det är Länsstyrelsen, ofta med underlag från 
kommunen.

Behovsbedömning

Kommunen bedömer utifrån resultatet av MKB:n 
att planförslaget inte antas medföra en betydande 
påverkan på miljön. Utifrån de förutsättningar som 
presenteras i planförslaget bedömer Länsstyrelsen 
att betydande miljöpåverkan inte kan uteslutas så 
som avses i Miljöbalken 6 kap. 11 §. Detta med avse-
ende på riksintressen för naturvård och friluftsliv 
samt intilliggande föreslaget Natura 2000-område.

Länsstyrelsen befarar i övrigt inte att mellankom-
munal samordning blir olämplig, att miljökvalitets-
normer enligt miljöbalken inte iakttas, att strand-
skydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med 
gällande bestämmelser, eller att bebyggelse blir 
olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas 
hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, 
översvämning eller erosion.

8 (20)Detaljplan för Norra Ryds verksamhetsområde, etapp 2-3  
Samrådsredogörelse

2021-10-25



 Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Riksintresse
De berörda riksintressena för natur (NRO 14075 
- Nordbillingen) och för friluftsliv (FO 01:1 - Pla-
tåbergslandskapet Billingen) är mycket stora och 
ligger huvudsakligen uppe på Billingen, där även 
dess kärnvärden är belägna. De västra delarna av 
etapp 3 ligger i de båda riksintressenas allra östli-
gaste utkant nedanför Billingen och utgör mindre 
än 0,1% av riksintressenas totala yta, se bild sidan 
5 i planbeskrivningen. Sektor samhällsbyggnad 
vidhåller att planförslaget inte påtagligt skadar 
riksintressena.
Etapp 3 är utpekat som utredningsområde (U80) i 
Skövde kommuns översiktplan (ÖP 2025). Riktlin-
jerna i ÖP 2025 för område U80, vilket i stort sam-
manfaller med etapp 3, är att området beroende på 
framtida efterfrågan kan innehålla verksamheter, 
vilket nu är det ändamål som föreslås i detaljpla-
nen. Det är i översiktsplanen som dialogen mellan 
kommunen och Länsstyrelsen har skett kring hur 
riksintressena ska beaktas. Länsstyrelsen har i 
sitt granskningsyttrande över ÖP 2025 angett att 
riksintressena i stort har beaktats på ett bra sätt. 
Länsstyrelsens avger i övrigt inga kommentarer 
kring område U80 i sitt granskningsyttrande.
Den befintliga trafikplatsen ligger strax norr om 
planerat Natura 2000-område för Brona. Trafik-
platsen utgör den enda tillfartsmöjligheten till 
etapp 3 och med avsikten att vara det. Planstöd för 
detta finns i den gällande detaljplanen för Norra 
Ryd, etapp 1 (DP682), se planbeskrivningen sid 6. 
Mitt under planarbetet 2015 med DP682 inkom en 
förfrågan från Länsstyrelsen om att torrängarna 
vid Brona skulle ingå i det Europeiska Natura 
2000-nätverket. Skövde kommun ställde sig posi-
tiva till detta med undantag för de mindre delar 
som rörde den då planerade och nu existerande 
trafikplatsen. Ett flertal kompensationsåtgärder 
vidtogs för påverkade på slåttermarken. Bland 
annat flyttades sällsynta och rödlistade arter till 
ny slåttermark som iordningsställdes sydväst om 
den befintliga. Därtill såddes trafikplatsens syd-
västvända slänter med infångade frön från slåt-
terängen. Resultatet av detta arbete blev mycket 
lyckat. Detaljplansförslaget för etapp 3 beaktar 
närheten till det planerade Natura 2000-området 
genom att tillfarten till området leds direkt norrut 
från trafikplatsen. Den i samrådet föreslagna pla-
ceringen av en ny parkeringsplats (10bpl)  i anslut-

Bemötande och kommentarer:

Länsstyrelsens samlade bedömning
Planförslaget har justerats efter samrådet. Bland 
annat har en del naturmark närmast verksam-
hetskvarteren i etapp 3 utökats för att förbättra 
förutsättningarna för att skapa ökad biologisk 
mångfald i och i anslutning till dagvattendam-
marna. Som underlag för detta har de geotekniska 
utredningarna och dagvattenutredningen uppda-
terats under 2021.
Sektor samhällsbyggnad anser inte att planför-
slaget innebär någon påtagligt risk att skada 
riksintressena för natur- och friluftsliv, bl.a. då ex-
ploateringen ligger långt bortom dess kärnvärden. 
Inte heller planerat Natur 2000-område påverkas 
negativt. Se vidare nedan under Riksintresse. 
Behov och efterfrågan på verksamhetsmark finns 
utförligt beskrivit i bilaga D och stöd för detta finns 
i ÖP 2025. Se vidare nedan under Riksintresse. Sek-
tor samhällsbyggnad menar även att planförslaget 
visar på en möjlighet att överbrygga dagens bar-
riärer (åkermarken) mellan den mest värdefulla 
naturmarken i etapp 3. 
Underlaget för riskanlysen har uppdaterats i 
MKBn, se nedan under Farligt gods .
Kapitlet om skyfall har kompletterats med resul-
tatet från den uppdaterade dagvattenutredningen 
och planbestämmelser om mark- och gatuhöjder 
har införts på plankartan, se vidare nedan under 
Skyfall och översvämning.
Avstånd mellan angränsande bostadsfastigheter 
och planerade verksamhetskvarter bedöms vara 
tillräckliga, se vidare nedan under Störningar.
Dispenser för de biotopskyddade miljöer som 
påverkas har sökts och om dispens från artskydds-
förordningen för påverkan på identifierade natur-
vårdsarter krävs så avser sektor samhällsbyggnad 
söka detta. Möjligheten att ev. flytta fridlysta växter 
ska övervägas.
Åtgärder för att återställa vattenvägar i befintliga 
diken har vidtagits. Ett nytt dike i etapp 3 har 
anlagts i enlighet med beslut från Länsstyrelsen. 
Detta har resulterat i att de tidigare vattensjuka 
områdena inom etapp 2 och 3 i stort försvunnit. 
Se vidare nedan under Naturmiljö.
Bemötande på Länsstyrelsen yttrande kring kul-
turmiljön beskrivs nedan under Kulturmiljö. 
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Farligt gods
Underlaget för riskbedömningen är baserad på en 
kartläggning 2006 av dåvarande Räddningsverket 
som sammanställdes av SWECO i MKB-arbetet 
för etapp 1. Ramböll, som är anlitad konsult för 
MKB-arbetet för detaljplanen för etapp 2-3, har 
fått besked om att det inte finns någon nyare 
statistik för väg 26. Rambölls bedömning är att 
andelen brandfarlig gas kan komma att öka med 
en allmän utbyggd infrastruktur för t ex fordonsgas 
i samhället. Detta är beroende av utvecklingen 
av energisystemen och hur t ex omställningen av 
fordon genomförs och vilka drivmedel som blir 
aktuella i framtiden. En omställning till eldrivna 
fordon pågår men även andra alternativ som LNG 
och vätgas kan bli aktuella. Brandfarlig gas kan ge 
upphov till jetbrand, gasmolnsbrand/explosion el-
ler BLEVE. Sannolikheten för denna typ av olyckor 
bedöms dock vara låg och även med en ökad andel 
brandfarlig gas på väg bedöms föreslaget skyddsav-
stånd fortsatt vara tillräckligt. MKB:n uppdateras 
med ovan uppgifter och bedömning.

Skyfall och översvämning
Dagvattenutreningen (bilaga J) har uppdaterats 
och redovisar bl.a. förslag till åtgärder för att 
hantera skyfall så att kvartersmarken inte över-
svämmas och att avrinningen norrut inte ökar som 
resultat av exploateringen. 

Planbestämmelser för att säkerställa förhållandet 
mellan gatorna, kvartersmarken och områdets 
lågpunkter så att ett skyfall inte riskerar att skada 
byggnader har införts på plankartan. Sektor sam-
hällsbyggnad avser därtill att iordningsställa all 
kvartersmark innan försäljning så att en lägsta 
marknivå överstiger de nivåer som ett skyfall 
(100-årsregn) kan orsaka. 

Geoteknik
De geotekniska utredningarna för etapp 2 och 3 
har uppdaterats efter samrådet. Bland annat har 
släntstabiliteten undersöks i flera en sektioner 
kring de planerade dagvattendammarna i etapp 
2 och 3. Släntstabiliteten har bedöms vara till-
fredsställande och verksamhetsområdet bedöms 
kunna utvecklas utan att släntstabiliteten blir 
otillfredsställande. De geotekniska utredningarna 
rekommenderar att uppfyllnader av verksamhets-

ning till trafikplatsen föreslås nu flyttas norrut för 
att ytterligare minska påverkan på det planerade 
Natura 2000-området, se bild i planbeskrivningen 
sidan 27. Det finns alltså fortfarande inget formellt 
beslut om att Brona ska vara ett Natura 2000-om-
råde men sektor samhällsbyggnad har planerat 
som om det vore så.
Länsstyrelsen anger att de större naturvärden i 
etapp 3 har beaktats i planförslaget men menar 
att dessa riskerar att fragmentiseras/delas upp av 
planerade vägar och verksamhetskvarter. Sektor 
samhällsbyggnad håller inte med om detta. Alla 
nya verksamhetskvarter förläggs på åkermark som 
redan idag delar upp naturområdena. Planförsla-
get utökar/breddar naturområdena genom att bl.a. 
skyddszoner anläggs mellan verksamhetskvarter 
och befintlig naturmark. Tidigare åkermark i an-
slutning till naturområdena planteras med nytt 
buskskikt mm som bidrager till att förstärka de 
gröna sambanden, se bild sidan 22 i planbeskriv-
ningen.
För att förstärka denna ekologiska grön-blå kopp-
ling ytterligare föreslås de befintliga trummorna 
under de tvärgående vägarna att ersättas av större 
kulvertar som underlättar för växter och djur att 
passera.
Länsstyrelsen anger att kommunen måste moti-
vera varför det behövs så mycket verksamhetsom-
råden. Motivet och behovet av verksamhetsmark 
framgår bäst av den lokaliseringsutredning (bilaga 
D) som ingår i planhandlingarna. Där beskrivs 
på sidan 6 det stora behovet och efterfrågan på 
nya verksamhetsområden i anslutning till Skövde 
tätort. Efterfrågan på mark är särskilt stor för 
verksamheter som behöver god tillgänglighet och 
exponering mot väg 26 och väg 49. Det framtida 
behovet för denna typ av verksamheter bedöms 
vara i storleksordningen 6-7 ha årligen. Nya verk-
samhetskvarter är viktiga för arbetsmarknaden i 
Skövde och hela Skaraborg samt som ersättning 
för omställningen av befintliga centrala verksam-
hetsområden till blandstad, exempelvis i Mariesjö.
Därtill är som beskrivits ovan området utpekat 
som framtida verksamhetsområde i kommunens 
översiktsplan, där en avvägning mellan olika all-
männa intressen har gjorts i överenskommelse 
med länsstyrelsen.
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kvarteren vid de planerade dagvattendammar 
ska ha en släntlutning av 1:3 eller flackare och 
fyllnadshöjden får, med avseende på släntstabili-
teten, inte uppgå till mer än 1.8 m över befintlig 
markyta. Avståndet mellan fyllningens släntfot 
och dagvattendammen ska ej understiga 2.5 m. 
Se planbeskrivningen sidorna 12-15. Detaljplanen 
har beaktat att naturmark avsatts i anslutning 
till dammarna så att ovan lutningar och avstånd 
tillgodoses.
Länsstyrelsen saknade i samrådet de marktekniska 
undersökningsrapporterna (MUR) som legat till 
grund för de geotekniska utredningarna. Sektor 
samhällsbyggnad skickar dem därför separat till 
Länsstyrelsen under den fortsatta processen.

Störningar
Avståndet mellan planerad kvartersmark för 
verksamheter och bostadshuset på Säters-Lunden 
1:11 är ca 45 meter och bedöms tillräckliga för att 
hantera buller från den typ av verksamheter som 
planeras. MKB:n är av samma uppfattning. Därtill 
pågår samtal, av delvis andra skäl, mellan sektor 
samhällsbyggnad och fastighetsägaren om att köpa 
in fastigheten.

Råd enligt PBL och MB
Naturmiljö
Etapp 2
Av de naturvårdsarter som dokumenterats är  
gulsparv, grönvit nattviol och fläcknycklar lokali-
serade till det planerade naturområdet (NATUR på 
plankartan)  i nordvästra delen av etapp 2. Anläg-
gande av en dagvattendam kan komma att påverka 
dessa. Dagvattendamm och naturmarken kring 
denna avses utformas för en ökad  biologisk mång-
fald. Övriga två dokumenterade naturvårdsarter 
(kopparödla och borsttåg) ligger inom planerade 
verksamhetskvarter. Där det krävs dispens från art-
skyddsförordningen för påverkan på naturvårdsar-
terna ovan så avser sektor samhällsbyggnad söka 
detta.  Ytor för ev. kompensationsåtgärder bedöms 
finnas inom den nya naturmarken.
Fördämningarna i områdets diken som orsakats av 
bävern har under sommaren 2021 rivits. Detta har 
resulterat i att bäverdämmet inte längre finns kvar.

Etapp 3
Av de orkidéer (tvåblad och grönvit nattviol) som 
dokumenterats inom planområdet så bedöms 
alla (nr 7, 8, 11, 13 och 14) vara lokaliserade inom 
planerad naturmark (NATUR på plankartan). Detta 
framgår av bild som återfinns både i planbeskriv-
ningen (sid 10) och i MKB:n (sid 14). Eventuellt 
påverkas ett tvåblad (nr7) som ligger direkt söder 
om ett planerat verksamhetskvarter. Där det krävs 
dispens från artskyddsförordningen för påverkan 
på denna så avser sektor samhällsbyggnad söka 
detta. Ytor för ev. kompensationsåtgärder bedöms 
finnas, bl.a. inom den utökade naturmarken.

Fördämningarna som orsakats av bävern i diken 
inom etapp 3 i den södra delen av planområdet 
(nr 15,16 i bild på sid 10 i planbeskrivningen) har 
under sommaren 2021 rivits. Därtill har ett dike 
(nr2) dragits om. Idag finns inga bäverdämmen 
kvar inom planområdet som påverkas av föresla-
gen väg eller kvartersmark. Se mer i bemötandet 
under rubriken Vatten.
Objekt med biotopsskydd framgår bl.a. av bild på 
sidan 11 i planbeskrivningen. Dispensansökan 
för att ta ned delar av allé (GB03) och återupp-
föra den har skickats in till Länsstyrelsen. Även 
dispensansökan för att dra om två öppna diken 
(GB02 och GB05) har skickats in till Länsstyrel-
sen. Länsstyrelsen har i beslut 2021-07-05 beviljat 
omdragning av ett dike GB05, men har uppgett att 
man avvaktar med dispensbeslut kring dike GB02 
till detaljplanförslaget passerat granskningsskedet. 
Besked om dispens för allén har till dags dato (okt 
2021) inte beviljats.
Av naturinventeringen (bil C) framgår att orm-
vråkboet (värdeelement 41) ligger i toppen av en 
hög klibbal inom naturvärdesobjekt 304 (NO 304). 
Hela NO 304 sparas som naturmark (NATUR på 
plankartan). Mellan NO 304 och den planerade 
kvartersmarken för verksamheter anläggs därtill 
en skyddszon på mellan 10-20 meter som också 
ingår i naturmarken (NATUR på plankartan).

Jätteträden vid Lunnahult gård som ligger inom na-
turmarken (NATUR på plankartan) kommer sparas 
och är skyddade enligt Miljöbalken. Avståndet mel-
lan jätteasken respektive jättealmen och planerade 
verksamhetskvarter är ca 70 respektive 30 meter. 
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att det saknas vägdiken längs ramp och väg. 
Idag rinner därför vägvattnet rakt västerut in 
i naturmarken och bidrar till lokala översväm-
ningsområden och vattensjuk mark.

Åtgärder som har/ska genomföras är:
• Rivning av de fördämningarna i dikessystemen 

inom etapp 2 och 3  som orsakats av bävern har 
skett under perioden juli-aug 2021. 

• Övriga diken har eller ska rensas.

• Omdragning av diken, (nr1) inom etapp 2 
under 2020 och dike (nr2) inom etapp 3 under 
sensommaren 2021, har skett i enlighet med 
den anmälan (enl. MB 11 kap. 9a§) som bevil-
jats av Länsstyrelsen 2020-05-27. Dispens från 
biotopskyddet för den del av dike (nr2) som går 
över jordbruksmarken beviljades av Länssty-
relsen 2021-07-05 innan åtgärden utfördes. Det 
huvudsakliga syftet med att dra om dikena är, 
vilket framgår av Länsstyrelsens beslut 2020-
05-27, att bereda mark för nya kvarter.

• Vägvattnet från väg 26 föreslås tas om hand i 
nytt vägdike direkt öster om etapp 3 och inom 
planlagd gatumark (VÄG) i gällande detaljplan 
för Norra Ryds verksamhetsområde, etapp 1.  
Enligt Naturvårdsverkets vägledning, ”Markav-
vattning och rensning - Handbok för tillämp-
ningen för bestämmelserna i 11 kapitlet i mil-
jöbalken”, så är ett dike vars syfte bara är att 
avleda dagvatten inte fråga om markavvattning 
enligt MB. Det nya vägdiket föreslås anläggas 
efter att detaljplanen fått laga kraft. 

Den vattensjuka marken har efter åtgärderna ovan 
i stort sett försvunnit helt inom etapp 2 och dikes-
systemen börjat fungera som normalt igen. Bävern 
har högst troligt flyttat på sig. Avtappning av den 
vattensjuka marken inom etapp 3 pågår. Avtapp-
ningen kommer pågå tills en lösning för vägvattnet 
enligt ovan är utförd, men redan nu (okt 2021) kan 
man se att området börjar torka upp. Sektor sam-
hällsbyggnad bedömer därför att marken både är 
lämplig och möjlig att exploatera som detaljplanen 
föreslår och att det inte krävs något mer tillstånd 
eller anmälan om vattenverksamhet.
Den anlitade MKB-konsulten (Ramböll) har råd-
frågats i vattenfrågorna ovan under arbetets gång. 
MKB:n har reviderats så att det framgår att det inte 
längre är frågan om intrång i några våtmarksom-
råden.

Även övriga dokumenterade grova askar och ekar 
inom NO 305 och NO 304 ligger inom naturmark 
(NATUR på plankartan). 
Den sparade naturmarken ovan ligger väster och 
söder om planerade verksamhetskvarter. Önske-
mål från framtida verksamheter/fastighetsägare 
att avverka träd för att exempelvis öka expone-
ringen åt dessa håll bedöms inte uppstå. Behovet 
av exponering är österut mot väg 26, alternativ mot 
verksamhetsområdets egna gator.
Avsikten är att alla dagvattendammar ska utfor-
mas så att de bl.a. gynnar groddjur att etablera 
sig. Mark har därtill avsatts mellan dammar och 
verksamhetskvarter/vägar som utformas så de 
medverkar till en ökad biologisk mångfald, se plan-
beskrivningen sidan 22-23. Av planbeskrivningen 
framgår även att en särskild skötselplan, med 
frekventa åtgärder som förbättrar naturvärden, 
föreslås tas fram för de nya dagvattendammarna.
I princip all dokumenterat värdefull natur sparas i 
planförslaget. Sektor samhällsbyggnad ser inte att 
det finns några planmässiga skäl för att genomföra 
elfiske eller fladdermusinventering.

Vatten
Sektor samhällsbyggnad har efter samrådet iden-
tifierat orsakerna till de blöta områdena i etapp 
2 och 3 och gör bedömningen att det inte rör sig 
om vattenområden eller våtmarker, snarare om 
vattensjuka markområden. Orsakerna till detta 
är främst att:
• De vattensjuka markområdena i både etapp 2 

och 3 huvudsakligen är orsakade av att bävrar 
under senare år anlagt dämmen i dikena vil-
ket då uppströms resulterat i våta marker och 
öppna vattenytor. Tillfälliga dämmen är enligt 
naturvårdsverkets handbok Vattenverksam-
heter (Handbok 2008:5) inte att betrakta som 
vattenområden.

• Utöver att bävern byggt dämmen på flera stäl-
len i dikessystemen så har skötseln/förvalt-
ningen varit eftersatt i både etapp 2 och 3 och 
diken har inte rensats som de borde. Detta har 
bidragit till de lokala översvämningarna och 
den vattensjuka marken.

• Det större vattensjuka markområdet i etapp 
3 tar emot vatten från vägrampen till trafik-
platsen och delar av väg 26. Detta orsakat av 
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Dimensioneringen av dagvattendammarna utgår 
från att ett framtida 10-årsregn begränsas till ett 
befintligt 10-årsregn. Syftet är att inte tillföra mer 
dagvatten och av större föroreningsgrad än vad 
som sker idag. Innan dagvattnet når dammarna 
ska en fördröjning motsvarande 10 mm nederbörd 
ske i anordning inom kvartersmarken (planbe-
stämmelse) och därefter transporteras vattnet i 
öppna vägdiken där även en viss fördröjning och 
rening sker. MKB:n bedömer att konsekvenserna 
för vattnet i bäckarna nedströms blir försumbart 
negativa om bl.a. ovan åtgärder vidtas.

MKB:n har uppdaterats med en utförligare be-
dömning av konsekvenserna avseende MKN för 
stora grundvattenförekomsterna Hagelberg samt 
Falköping- Skövde. Mer hårdgjorda ytor försämrar 
möjligheten till infiltration men sammantaget 
bedöms den kvantitativa statusen för grundvatten-
förekomsterna inte påverkas nämnvärt. Inte heller 
bedöms den föreslagna exploateringen motverka 
möjligheterna att fortsatt ha god kvantitativ och 
kemisk status i grundvattenförekomsterna.
           

Kulturmiljö
Etapp 3 gränsar i norr till område som omfattas 
av landskapsbildskydd för Nordbillingens östra 
sluttning enligt den tidigare naturvårdslagen, se 
bild i planbeskrivning sidan 16. Gränsen mot plan-
området utgörs av en tydlig skogsridå som inte på-
verkas av planförslaget. Någon större påverkan på 
landskapsbildskyddet bedöms därför inte uppstå.
De två lämningar som direkt påverkas av exploa-
teringen, en brandgropsgrav (L2019:2341) och en 
torplämning  (L2019:1969), är lokaliserade inom 
föreslagen mark för väg respektive verksamhets-
kvarter. Konsekvenserna av att justera förslaget så 
att dessa kan ingå i naturmark som Länsstyrelsen 
föreslår bedöms få alltför stora konsekvenser. 
Sektor samhällsbyggnad avser att, enligt 2 kap. 12 
§ KML, söka tillstånd hos Länsstyrelsen för ingrepp 
i dessa fornlämningar innan en exploatering sker.
Länsstyrelsen önskemål om att välja gatu- och 
fastighetsnamn som knyter an till befintliga och 
historiska platsnamn i området ska övervägas.

Drivmedelstation
I etapp 2 finns ett kvarter i anslutning till befint-
lig trafikplats som utöver verksamheter (Z) även 
bedöms vara lämplig för drivmedelsförsäljning 
(G). Av MSB rekommenderat skyddsavstånd på 25 
meter till angränsande kvarter innehålls. MKB:n 
bedömer att risknivån kopplad till avstånd till 
bensinstationer bedöms ligga inom acceptabla 
gränser om riktlinjer för riskhänsyn i samhälls-
planeringen följs. 

Om det blir aktuellt med en drivmedelsstation 
på platsen så är detta anmälningspliktigt enligt 
miljöbalken. I bygglovet bedöms ev. behov av en 
släckvattenutredning med avseende på närheten 
till planerad dagvattendamm.

Trafik
Se bemötande på yttrande från Trafikverket, sid 
17-18.

Redaktionella synpunkter
Det framgår av planbeskrivningen på sidan 7 att 
planen handläggs med utökat planförfarande.

Planbeskrivningen justeras så det framgår att det 
är länsstyrelsen som rekommenderar vägar, bl.a. 
väg 26, för farligt gods transporter och att ÖP 2025 
även anger detta.

Behovsbedömning
Sektor samhällsbyggnad vidhåller bedömningen 
att detaljplaneförslaget inte antas medföra en be-
tydande påverkan på miljön. Planförslaget bedöms 
inte påtagligt skada riskintressen för naturvård och 
friluftsliv och avståndet och tillräcklig hänsyn tas 
till intilliggande föreslaget Natura 2000-område.
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LANTMÄTERIMYNDIGHETEN 

Kommunala Lantmäterimyndigheten i Skövde
Bestämmelsen e och p motverkar varandra till viss 
del. Önskar man till exempel de ”industrihotell” 
som efterfrågats i etapp 1 kan det bli svårigheter 
att få en tillräckligt stor fastighet i förhållande till 
byggnadens storlek (om man vill bygga en byggnad 
som går över gräns). I några av de exempel som 
önskats är fastigheten bebyggd till 100% och all 
mark är samfälld.

Etapp 2 saknar (eventuellt) ett b i området närmast 
vägen i söder.

Kartan är något svår att tyda med utfartsförbud 
mot (legenden säger MED ska det vara MOT?) 
användningsgräns och stängsel i användningsgräns. 
Utfartsförbud mot användningsgräns finns två 
gånger i legenden och tycks se olika ut.

I väster på etapp 3 finns ett Z område som inte har 
några bestämmelser.

Området E i väster på etapp 3 saknar kontakt med 
gata. Hur ska tillträde ske?

Bemötande och kommentarer:

Vid samtal med kommunala lantmäteriet så be-
döms bestämmelserna e och p kunna samverka 
och ge tillräcklig byggrätt för att skapa ”indu-
strihotell” med egna fastigheter genom att lägga 
gemensamhetsanläggningar tvärs fastigheterna.

Det stämmer att b saknas i ett kvarter. Plankartan 
justeras så att bestämmelsen gäller generellt inom 
all kvartersmark för Z och ZG-områden.

Enligt Boverkets bestämmelsemall heter det Ut-
fartsförbud med Planområdesgräns, Utfartsförbud 
med Användningsgräns samt Stängsel med An-
vändningsgräns. Orsaken är att bestämmelserna 
om utfartsförbud respektive stängsel sammanfal-
ler med gränserna. 
Plankartan förtydligas därtill med att både utfarts-
förbud och krav på stängsel gäller längs vissa delar 
av användnings- och planområdesgränserna.

Z-kvarteret i västra delen av etapp 3 kompletteras 
med egenskapsbestämmelser motsvarande de som 
finns i angränsande Z-kvarter.

Tillfart till E-kvarteret i västra etapp 3 (för en 
befintlig transformatorstation) sker idag från allé-
vägen upp till Ryd 5:30 (Lunnahult). Detta föreslås 
fortsatt ske (inom naturmarken, NATUR).
Vattenfall, som äger stationen, äger likt detta fall 
vanligtvis inte marken. Rätten till marken regleras 
istället genom avtalsservitut. Om det i framtiden 
önskas en avstyckning för E-kvarteret från den 
kommunala fastigheten Ryd 15:44 så har detalj-
planen kompletterats med en ny planbestämmelse 
(a) om servitut avseende rätt till tillfart till förmån 
för E-område som belastar fastigheten Ryd 15:44 
(Naturmarken). Bedömningen är att bildandet av 
ett sådant servitut över naturmarken har stöd då 
det rör sig om en tillgång till en allmän anläggning. 

KOMMUNALA NÄMNDER, BOLAG OCH 
KOMMUNALFÖRBUND

Kultur och fritidsnämnden
Kultur- resp fritidsavdelningen har inget att erinra 
gällande detaljplanen förutsatt att de arkeologiska 
undersökningarna respekteras samt Länsstyrelsens 
eventuella tillstånd kring de funna fornlämningarna

Bemötande och kommentarer:

Sektor samhällsbyggnad har för avsikt att, enligt 
2 kap. 12 § KML, söka tillstånd hos Länsstyrelsen 
för ingrepp i de fornlämningar som berörs av 
exploateringen. 

Skövde Energi AB (Värme) 
har lämnat nedan yttrande.

- önskar få planbeskrivniningen kompletterad på 
sidan 29 med att det finns tomrör under väg 26 
avsedda för kunna försörja etapp 3 med fjärrvärme.

- önskar ändra Skövde Värmeverk till Skövde Energi 
på sidan 36 och sidan 39.

- Ledningsrätt för fjärrvärmeledningen som ligger 
öster om etapp 2 bör tas ut. Eftersom befintlig fjärr-
värmeledningen här hamnar inom planområdet.

- Ledningsrätt behöver även tas ut för tomrören 
och det område där de mynnar ut på västra sidan av 
v26 i etapp 3. Här behöver göras ett större lednings-
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rättsområde för att i framtiden kunna underhålla 
och reparera fjärrvärmeledningen om så behövs.

Utbyggnaden av en ny inmatning söder om etapp 
2 bör utredas för att kunna ansluta bebyggelsen till 
denna ledning. Den nya inmatningen skall anslutas 
till befintlig fjärrvärmeledning längs v26. Inmatning 
av fjärrvärme kan även ske till etapp 2, norrifrån 
från befintligt fjärrvärmenät.

Anslutning av fastigheter till fjärrvärmenät inom 
etapp 3 kommer att ske genom att etapp 3 förses 
med fjärrvärmeledningar som byggs via tomrören 
under v26 från det befintliga fjärrvärmenätet i 
etapp 1.

Bemötande och kommentarer:

Planbeskrivningen kompletteras med uppgifter 
om förslag till dragning av fjärrvärme och tomrör. 

Texten justeras från Skövde Värmeverk  till  Skövde 
Energi.

Ledningsrätter för allmänna anläggningar, exem-
pelvis fjärrvärmeledningar, kan upprättas inom 
allmän platsmark (GATA, NATUR) utan att särskild 
rätt till detta anges på plankartan. Planbeskriv-
ningen komplettaras med denna information.

Planbeskrivningen kompletteras med text om hur 
anslutningen till befintligt fjärrvärmesystem kan 
ske.

Miljösamverkan Östra Skaraborg (delegations-
beslut) 
beslutar att lämna följande synpunkter på förslaget:

1. Platsen för det gamla sågverket inom etapp 2 bör 
betraktas som potentiellt förorenat och bör under-
sökas inför markarbeten på platsen.

Inom etapp 2 finns beskrivet rester av ett ångsågverk 
som var i drift mellan cirka 1860-1950. Platsen före-
slås användas som naturmark även i fortsättningen. 
Det finns inga uppgifter om vilka produktionsme-
toder som användes. Om doppning eller annan 
ytbehandling förekommit kan det finnas dioxin-
föroreningar på platsen. Andra föroreningar som 
kan förekomma är bland annat oljeföroreningar 
och bekämpningsmedelsrester.

Bemötande och kommentarer:

Ångsågverket bedöms huvudsakligen ligga inom 
naturmarken i etapp 2. När exploatering av gator 
och kvartersmark sker i anslutning till denna före-
slås dessa föregås av att markprover tas. Planbe-
skrivningen kompletteras med denna information.

Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
avger följande yttrande i aktuellt ärende:

•  Räddningstjänstens tillgång till brandvattenför-
sörjning via brandpost i området ska säkerställas 
i enlighet med räddningstjänstens rekommenda-
tioner för detta.

•  Räddningstjänstens rekommendationer ”Brand-
vattenförsörjning från brandposter” finns att ta 
del av på www.rtos.se/rekommendationer

Observera att VAV P83 och VAV P76, som ni hänvi-
sar till gällande utformningen av brandposter, har 
reviderats och slagits ihop till VAV P114 Distribution 
av dricksvatten.

Bemötande och kommentarer:

Informationen vidarebefordras till Gatu- och 
naturenheten som ansvarar för projektering av 
VA-systemet.

Planbeskrivningen justeras så att det framgår att 
det är VAV P114 Distribution av dricksvatten som 
gäller för dimensionering av brandpostnätet.

ÖVRIGA REMISSINSTANSER

Vattenfall Eldistribution 
anger att man har flera elanläggningar inom och i 
närheten av planområdet och bilägger kartor var 
dessa är lokaliserade.

Vid schaktningsarbeten skall kabelutsättning 
beställas, kostnaden för utryckningen debiteras då 
beställaren.

Vid arbete nära Vattenfalls elanläggningar ska 
bevakning beställas hos Vattenfall.
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Eventuell flytt/förändringar av befintliga elan-
läggningar utförs av Vattenfall, men bekostas av 
exploatören.

Vattenfall har den lokala elnätsförsörjningen och 
nyanslutning beställs via Vattenfall.

Vattenfalls markförlagda kablar får inte byggas 
över och Vattenfalls anläggningar måste uppfylla 
det säkerhetsavstånd som framgår av Elsäker-
hetsverkets starkströmsföreskrifter. Befintliga 
elanläggningar måste hållas tillgängliga under alla 
skeden av genomförandet. Kablar som kommer 
inom gatumark måste skyddas genom att förlägga 
kablar i skyddsrör.

Enligt Nät 2012 K § 7.3 får inte byggnader uppföras, 
marknivån ändras, eller andra åtgärder vidtagas 
som äventyrar funktionen eller driften av nätäga-
rens anläggningar.

På sida 19 i planbeskrivningen står det att det är 
4 meter bred prickmark längs med mot allmän 
plats (gata och natur). Inga byggnader får anläggas 
närmare än 5 meter till högspänningskablar med 
spänning 22 kV och 132 kV. Eftersom det är osäkert 
exakt vart kabeln kommer gå inom allmän plats så 
vill Vattenfall att prickmarken utökas med 1 meter 
så det blir 5 meter.

På sida 29 i planbeskrivningen under rubrik El och 
Fiber 3:e stycket beskrivs det om 22 kV luftledningen 
som ska ersättas med en markförlagd kabel. Vat-
tenfall vill att ”jordkabel” ersätts med ”markförlagd 
kabel” i texten. Det är även viktigt att kabeln skyddas 
genom att lägga kabeln i skyddsrör.

Benämningen jordkabel ersätts med markförlagd 
kabel på sidan 29. Det är även viktigt att kabeln 
skyddas genom att lägga kabeln i skyddsrör.

Kartbilden på sidan 29 som redovisar läget för den 
föreslagna nya markförlagda 22 kV-kabeln stämmer 
överens med Vattenfalls planerad sträckning.

Den mindre luftledning som beskrivs på sidan 29 i 
nordvästra delen av etapp 3 tillhör inte Vattenfall.

Angående 132 kV markkabeln som går söder och 
öster om etapp 2. Har ni gjort en kabelutsättning 
som bekräftar att den inte kommer inom planom-
rådet? Det är viktigt att inga byggnader kommer 
närmare än 5 meter till kabeln. Därför måste kabeln 
skyddas med u-område och prickmark om den är 
närmare än 5 meter till planområdet.

Angående 11 kV markkablar som går inom och i 
närheten av etapp 2 och etapp 3. Har ni gjort en 
kabelutsättning som bekräftar att de inte kommer 
inom kvartersmark? Det är viktigt att inga bygg-
nader kommer närmare än 2 meter till kablarna. 
Därför måste kablar skyddas med u-område och 
prickmark. Om kablar är inom kvartersmark så ska 
det vara 2 meter u-område på varje sida av kabeln 
vilket innebär en total bredd på 4 meter.

Bemötande och kommentarer:

Informationen om att kontakt måste tas med Vat-
tenfall för/vid  kabelutsättning, bevakning, arbeten 
nära Vattenfall ledningar mm vidarebefordras till 
projektledningen för utbyggnaden av Norra Ryds 
verksamhetsområde. 

Luftledningen (22 kV) föreslås markförläggas inom 
den nya gatumarken på betryggande avstånd från 
kvartersmarken. 4 meters prickmark på kvarters-
marken bedöms tillräcklig. Planområdesgränsen/
kvartersmarken närmast den markförlagda 132 
kV-ledningen, öster om etapp 2, ligger utanför 
ledningsrätten, d.v.s. minst 3 meter från ledning-
arnas centrum. Med prickmark om 4 meter  på 
kvartersmarken innehålls de önskade 5 meterna 
med marginal.

Benämningen jordkabel ersätts med markförlagd 
kabel enligt önskemål.

Den mindre luftledning i nordväst i etapp 3 är en 
teleledning och tillhör Skanova. Ledningen är ta-
gen ur bruk och kommer att demonteras.

Läget för befintlig 132-kV-kabeln är enligt vår 
kart- och mätenhet hämtat från ledningskollen 
dit Vattenfall levererat underlaget. Läget har efter 
samrådet även bekräftats av Vattenfall själva. Vat-
tenfall har en ledningsrätt för denna som enligt det 
kommunala lantmäteriet har en bredd om 6 meter 
med ledningen i mitten som utgångspunkt, d.v.s. 
3 m på vardera sidan av den mellersta ledningen. 
Detaljplanen justeras så att kvartersmarken för de 
östra kvarteren inom etapp 2 utökas några meter 
österut. 132 kV-ledningen och dess ledningsrätt 
kommer fortsatt ligga utanför planområdets gräns.

Den markförlagda 11 kV-ledningens läge är hämtat 
från ledningskollen. Ledningen som går till befint-
lig transformatorstation vid Lunnahult kommer att 
behöva läggas om inom ny gatumark då lokalgatan 
till Lunnahult föreslås byggas om.
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behöver kommunen klargöra hur man ska lösa vissa 
delar av den nordöstra delen av etapp 3. Trafikverket 
uppfattar att förslaget är att fördröjningsmagasinet/
damm 4 ska avvattnas till vägdiket längs väg 26. 
Trafikverket anser att kommunen ska säkerställa 
att dagvatten hanteras inom planområdet och inte 
påverkar vägens dike på något sätt. Vägdiken är 
endast till för vägens avvattning och Trafikverket 
tar inte emot vatten från andra verksamheter. Tra-
fikverket vill även ha svar på hur väganläggningen 
påverkas av minst ett 100-årsregn i de nya förhål-
landena.

I planbeskrivningen står även att två diken föreslås 
dras om enligt bild på s.28. Det är otydligt vilka 
diken som avses och Trafikverket menar att det inte 
är tillåtet att ändra Trafikverkets dike då det tillhör 
Trafikverkets anläggning för väg 26.

Fortsatt dialog kring dagvattenfrågan mellan Tra-
fikverket och kommunen är önskvärt.

Övrigt

Trafikverket ser fram emot fortsatt deltagande i 
ärendet.

Bemötande och kommentarer:

Skyltar/pyloner
Planbestämmelse ”f” kompletteras med att avstån-
det mellan en fristående skylt/pylon och en allmän 
väg ska vara minst 1,5 gånger skyltens totalhöjd. 

Bländskydd
Plankartan kompletteras med en bestämmelse om 
bländskydd för den aktuella sträckan.

Farligt gods
Analys kring risk finns i planbeskrivning och MKB. 
Räddningstjänsten har i sitt samrådsyttrande inte 
framfört några synpunkter avseende detaljpla-
nens förslag kring byggnadernas utformning och 
placering avseende risker med farligt gods på väg 
26. Se även bemötande på länsstyrelsens yttrande 
i frågan, sidan 10.

Dagvatten
Området i den nordöstra delen av etapp 3, där 
dagvatten föreslås avvattnas till en infiltrations-

Trafikverket region Väst 

Generellt

Trafikverket ser positivt på att området planeras 
så att möjligheten att välja hållbara transportslag 
finns, såsom cykel och kollektivtrafik kombinerat 
med pendelparkering.

Likaså är det positivt ur trafiksäkerhetssynpunkt att 
den befintliga fastighetsutfarten på väg 26 stängs.

Skyltar/pyloner

Avståndet mellan en fristående skylt/pylon och 
en allmän väg ska vara minst 1,5 gånger skyltens 
totalhöjd. Trafikverket anser att planbestämmel-
sen ”f” om skyltar ska kompletteras med denna 
information.

Bländskydd

Den kommunala gata i etapp 3 som löper parallellt 
med väg 26 måste förses med bländskydd för att 
inte orsaka osäkerhet för trafiken som i hög fart 
passerar på väg 26. Trafikverket anser att plankar-
tan ska kompletteras med bestämmelse med krav 
på bländskydd.

Farligt gods

Enligt Länsstyrelsens policy ska en riskanalys utfö-
ras för nyetableringar inom 150 m från denna typ av 
trafikled. Trafikverket anser att Räddningstjänstens 
eventuella synpunkter på lokalisering och utform-
ning av byggnaden ska inhämtas och beaktas.                
I övrigt hänvisas till Länsstyrelsens bedömning.

Dagvatten

Trafikverket har tagit del av den dagvattenutred-
ning som bifogats handlingarna samt planförslaget. 
De två nya områdena, etapp 2 och 3, ligger på var 
sin sida om väg 26 och Trafikverket tycker att det 
är otydligt i utredningsmaterialet hur områdena 
förhåller sig till Trafikverkets anläggning väg 26, 
som är riksintresse för kommunikationer. Det bör 
förtydligas i planbeskrivningen hur man förhåller 
sig till vägen och den framtida situationen för dag-
vatten respektive skyfall efter exploatering som blir.

Trafikverket anser att de lösningar för dagvatten 
som presenterats för etapp 2 är tillfredställande 
och där har Trafikverket inga synpunkter. Däremot 
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med gatusystemet i etapp 2. Den södra av dessa har 
goda förutsättningar att utvecklas till en gång- och 
cykelväg mellan Västra Skogsråvägen i Södra Ryd 
och gc-vägen längs väg 26. 

Enklare stigar och smitvägar ”bakom” verksam-
hetskvarteren  kan vid behov komma att komplet-
tera det föreslagna gc-systemet. För detta finns 
planstöd då det i ändamålet NATUR även ryms 
komplement till grönområdets användning såsom 
exempelvis gångstigar, motionsslingor, gång- och 
cykelvägar etc.

anläggning (damm4) och efter fördröjning ledas 
till vägdike längs väg 26, har diskuterats med 
Trafikverket vid möte efter samrådet (2021-02-26). 
Det aktuella området avvattnas redan idag utan 
fördröjning till vägdiket. Avrinningsområdet som 
föreslås minskas något (genom markhöjning) kom-
mer efter föreslagen fördröjning påverka flödet i 
vägdiket betydligt mindre än idag.

Dagvattenutreningen (bilaga J) har uppdaterats 
och redovisar bl.a. förslag till åtgärder för att han-
tera skyfall så att avrinningen norrut inte ökar som 
resultat av exploateringen. Plankartan har försetts 
med bestämmelser om gatu- och markhöjder så 
att detta säkerställs.

De två diken som föreslås dras om ligger inte i 
anslutning till väg 26 och påverkar därmed inte 
Trafikverkets vägdiken.

Västtrafik 
ser positivt på att exploatering av fler verksamheter 
sker i närhet av befintlig kollektivtrafik och i anslut-
ning till befintliga gång- och cykelvägar. Detta ger 
både ett ökat resandeunderlag till kollektivtrafiken 
och goda förutsättningar för arbetspendlare och 
besökare till området att resa hållbart.

Flera sammanhängande inhägnade fastigheter på 
rad, utan allmän yta mellan tomterna, kan ge bety-
dande omvägar för gående, vilket i sin tur minskar 
attraktiviteten för att gå, cykla och resa med kol-
lektivtrafik.

Det är därför viktigt att det även skapas gena gång- 
och cykelvägar inom respektive planområde, som 
knyter an till befintliga gång- och cykelvägar och 
gångväg till busshållplatser. Att skapa ytor för enk-
lare gångväg mellan och ”bakom” de olika tomterna 
ger ”smitvägar” för gående, som väsentligt kan för-
korta väg mellan arbetsplats och busshållplats eller 
för att ta sig till befintlig cykelväg mellan Skövde 
och Stöpen.

Bemötande och kommentarer:

Som framgår av planbeskrivningen (sid 23-24) så 
föreslås att utlöpare från dagens stigsystem i re-
kreationsskogen mellan etapp 2 och bostadsområ-
dena i Södra Ryd på flera ställen kopplas samman 
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SAMMANFATTANDE BEDÖMNING
Med anledning av under detaljplanesamrådet 
inkomna synpunkter, föreslås följande förändringar 
och tillägg göras i detaljplanen:

Plankarta

• utökad naturmark inom etapp 3.
• planbestämmelser om mark- och gatuhöjder 

har införts.
• besöksparkering i etapp 3 flyttas åt nordost.
• tidigare bestämmelse ”b” gäller generellt 

inom kvartersmark för Z och ZG-områden.
• förtydligas avseende var det råder utfartsför-

bud och/eller stängselkrav och att stängsel ska 
placeras en meter in på fastigheten.

• ny administrativ bestämmelse (a) införs om 
rätt till tillfart över naturmark till E-kvarter.

• kvartersmarken och plangränsen inom etapp 
2 utökas något österut.

• planbestämmelse ”f” kompletteras med att 
avståndet mellan en fristående skylt/pylon 
och en allmän väg ska vara minst 1,5 gånger 
skyltens totalhöjd. 

• ny planbestämmelse införs om att lokalgatan 
som går parallellt med väg 26 i etapp 3 förses 
med bländskydd. 

Planbeskrivning

• kompletteras med text kring skyfall och de 
geotekniska förutsättningarna på basis av 
reviderade utredningar.

• kompletterats med text om naturmiljön och 
hur nya skyddszoner ska utformas.

• kompletteras med motivering/hänvisning 
kring varför ny verksamhetsmark behövs.

• kompletteras enligt önskemål från Skövde 
Energi AB.

• kompletteras med information om ett f.d. 
ångsågverk inom etapp 2.

• kompletteras enligt önskemål från Rädd-
ningstjänsten Östra Skaraborg

• revidering av text kring resultatet av MKB:n

MKB

Har uppdaterats, bl.a. kapitlen om risker/farligt 
gods, vatten/skyfall, naturmiljö samt MKN mm.

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

Plankarta

• en del av kvartersmarken inom etapp 2-3 
har justerats något bl.a. med avseende på att 
slänter huvudsakligen förläggs inom natur-
marken.

• breddning natursläppet söder om etapp 2.
• justering av bredd och läge för natursläppet 

mellan kvarteren i östra delen av etapp 3.

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 detaljplane-
förslaget innebär en lämplig avvägning mellan olika 
intressen.

Skövde 2021-10-25

SKÖVDE KOMMUN    

Sektor samhällsbyggnad

Inger Carlsson Ingemar Frid
T.f. Sektorchef Samhällsbyggnad Planarkitekt

19 (20) Detaljplan för Norra Ryds verksamhetsområde, etapp 2-3  
Samrådsredogörelse

2021-10-25



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


