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TIDPLAN 
Preliminära tider är kursiverade

2021

xx/x   BSB (Beredning samhällsbyggnad)
8/3  KS - Beslut om uppdrag
14/6  BSB
v.25 - v.32 Samrådsperiod
9/9  BSB
13/9-4/10 Granskningsperiod 
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13/12  KS - Beslut om antagande
  3 veckor överklagandetid
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PLANHANDLINGAR
Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

PLANBILAGOR
A. Behovsbedömning 2021-02-08

B. PM Miljöteknisk markundersökning – Skövde 4:263, WSP 
2021-04-30

C. Markteknisk undersökningsrapport. Skövde 4:263, WSP 
2021-04-30

D. PM Geoteknik, Skövde 4:263, WSP 2021-04-30

E. Trafikbullerutredning, Skövde 4:263, WSP 2021-04-06

F. Dagvattenutredning, Skövde 4:263, WSP 2021-05-25

G. Solstudie, Ritningen Arkitektbyrå, 2021-05-21

PLANENS SYFTE
Planens syfte är att möjliggöra tillskapandet av sex radhus för 
bostadsändamål i anslutning till befintligt villaområde vid 
Kapellvägen i Skövde. 

PLANENS HUVUDDRAG
Planförslaget innebär att befintligt enfamiljshus på fastigheten 
rivs och ersätts med bebyggelse i form av radhus/kedjehus/
parhus. Totalt planeras för sex bostäder i två våningar med en 
gemensam gård. 

Bostäderna angörs via Kapellvägen och parkering anordnas vid 
respektive bostad. Plats finns även för att anordna sex stycken 
gästparkeringar samt ett gemensamt miljöhus.

Kringliggande bebyggelse utgörs närmast av de friliggande 
villorna på Kapellvägen, men även de höga flerfamiljshusen 
i Käpplunda och Billingehus frilufts- och rekreationsområde 
finns i närområdet.  

Planförslaget följer översiktsplanens intentioner med ett mer 
effektivt markutnyttjande samt möjlighet förtätning inom tät-
orten. Förslaget bedöms inte medföra negativa konsekvenser 
för grannar eller andra enskilda intressen.
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AVVÄGNING ENLIGT MILJÖBALKEN
Planförslaget bedöms vara förenligt med miljöbalkens grund-
läggande hushållningsbestämmelser (MB 3 och 4 kap). Området 
bedöms vara lämpligt för den bostadsbebyggelse som föreslås.

RIKSINTRESSE
Planområdet berörs inte av något riksintresseområde.  

PLANDATA

LÄGESBESKRIVNING
Planområdet är beläget i stadsdelen Dälderna, norr om centrala 
Skövde, strax öster om Billingens friluftsområde. Planområdet 
utgörs av fastigheten Skövde 4:263 som idag är bebyggd med ett 
enfamiljhus. Planområdet omges av de större gatorna Ekäng-
svägen och Dalvägen och nås från Kapellvägen. 

AREAL
Planområdet omfattar en total areal av cirka 0,22 hektar.

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Planområdet berör fastigheten Skövde 4:263. All mark inom 
planområdet är privatägd.

Planområdets läge och avgränsning.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

ÖVERSIKTSPLAN 2025 
Planförslaget, som innebär förtätning inom befintlig bostads-
bebyggelse, är förenligt med intentionerna i ÖP2025. Planens 
läge är relativt centralt där befintlig infrastruktur nyttjas. Här 
finns också god tillgång till kollektivtrafik och tätortens gång- 
och cykelvägnät.

Planområdet ligger utanför det som omfattas av FÖP för cen-
trala Skövde.

DETALJPLANER
Planområdet är inte tidigare detaljplanelagt och ingår inte i 
någon detaljplan. Nedan anges detaljplaner som gränsar till 
planområdet.  Innehållet i dessa berör friluftsområdet väster 
om planområdet samt trafikkorsningen för Dalvägen och 
Ekängsvägen samt naturområdet söder om planområdet.

Plannummer  Namn   Beslutsdatum

1496K - P2019/5  Billingehus 2 m.fl.  2019-05-21

1496K - DP631   Käpplunda Park mm  2010-10-14

BOENDESTRATEGISKT PROGRAM
Kommunfullmäktige antog under september 2018 ett boen-
destrategiskt program för Skövde kommun, i syfte att utveckla 
attraktiva boendemiljöer för befintliga och nya invånare 
i Skövde. I programet anges ett antal strategier av vikt för 
bostadsutvecklingen i Skövde kommun. I programmet lyfts 
bland annat vikten av en god variation av boendeformer av-
seende bostadsstorlek och upplåtelseform, att ny bebyggelse 
ska komplettera befintlig bebyggelse och utnyttja befintlig 
infrastruktur liksom att den ska placeras i närheten av goda 
kommunikationsmöjligheter. Programmet anger också att fler 
ska ges möjlighet att bo centrumnära och att kommunen ska 
arbeta aktivt med förtätning. 

Planområdet ingår inte i den utbyggnadsordning för åren 2013-
2025 som tillhör det boendestrategiska programmet.

Gällande detaljplaner för och angräns-
ande till planområdet.

Utsnitt ur ÖP 2025 
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PLANENS HANDLÄGGNING

FÖRFARANDE
Detaljplanearbetet sker med utgångpunkt från reglerna i plan- 
och bygglagen (PBL 2010:900) i dess lydelse efter januari 2015. 
Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande. 

Planprogram
Då planförslaget har stöd i eller överensstämmer med ÖP 2025  
bedöms det inte vara nödvändigt att detaljplanen föregås av 
ett programskede.

MILJÖBEDÖMNING OCH 
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Om genomförandet av planen kan antas få en betydande mil-
jöpåverkan, ska enligt plan- och bygglagen (PBL 4 kap. 34 §) 
miljökonsekvenserna redovisas i omfattning och innehåll som 
följer av 6 kap. 11, 12 och 16 §§ miljöbalken.

När kommunen tar ställning till om planens genomförande kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan görs en behovsbe-
dömning (undersökning om betydande miljöpåverkan). Om 
behovsbedömningen visar på en betydande miljöpåverkan ska 
en strategisk miljöbedömning göras och resultatet redovisas i 
form av en miljökonsekvensbeskrivning.

Sektor samhällsbyggnad bedömer, utifrån framtagen behovs-
bedömning (bilaga A), att ett genomförande av planen inte 
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Skälen för 
bedömningen är huvudsakligen:
• Planförslaget följer Översiktsplan 2025. 

• Planen medför inte betydande påverkan på naturvärden. 

• Planen medför inte betydande påverkan på kulturvärden. 

• Planen medför inte betydande påverkan på sociala eller 
matriella värden. 

• Planen medför inte betydande risker för människors 
hälsa eller för miljön. 

• Gällande miljökvalitetsnormer riskerar inte att över-
skridas.

• Planförslaget nyttjar mark i nära anslutning till befintlig 
infrastruktur och bidrar  med ett värdefullt tillskott av 
bostäder i Skövde tätort. 

• Hållbar samhällsplanering och val av hållbara byggma-
terial metoder och energisystem i byggskedet kan bidra 
till att uppnå flera av de nationella miljömålen.
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• Bostäder på fastigheten innebär ett effektivt nyttjande av 
befintlig infrastruktur och möjliggör för kollektivtran-
sport, gång och cykel.

• Förslaget bidrar till förtätning och till en ökad variation 
av bostadstyper i närområdet.

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2021-03-08 § 
20/21 att genomförandet av planförslaget inte bedöms medföra 
någon betydande miljöpåverkan varför något behov av en mil-
jöbedömning inte föreligger.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har i yttrande, daterat 2021-
02-23, framfört att de delar kommunens bedömning i frågan. 

KOMMUNALA BESLUT I ÖVRIGT
Kommunstyrelsen beslutar 2021-03-08, § 20/21 att ge sektor 
samhällsbyggnad i uppdrag att upprätta detaljplan för fastig-
het Skövde 4:263
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PLANFÖRSLAGET - SAMMANFATTNING
Planområdet ligger centralt beläget i Skövde tätort och mycket 
nära Käpplunda lokala centrum. Avståndet till centrumkärnan 
och resecentrum är cirka 2 kilometer. Planområdet ingår i ett 
småskaligt villaområde med bostadshus i 1-2 våningar av olika 
karaktär. 

I planområdet närhet finns goda möjligheter till lek och 
rekreation i tätortsnära grönområden. Det finns goda kom-
munikationsmöjligheter till planområdet via såväl gång- och 
cykelvägnätet, övrigt vägnät och med kollektivtrafik. Området 
är väl föresett med teknisk infrastruktur.

Planförslagets innebär att befintligt enfamiljshus på fastighe-
ten rivs och ersätts med bostadsbebyggelse  i form av radhus/
kedjehus/parhus i två våningar vid en gemensam gård. Totalt 
planeras för sex bostäder med tillhörande parkering, uteplats 
och förrådsbyggnad. Byggnadernas högsta tillåtna höjd anpas-
sas utifrån den närliggande bebyggelsens skala.

Bostadsbebyggelsen tillåts i planområdets västra del. På den 
östra delen tillåts endast en mindre del att bebyggas med 
komplementsbyggnader så som sopstation, cykelparkering 
och andra byggnader för bostädernas gemensamma nyttjande.

Exploateringen kommer att ge ett tillskott av bostäder och 
bidrar positivt till utvecklingen av Skövde och stadsdelen. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRING

MARK OCH VEGETATION
Marken inom området är relativt plan med markhöjder som 
varierar mellan +154,4 och +154,6. Strax norr om planerad 
bebyggelse sluttar marken ner mot Kapellvägen med en höjd-
skillnad om 1,5 till 2,0 meter. Även söder om planområdet slut-
tar marken ner mot lägre belägna grönytor mot Ekängsvägen.

Utöver befintlig bostadsbyggnad utgörs planområdet huvud-
sakligen av gräs- och grusytor och endast enstaka träd och 
buskar.

STRANDSKYDD
Planområdet omfattas inte av strandskydd.

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN MM 
Enligt SGU:s jordartskarta är den dominerande jordarten inom 
området isälvssediment, i anslutning till området förekom-
mer även sandig morän och rödfyrsfyllning. Jorddjupet inom 
fastigheten är enligt jorddjupskartan mellan 10 och 20 meter.

En geoteknisk undersökning har tagits fram av konsult WSP 
2021-04-30. En kort sammanfattning av denna redovisas nedan. 
Undersökningen biläggs i sin helhet (Bilaga D).

Genomförd geoteknisk undersökning visar de undersökta 
punkterna att jorden ner till mellan 0,4 och 1,0 meter utgörs av 
mullhaltig sand, mullhaltig grusig sand och mullhaltig stenig 
sand. Direkt under det organiska ytskiktet utgörs jorden av 
stenig grusig sand ner till fullt provtagningsdjup 2 till 3 meter 
under markytan. 

Underliggande jord utgörs av friktionsmaterial ner till för utför-
da sonderingar fast botten – troligen fast lagrad friktionsjord, 
sten, block eller berg.  Friktionsjorden inom området bedöms 
hålla medelhög till hög relativ fasthet. På grund av skifferin-
nehållet i jorden är den att betrakta som måttligt tjällyftande.

Då jorden inom området uteslutande utgörs av medelfast/
fast lagrad friktionsjord bedöms ingen sättningsproblematik 
föreligga vid byggnation i upp till 2 plan. Detta förutsätter att 
all organisk jord utskiftas innan grundläggning.

Totalstabiliteten inom området bedöms som god. Strax norr 
om planerad byggnation släntar marken ner mot Kapellvägen 
som ligger i skärning. Beroende på slutlig placering och höjd-
sättning kan höjdskillnader här behöva tas upp med hjälp av 
en stödmur eller liknande.

Utrdrag ur jordartskarta . Källa: SGU
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Schaktning kan ovan grundvattenytan ske med slänt i lutning 
1:1,5. Temporära schakter på mindre yta för exempelvis led-
ningar, fundament eller likande kan sannolikt utföras med 
brantare släntlutning

HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN
De hydrogeologiska förhållandena inom området har un-
dersökts med slutsats att grundvattennivån sannolikt ligger 
djupare än 3 meter under stor del av året.

RADON
Planområdet är beläget inom högriskområde för radon, vilket 
medför att byggnader ska utformas radonsäkra. Frågan kom-
mer att följas upp vid bygglovsprövningen.

FÖRORENINGAR

Markföroreningar
Mellan år 1830 till 1952 bedrevs verksamhet med kalkbränning 
och stenhuggeri vid Käpplunda gruva sydost om planområdet. 
Vid kalkbränningen användes alunskiffer som bränsle och 
den uppkomna restprodukten kallas rödfyr. Restprodukterna 
genererades ofta i överflöd och historiska upplag är vanliga i 
närområdet. Rödfyr kan innehålla humantoxiska ämnen som 
arsenik, bly och kadmium. 

För att utreda eventuell förekomst av föroreningar i marken, i 
halter som kan vara farliga för miljön och människors hälsa, 
har en miljöteknisk markundersökning utförts inom ramen för 
planarbetet. Undersökningen biläggs i sin helhet (bilaga B+C)

Vid den provtagning som gjordes vid utredningen påträffas 
inte några ämnen som skapar misstanke om att det spridits 
omfattande mängder rödfyr eller tungmetaller till fastigheten. 

Det ämne som påträffats i halter över Naturvårdsverkets ge-
nerella riktvärden är arsenik, vilket har påträffats i samtliga 
provpunkter i olika djup. Vid två av provpunkterna har halter 
av arsenik marginellt över MKM påträffats i djupa jordlager. 
Det indikerar att det är naturligt förekommande i området, 
vilket är känt sedan tidigare. 

Vid de få fall där rödfyr påträffats har uppmätta halter av 
arsenik och andra metaller inte varit högre än i jordprov från 
övriga provpunkter. 

Då vissa metaller förekommer i halter över mindre än ringa risk 
(MRR) så behöver en anmälan enligt miljöbalken om efterbe-
handling, enligt 28§ i förordningen om miljöfarlig verksamhet 
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och hälsoskydd upprättas och godkännas av miljökontoret i 
Skövde innan eventuell schaktning eller förflyttning av massor 
på området kan påbörjas. 

I de fall där halter av arsenik över MKM har påträffats, så är 
halterna inom laboratoriets felmarginaler. De högsta halterna 
arsenik påträffats i djupa jordlager, som därmed ger ett na-
turligt skydd mot humanexponering. I och med att arsenik 
är naturligt förekommande i jordarten skiffer och halterna 
bedöms utgöras av bakgrundshalter, bedömer kommunen att 
det inte finns behov av åtgärder för att minska risk för män-
niskors hälsa eller miljön. 

FORNLÄMNINGAR OCH KULTURMILJÖER
Inga dokumenterade fornlämningar finns inom planområdet. 
Planområdet finns inte heller upptaget i några inventeringar 
och har i övrigt inga utpekade byggnadskulturella eller andra 
kulturhistoriska värden. 

Alla fornlämningar, kända och okända, är skyddade av kultur-
miljölagen. Om fornlämningar som inte tidigare varit kända 
skulle påträffas vid grävning eller under annat arbete inom 
området ska arbetet avbrytas och länsstyrelsen kontaktas.

KLIMATANPASSNINGSÅTGÄRDER
Mycket talar för att klimatet i Sverige kommer att förändras 
och bli varmare och blötare. Skövde kommun har tagit fram en 
Risk- och sårbarhetsanalys ur ett klimatförändringsperspektiv 
som visar hur effekterna av ett förändrat klimat (ökad neder-
börd, värmeböljor, stormar mm) påverkar Skövde kommun. De 
slutsatser och förslag på åtgärder som framkommit kan sedan 
ge stöd vid bedömningar av enskilda exploateringsområden. 
Analysen ligger till grund för det fortsatta arbetet med att bygga 
ett robust och attraktivt samhälle.

Planområdets ligger högt och risk med  förväntade höjda vat-
tenstånd kan avfärdas. Inom planområdet kommer endast 
en mindre del av området att hårdgöras som  t ex gångvägar, 
parkerings- och kommunikationsytor. 

Befintliga uppväxta träd ska så långt som möjligt bevaras. Dag-
vattenhanteringen ska ske genom lokalt omhändertagande.

Klimatanpassningsåtgärder för värmeböljor berör främst bygg-
nadens konstruktion och utförande och bevakas i bygglovs-
processen.

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

Utklipp från skyfallskartering. Blåa om-
råden visar maximal utbredning vid ett 
100-års regn. Planområdet markerat 
med röd linje. (Källa: Skövde kommun)
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BEBYGGELSEOMRÅDEN

BEFINTLIG BEBYGGELSE
Planområdet ingår i ett småskaligt villaområde med bostads-
hus i 1-2 våningar av olika karaktär och gestaltning placerade 
runt generösa gårdar. Fastigheten är idag bebyggd med ett 
enfamiljshus som uppfördes 1980. Fastigheten är inte av kul-
turhistoriskt intresse och omfattar inte några  kända  kultur-
historiska värden. 

PLANERAD BEBYGGELSE
Planförslaget innebär att befintlig bostadsbyggnad rivs och 
ersätts med bostadsbebyggelse (B) i form av radhus/kedjehus/
parhus i två våningar kring en gemensam gård. Totalt planeras 
för sex bostäder med tillhörande parkering, uteplats och för-
rådsbyggnad. 

Bostadsbebyggelsen tillåts i planområdets västra del. På den 
östra delen tillåts endast en mindre del att bebyggas med 
komplementbyggnader så som sopstation, cykelparkering och 
andra byggnader för bostädernas gemensamma nyttjande.

Byggnadernas högsta tillåtna höjd anpassas utifrån den närlig-
gande bebyggelsens skala och bostadsbyggnaderna får uppfö-
ras i två våningar. Detta regleras med planbestämmelse som 
tillåter en högsta nockhöjd för huvudbyggnader till 8,5 meter. 
En generell bestämmelse reglerar högsta byggnadshöjd för 
komplementbyggnader till 3 m. Nockhöjd betyder att byggna-
dens höjd mäts från markens medelnivå till takets högsta del 
exklusive uppstickande delar såsom skorsten, antenner med 
mera. 

Endast parhus, radhus eller kedjehus är tillåtet (f1). Radhus, 
parhus och kedjehus består av två eller flera sammanbyggda 
huskroppar (huvudbyggnader). Varje huvudbyggnad har en 
egen tomt och eventuellt tillhörande komplementbyggnader. 
Planen möjliggör en relativt tät exploatering. Största tillåtna 
byggnadsarea är 550 m2 vilket möjliggör det illustrerade för-
slaget med sex radhus/kedjehus/parhus, inklusive komple-
mentbyggnader. 

På planområdets östra del möjliggörs för gårdsyta som ska 
nyttjas gemensamt av bostäderna. Här finns behov av att upp-
föra en  miljöstation samt eventuellt även andra gemensamma 
komplementbyggnader. Sådana tillåts till en största byggnadsa-
rea av 60 m2. På gårdsytan får även parkeringsplatser ordnas.

På gården ska även anläggning för hantering av dagvatten 
inrymmas. Läs mer om det under rubrik Dagvatten.

Källare får inte finnas inom planområdet.

Befintlig bebyggelse på fastighet Skövde 
4:263

Befintlig bebyggelse på fastighet Skövde 
4:263

Situationsplan för planerad bebyg-
gelse enligt planförslaget. (Illustration: 
Ritningen Arkitektbyrå

Illustration, vy från nordväst (illustration: 
Ritningen Arkitektbyrå)
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Solceller kan placeras på taken.

OFFENTLIG OCH KOMMERSIELL SERVICE
Planområdet ligger centralt beläget i Skövde tätort och mycket 
nära Käpplunda lokala centrum med tillgång till såväl offentlig 
som kommersiell service. Avståndet till centrumkärnan och 
resecentrum är cirka 2 kilometer.

Käpplundaskolan ligger cirka 600 meter från planområdet och 
vårdcentralen finns 300 meter väster om planområdet. Flera 
förskolor (Dalvägens, Påfågelns- och Solrosens förskolor) finns 
i planområdets närhet. 

I enlighet med nu gällande skollag ska elever placeras på den 
skola som vårdnadshavare önskar. Om alla elever inte kan 
beredas plats på den skola vårdnadshavare önskar ska när-
hetsprincipen vara styrande. Alla elever har rätt till en skola 
nära hemmet, vilket inte ovillkorligen innebär den skola som 
ligger närmast hemmet.

TILLGÄNGLIGHET
Terrängen inom planområdet medger god tillgänglighet utom-
hus för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Markplaneringen ska utföras så att personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga kan nå målpunkter utan 
problem. Viss nivåskillnad finns mellan Kapellvägen och 
planområdet denna måste planeras och utföras så att tillgäng-
ligheten är god. Detta bevakas av kommunen i samband med 
hanteringen av bygglovet.

SKYDDSRUM
Planområdet ligger inom skyddsområde B. Vid vårdcentralen 
cirka 300 meter väster om planområdet finns närmsta befintliga 
skyddsrum med ca 113 befintliga skyddsrumsplatser.

BYGGNADSKULTUR OCH GESTALTNING
De planerade radhusen är anpassade till de byggnadsvolymer 
som finns representerade bland bostäderna utmed Kapellvä-
gen. De illustrationer som redovisas är exempel på byggnader 
som kan uppföras inom ramen för detaljplanens bestämmelser.

Byggnaders placering och höjd regleras genom planbestäm-
melser, i övrigt möjliggörs en friare utformning vad gäller val 
av fasadmaterial, färgsättning, tak etcetera. Hänsyn ska dock 
tas till omgivningens karaktär. Den nya bebyggelsen kan ges en 
utformning som speglar nutida arkitektur samtidigt som den 
bör knyta an till områdets värden och skala. Traditionella mate-
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rialval som trä, tegel och användandet av slamfärg innebär ofta 
att en ny byggnad passar väl i den lokala bebyggelsetraditionen. 
En planbestämmelse (f2) införs för att säkerställa enhetlig-
het vad gäller takmaterial och färgsättning på byggnaderna. 
Syftet med detta är att byggnaderna ska utgöra en helhet som 
samspelar på ett harmoniskt sätt vad gäller färg och uttryck.  

För att skapa trygga och trivsamma miljöer inom området är 
det viktigt att utemiljön är upplyst.  

FRIYTOR, LEK OCH REKREATION
Norr om planområdet finns två större grönområden med våt-
markskaraktär. Dessa nyttjas mycket lite som rekreationsom-
råde men bidrar med ekosystemtjänster till stadsdelen. Öster 
om planområdet och Dalvägen finns Billingens friluftsområde 
med dess stora utbud av grönytor och rekreationsmöjligheter.

Inom de omkringliggande grönområdena finns sammantaget 
goda möjligheter till lek och rekration. Här finns rofyllda ytor, 
flitigt nyttjade gångvägar samt lek- och aktivitetsmöjligheter. 

De radhus  som föreslås och som planförslaget möjliggör kom-
mer att ha sin egen lilla uteplats väster om byggnaderna. Dessa 
kommer att kompletteras med gemensamma ytor för såväl 
trafik, komplementbyggnader som grönytor.

Vid detaljprojektering av bostäder inom planområdet är det 
viktigt att säkerställa tillräckligt stora ytor för utevistelse. 
Enligt PBL ska tillskapandet av friyta ges företräde före parke-
ring. Inom planområdet finns möjlighet att skapa utemiljöer 
av god kvalitet. Hur dessa ytor disponeras och planeras väljs i 
genomförandeskedet.

Detaljplanen säkerställer att delar av gårdsytan inom området 
ej får utgöras av hårdgjord yta (b2). Dessa ytor kan med fördel 
planteras och nyttjas som trivselskapande och gröna ytor på 
innergården.
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GATOR OCH TRAFIK

ALLMÄNT
Planområdet ligger omgivet av tre vägar. De större Ekängsvägen 
och Dalvägen utgör större leder i trafiknätet i centrala Skövde. 
Kapellvägen är en mindre bostadsgata som sammanbinder de 
småhustomter som samlas inom området.

Avståndet till tätortskärnan och resecentrum är cirka 2 km 
vilket är ett avstånd som bedöms uppmuntra till mer hållbara 
transportsätt så som gång, cykel och kollektivtrafik.

GÅNG- OCH CYKELTRAFIK
Utmed Dalvägen och Ekängsvägen ligger separerade gång- och 
cykeävägar som förbinder planområdet med omkringliggande 
handels- och serviceområden samt centrum.

För att underlätta och stötta användandet av mer hållbara 
transporter som cykel för korta resor, lyfter planen vikten av 
att skapa lättillgängliga och väderskyddade cykelparkeringar.
Läs mer under avsnitt Parkering.

KOLLEKTIVTRAFIK
Planområdet ligger centralt och är väl försett med kollektiv-
trafik. Hållplatser för buss i linjetrafik finns både norr och 
söder om planområdet, utmed Dalvägen (Maskrosvägen och 
Käpplunda park) längs Ekängsvägen vid Billingens vårdcentral 
och Käpplunda vårdcentrum.

INFART OCH VARUTRANSPORTER
Planområdet kommer att utgöras av en bostadsgård som även 
utgör de boendes utemiljö. Det är därför viktigt att större 
fordon som angör fastigheter, exempelvis för avfallshämning 
inte behöver backa. Om detta inte kan ske från Kapellvägen 
måste det finnas möjlighet till vändytor för större fordon inom 
planområdet.

För att möjliggöra en säker och tillgänglig infart till tomten 
läggs infarten så långt österut som möjligt på Kapellvägen. 
Det är endast här planområdet gränsar till gatan utanför. De 
tär också här höjdskillnaden mellan vägen och planområdet är 
som minst och sikten som bäst vilket gör det till mest lämpliga 
utfart.

PARKERING

Verksamheternas behov av parkering ska tillgodoses inom 
kvartersmarken. Behovet av bilplatser (bpl) bevakas i bygglov-
skedet.  Med en beräkning utifrån parkeringsnormen, där 1,5 

Väg
ÅDT 

(antal 
fordon)

Andel tung trafik 
(%)

Hastighet
(km/h)

Ekängsvägen, norr om 

Dalvägen

7000 4 40

Ekängsvägen, öster om 

Dalvägen

4900 3 40

Dalvägen 4900 4 30/40

Kapellvägen 640 1 40

Trafikinformation för vägtrafik, prog-
nosår 2040. Källa: Skövde kommun

Höjdskillnad mellan Kapellvägen till 
vänster och planområdet till höger. Foto: 
WSP, 2021 
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platser per bostad anges som lämpligt för bostäder i radhus, 
bedöms detaljplaneområdets totala parkeringsbehov uppgå 
till 9 parkeringsplatser. 

Parkeringsnormen anger även riktlinjer för uppställningsplat-
ser för cykel. Även här anges behovet cykelplats per bostad vara 
1,5 vilket ger ett totalt behov av 9 cykelplatser för planområdet. 

Huvudprincipen inom planområdet är att en bilplats kommer 
att finnas i anslutning till varje bostad. Där kommer det även 
finnas utrymme för cykelparkering. Plats för de ytterligare 3 
platser som behövs inom området kommer att kunna tillskapas 
i planområdets östra del. Längs den gemensamma gatan inom 
fastigheten placeras ett antal p-platser och cykelparkeringar. 

SOCIAL HÅLLBARHET
Detaljplanen möjliggör för uppförande radhus/kedjehus/par-
hus i gränslandet mellan Kapellvägens  villor och de omrking-
liggande flerbostadshusen vilket ger tillskott av nya boendeal-
ternativ som i sin tur ger bättre förutsättningar för mångfald. 

Uppförandet av moderna radhus  så som gestaltat förslag ger 
området en gestaltningsmässig variation och deras nutida 
utformning bidrar med ytterligare en årsring till områdets 
gestaltning och karaktär. 

Planområdet ligger centralt med närhet till både offentlig och 
kommersiell service som även fungerar som lokal mötesplats. 
Rekreationsområden finns också inom nära avstånd, liksom 
kollektivtrafik som bidrar till att personer kan ta sig till och 
från området utan bil. 

Inom gångavstånd finns flera förskolor samt en grundskola och 
planområdet har nära till naturområden för lek och rekreation. 
Förutsättningar för en god bostadsmiljö för barn bedöms som 
goda och tillkommande bebyggelse bedöms inte innebära 
några negativa konsekvenser för barn.

För att skapa trygga och trivsamma miljöer inom och till om-
rådet är det viktigt att gator och passager är väl upplysta och 
tillgänglighetsanpassade.

Barn och ungas rättigheter i enlighet med barnkonventionen 
har beaktats i planförslaget. 
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TEKNISK FÖRSÖRJNING

VATTEN OCH AVLOPP (VA)
Fastigheten ska anslutas till det kommunala ledningsnätet. 
Befintliga vatten- och spillvattenledningar med tillräcklig ka-
pacitet finns i omkringliggande gator.

DAGVATTEN
Dagvatten ska omhändertas i enlighet med policydokumentet 
Riktlinjer för dagvatten i Skövde kommun, antagen av kom-
munstyrelsen 2011-02-14. Av denna framgår bl.a. att vid nyex-
ploatering ska i första hand LOD (lokalt omhändertagande av 
dagvatten) användas. Utgångspunkten för riktlinjerna är att 
avrinningen från området inte ska öka vid en nyexploatering. 

Planområdet ligger inom det naturliga avrinningsområdet för 
recipienten Svesån. Avståndet till recipienten är ca 4 km. Inom 
planområdet avrinner vattnet ytligt. På grund av områdets 
topografi, där planområdet ligger inom en lokal höjdpunkt, är 
det inte troligt att något externt dagvatten tillförs planområdet. 

Allmänna dagvattenledningar finns i Kapellvägen samt Ekäng-
svägen. Fastigheten inom planområdet är idag ansluten till 
ledningsnätet i Kapellvägen. Strax norr om planområdet finns 
ett lågt beläget område som tar emot dagvatten från lednings-
nätet. Området används som översvämningsyta och tillåts stå 
under vatten vid större nederbördstillfällen.

Inom ramen för detaljplanearbetet har en dagvattenutredning 
tagits fram för att klargöra vilka konsekvenser den föreslagna 
exploateringen får för området avseende dagvattenflöden, 
föroreningar och skyfall (WSP Sverige AB, se bilaga F). I ut-
redningen analyseras även översvämningsrisker och förslag 
lämnas till framtida hantering av dagvatten och skyfall.

Planområdet ligger inom tillrinningsområdet för grundvatten-
förekomsten Hagelberg samt inom det naturliga avrinnings-
området för Svesån. Det dagvatten som leds bort via dagvat-
tenledningsnätet i Kapellvägen leds vidare till Havstenasjön, 
varpå det infiltrerar till grundvattenförekomsten. Det dagvatten 
som når Ekeängsvägen leds vidare till Svesån.

Kommunens mål för framtida omhändertagande av dagvatten 
har varit att inte öka dagvattenflödena från planområdet samt 
att inte bidra till en ökad föroreningsbelastning till aktuell reci-
pient. Utgångspunkten har varit ett klimatanpassat 10-års regn 
med varaktigheten 10 minuter. Kommunen har även uttryckt 
önskemål om att höjdsättningen inom planområdet anpassas 
så att avledning vid skyfall kan ske söderut.
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I och med planerad bebyggelse visar flödesberäkningarna en 
ökning från 12 l/s till 38 l/s, vilket motsvarar 216 %. Flödesök-
ningen ger en erforderlig fördröjningsvolym på 18 m3 inom 
planområdet.

För hantering av stora mängder nederbörd/skyfall rekommen-
deras att marknivåerna anpassas så att ytlig avledning kan ske 
söderut mot intilliggande naturmark avsedd för kommunal 
dagvattenhantering. Det innebär att krossdiket och omgivande 
mark behöver höjdsättas så att anläggningen tillåts brädda 
söderut när diket går fullt.

Dagvatten från planområdet ska fördröjas och renas innan det 
släpps vidare mot befintliga dagvattenledningar i Kapellvägen 
norr om planområdet. 

Dagvatten från planområdet ska avledas till en anläggning/
växtbädd i planområdets södra del. Markyta för denna anlägg-
ning för uppsamlande av dagvatten säkerställs i planen med 
bestämmelse (b4). För att säkerställa att det vatten som rinner 
av områdets hårgjorda ytor rinner mot b4 införs en bestäm-
melse på plankartan (n) som säger att all markyta i planområ-
dets östra del (väg och parkering) ska anläggas/höjdsättas så 
att naturlig avrinning sker i riktning mot denna uppsamlande 
yta. För avrinning från takytor finns även möjlighet att anlägga 
ytliga rännor eller linjeavvattning för att avrinningen ska avle-
das mer effektivt.  Efter uppsamling leds vattnet vidare genom 
ett krossdike, med flödesriktning norrut, längs planområdets 
östra sida mot en brunn i nordöstra hörnet som ansluter till 
kommunal dagvattenledning i Kapellvägen.Detta säkerställs 
med planbestämmelse (b4). För att säkerställa att föroreningar 
från trafiken inom området renas samt att vattnet fördröjs för 
att minska belastningen på ledningsnätet bör anläggningarna 
ha en fördröjande och renande funktion. 

För att uppnå tillfredställande rening krävs att anläggningarna 
kopplas i serie. Det betyder att dagvattnet först omhändertas i 
växtbäddarna och sedan leds vidare till krossdiket. Krossdiket 
ska placeras inom planområdet/fastigheten. Anläggande ska 
ske i dialog med ägare till fastigheten bredvid.

Vid extrema nederbördsmängder då stora vattenmängder 
samlas i uppsamlingsytan/växtbädden kan den rinna över. Då 
detta sker rinner vattnet över mot grönområdet i söder. 

EL OCH FIBER
Nya byggnader försörjs med el från SkövdeNät AB.

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

Förslag till dagvattenhantering med pla-
cering och ytbehov. Rinnvägar illustre-
rade med blåa pilar. 
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VÄRME
Minimikrav och råd avseende energihushållning och värme-
isolering regleras i Boverkets byggregler (BBR).

Befintliga fjärrvärmeledningar finns i anslutande gator och 
möjlighet finns att ansluta till dessa. 

AVFALL
Avfallshanteringen ska utformas så att återanvändning och 
återvinning främjas. Planområdet ska utformas så att hämt-
ning av avfall etcetera ska kunna göras uta backrörelser. Läs 
mer under avsnitt Infart och Varutransporter. 

Utrymmen för hämtning av avfall ska utformas i samarbete 
med Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS).  

STÖRNINGAR

TRAFIKBULLER
Riksdagen har i förordning om trafikbuller vid bostadsbyg-
gande (2015:216) antagit riktvärden utomhus vid nybyggnad av 
bostäder. Förordningen grundas i Plan- och bygglagens 2 kap 
6 a § om hur bostäder ska lokaliseras och anpassas till mark 
som är lämpad för ändamålet, med hänsyn till möjligheterna 
att förebygga bullerstörningar. Aktuella riktvärden anges i 
tabell till vänster.

Krav på inomhusvärden avseende buller för bostäder och 
andra typer av lokaler regleras i Boverkets byggregler BBR. 
Dessa gäller oavsett ljudnivån utomhus. För bostäder gäller 
för närvarande riktvärdet inomhus på 30 dBA ekvivalent nivå 
och 45 dBA maximal nivå.

Väg
Detaljplaneområdet ligger omgiven av de tre vägarna Ekängs-
vägen, Dalvägen samt Kapellvägen. För att säkerställa en god 
ljudmiljö inom planområdet har en trafikbullerutredning har 
tagits fram av konsult WSP 2021-04-06. En kort sammanfatt-
ning av denna redovisas nedan. Undersökningen biläggs i sin 
helhet (Bilaga E)

Utredningen visar att med vald byggnadsplacering uppfyller 
samtliga fasader på alla planerade byggnader kravet för ekvi-
valent ljudnivå enligt förordningen utan undantag.

Gällande de planerade uteplatserna på radhusens västra sida 
visar beräkningarna att riktvärden för ljudnivå på uteplats, 
50 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå, överskrids. 
Den ekvivalenta ljudnivån överskrids med 3–5 dB vid samtliga 

Sammanställning av riktvärden enligt 
förordning 2015:216 §§ 3-5 som gäller 
efter 2017-07-01 för trafikbuller utom-
hus som normalt inte bör överskridas 
vid nybyggnad av bostäder.

 Utrymme     Ekvivalent Maximal   
              nivå   nivå 
________________________________________________________ 

Utomhus vid
 - fasad          60 1) dBA 
 - uteplats i      50   dBA 70 dBA
   ansl. till
   bostaden

Om 60  dBA vid fasad ändå överskrids bör
1.  Minst hälften av bostadsrummen i en 

bostad bör vara vända mot en sida där 55 
dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids 
vid fasaden, och 

 2.  Minst hälften av bostadsrummen bör 
vara vända mot en sida där 70 dBA 

 maximal ljudnivå inte överskrids mellan 
kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.

Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljud-
nivå som anges för uteplats ändå överskrids, 
bör nivån dock inte överskridas med mer 
än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per 
timme mellan kl. 06.00 och 22.00.
  ------------------------------------------------------------------------------------

1) För bostad om högst 35 m2 gäller 65 dBA
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uteplatser. För de två uteplatserna längst i söder överskrids 
även riktvärdet för maximal ljudnivå på uteplats med 1–2 dB. 
Därmed krävs åtgärder för att riktvärden ska kunna innehållas 
vid dessa uteplatser. Utredningen erbjuder tre åtgärdsalternativ 
för att riktvärden för uteplats ska kunna hållas. 

a) Om en gemensam uteplats anordnas på ett ställe där 50 dBA 
ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå kan uppnås (östra 
sidan) kan de enskilda uteplatserna på västra sidan utgöra ett 
komplement utan att åtgärder krävs vid dessa, då det räcker 
med att riktvärden kan innehållas för en av en bostads ute-
platser.

b) Om uteplatser endast anordnas på västra sidan krävs åtgärder 
vid dessa. Som åtgärd föreslås en 2 m hög bullerskyddsskärm 
(enligt förslag som visas i utredningen). Med denna åtgärd 
innehålls riktvärden vid samtliga uteplatser.

c) Om möjlighet finns att anordna uteplats på östra sidan om 
byggnadskroppen visar beräkningarna att riktvärde för ekvi-
valent ljudnivå kan innehållas vid samtliga bostäder. Dock 
överskrids riktvärde för maximal ljudnivå vid bostad närmast 
Kapellvägen, därmed krävs en åtgärd för att riktvärden ska 
kunna innehållas vid denna uteplats. Som åtgärd föreslås en 
2 m hög bullerskyddsskärm (enligt förslag som visas i utred-
ningen).

Planen möjliggör för alla dessa tre alternativ att genomföras. 
Vid projektering och bygglovhantering avgörs vilken av de 
föreslagna lösningarna som nyttjas.

INDUSTRI- OCH VERKSAMHETSBULLER
Boverket har tagit fram en vägledning och riktvärden för ut-
omhusbuller från industrier och verksamhetsområden vid 
planläggning av nytillkommande bostäder (Rapport 2015:21). 
Dessa kan även tillämpas vid planläggning av skolor, förskolor 
och vårdlokaler under tillämpningsbara tider. Riktvärdena som 
bör uppfyllas anges i tabell i marginalen.

Planområdet bedöms inte beröras av verksamhetsbuller.

I detaljplan för verksamheter i angränsande Billingebacken, 
konstateras att buller från den gondollift som detaljplanen 
möjliggör ska avskärmas vid källan (maskineriet) för att inte 
störa omkringliggande bostadsbebyggelse.

TRANSPORT AV FARLIGT GODS
Planområdet ligger inte i närheten av väg som utpekas som 
transportled för farligt gods och omfattas därmed inte av den 
särskilda riskpolicyn för hantering av dessa risker.

Beräkning av ekvivalent ljudnivå ljud-
nivå från vägtrafik inom Skövde 4:263. 
Trafikmängder enligt prognosår 2040. 
Färgfält visar ekvivalent ljudnivå 1,5 m
ovan mark. Källa: Trafikbullerutredning, 
WSP

Riktvärden för buller (ekvivalenta nivåer) 
från industri- och verksamhetsområden 
som bör gälla utomhus vid  fasad på 
bostad. 

 Leq dag Leq kväll Leq natt
 (06-18) (18-22) (22-06)
________________________________________________________ 

Zon A 50 dBA 45 dBA 45 dBA
Zon B 60 dBA 55 dBA 50 dBA

Zon A:  Bostäder bör kunna accepteras
Zon B:  Bostäder bör kunna accepteras 
om tillgång till ljuddämpad sida finns 
och byggnaderna bulleranpassas.
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Inga särskilda åtgärder krävs i planen.

LJUSFÖRHÅLLANDEN 
Då planområdet gränsar till befintlig bebyggelse har en solljus-
studie gjorts för att studera om planförslaget ger påverkan på 
ljusförhållandena i och omkring planområdet. Studien visar 
förhållandena för fyra tidpunkter i juni.

Ljusförhållandena efter planens genomförande bedöms inte 
påverkas negativt för den nya bebyggelsen eller dess omgiv-
ning.  Skuggbildning från de nytillkommande byggnaderna 
blir som störst på kvällen då solen står lågt, men skuggorna 
blir inte så långa att de påverkar omkringliggande fastigheter. 
Den gemensamma gården öster om bostadshusen blir delvis 
skuggad av kvällssolen.

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

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

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

Trafik-/industri och verksamhetsbuller hanteras i avsnittet 
”Störningar”.

MKN FÖR UTOMHUSLUFT
Miljökvalitetsnormerna för luft är gränsvärdesnormer och 
anger de gränsvärden som inte får överskridas, för att varken 
människors hälsa eller djur, växter och kulturvärden ska 
skadas. Det finns miljökvalitetsnormer för följande ämnen: 
kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid, bly, partiklar (PM10 och 
PM2,5), bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel 
och bens(a)pyren. Dessa  styrs  genom luftkvalitetsförordning 
(2010:477) och till detta finns även en föreskrift från naturvårds-
verket om kontroll av luftkvalitet (2010:8).

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

NOx

PM2,5

PM10

40  µg/m3

25  µg/m3

40 µg/m3

  10 µg/m3

11  µg/m3

18  µg/m3

Tabell över gällande gränsvärden på års-
basis för MKN samt aktuella värden för 
Skövde och planområdet.

Ljusförhållanden, juni kl 19.00 (illustra-
tion: Ritningen Arkitektbyrå)
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Relevant för detaljplanen är MKN för kväveoxider och partiklar 
där trafiken är största föroreningskällan. Mätningar genomförs 
vid kulturhuset i centrala Skövde. Miljösamverkan Östra Ska-
raborg (MÖS) ansvarar för mätningar.

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

Det finns ingen misstanke om att miljökvalitetsnormerna för 
luft inte klaras inom planområdet.

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

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

Enligt databasen VISS bedöms den ekologiska statusen i Sve-
sån till måttlig och den kemiska statusen till Uppnår ej god. 
Klassningen baseras på miljökonsekvenstyperna Konnektivitet 
samt Övergödning. 

De åtgärder avseende dagvattnet som detaljplanen föreskriver 
medför att  dess genomförande inte inverkar på det vatten 
som når Svesån i sådan omfattning att möjligheter att uppnå 
antagna miljökvalitetsnormer påverkas.
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GENOMFÖRANDE AV DETALJPLANEN

ORGANISATORISKA FRÅGOR

Planprocess 
Planprocessen är indelad i tre skeden; samrådsskede, gransk-
ningsskede och antagandeskede. Planen hanteras med utökat 
förfarande.

Tidplan

Planprocessen beräknas pågå under 2021-2022 med samråd 
(under sommaren 2021) och granskning (hösten 2021) av plan-
förslaget. Kommunstyrelsen beräknas anta detaljplanen kring 
årsskiftet 2021-2022 (för detaljerad tidplan se sidan 3).  

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Planområdet berör ingen allmän platsmark.

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

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Fastighetsbildning
Planområdet omfattar fastigheten Skövde 4:263 som är priva-
tägd. Inom planområdet finns idag inga befintliga rättigheter.

För planens genomförande krävs ingen fastighetsbildning. 
Kvartersmarken kan utgöras av en eller flera fastigheter, som 
bildas genom avstyckning från Skövde 4:263. 

Gemensamhetsanläggning
I det fall kvartersmarken indelas i mer än en fastighet kan 
det bli aktuellt att inrätta gemensamhetsnaläggning för att 
tillgodose fastigheternas gemensamma behov av grönytor, 
parkeringsplatser etcetera. Fastighetsägaren ansöker om och 
bekostar inrättande av gemensamhetsanläggning. Ett sådant 
ärende hanteras av lantmäteriet.

Ledningsrätt
Inga reservat för underjordiska ledningar eller befintliga led-
ningsrätter finns inom planområdet. Kvarteret ansluts i fastig-
hetsgräns mot allmän plats till flera ledningshavare.
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EKONOMISKA FRÅGOR

Planekonomi
Planförslaget omfattar ingen allmänplats som medför skötsel 
eller drift för kommunen.

Detaljplanekostnader
Kostnaderna för framtagande av detaljplan har reglerats i avtal 
mellan SR & MR Management AB och Skövde kommun. 

Vatten och avlopp 
Fastigheten är och kommer fortsätta vara ansluten till kom-
munalt vatten- och avloppsnät. Anslutning till erforderlig 
infrastruktur för VA bekostas av fastighetsägaren.

Gatukostnader 
Exploatörerna ansvarar för anslutning till den allmänna gatan.

Fastighetsbildning
Vid behov genomför lantmäterimyndigheten fastighetsbild-
ningsåtgärder på fastighetsägarens initiativ och bekostnad. 

Fastighetsägaren ansöker och bekostar fastighetsbildning om 
sådan blir aktuell.

El och tele m.m.
Fastighetsägaren bekostar om- eller nyanläggning av el/tele. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING

Vatten och avlopp
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för allmänt 
VA. Planområdet kan anslutas till de VA-ledningar som finns i 
anslutning till fastigheten. 

En utbyggnad av den kommunala försörjningen behövs inte 
med anledning av de nya byggrätterna.

Dagvatten 
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för dagvatten.
Dagvatten ska fördröjas och renas på tomtmark därefter avledas 
enligt VA-huvudmannens anvisningar från fastigheten via det 
allmänna ledningsnätet.
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Elförsörjning
Anslutning kan ske till befintliga ledningar. Fastighetsägaren/
Exploatören ska hålla med schakt och kanalisation åt eldist-
ributören SkövdeNät AB ifrån elrum/fasadskåp till tomtgräns 
dit SkövdeNät AB anvisar. Elrum ska placeras mot yttervägg.

Fiber
Planområdet kan anslutas till Skövde Stadsnät som är ett öp-
pet nät. Exploatören ska hålla med schakt och kanalisation 
åt Skövde Stadsnät från teknikrum till tomtgräns dit Skövde 
Stadsnät anvisar.

Uppvärmning
Fjärrvärme finns utbygt till befintlig byggnad på fasitgheten 
och det finns möjlighet att ansluta den nya bebyggelsen till 
befintliga ledningar. Samråd ska ske med Skövde Energi AB 
(kraftvärme).

Inom kvartersmark ansvarar Skövde Energi (kraftvärme) för 
anläggande och framtida drift av servisledningar tillhörande 
fjärrvärmenät.

Avfallshantering
Samråd kring utformning och placering av avfallslösning sker 
mellan exploatören, sektor samhällsbyggnad och Avfallshan-
tering Östra Skaraborg (AÖS).

UTREDNINGAR
De geotekniska undersökningar som gjorts är tillräckliga för 
överväganden i plansammanhang. Inför detaljprojektering av 
kvartersmarken (grundläggning, ev uppfyllnader mm) kan det/
kommer det att erfordras ytterligare undersökningar.
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AVGIFTER OCH TAXOR

VATTEN OCH AVLOPP
Avgifter för vatten och avlopp i enlighet med Skövde kommuns 
taxa.

BYGGLOV, BYGGANMÄLAN OCH PLANAVGIFT
För bygglov och bygganmälan erläggs avgifter enligt taxa för 
bygglovsnämndens verksamhet. Någon särskild planavgift 
tas inte ut då kostnaden för upprättande av detaljplanen har 
reglerats i ett planavtal (se Ekonomiska frågor - Detaljplane-
kostnader).

LANTMÄTERIFÖRRÄTTNING
Avgifter för fastighetsbildningsåtgärder i enlighet med den 
kommunala lantmäterimyndighetens taxa.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR

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

I arbetet med denna detaljplan har medverkat: 
Bodil Lorentzon, Planenheten

Ida Andersson, Mark- och exploateringsenheten

Annika Holmén, Sektor service/VA

Gunnar Hägg, Sektor service/VA

Peter Svensson, Gata/Natur

Eva-Lena Öman, Gata/Natur

Tomas Ekelund, Strategi och verksamhetsstöd

Arkitektfirman Ritningen har utarbetat förslaget till bostads-
bebyggelse som ligger till grund för planförslaget.

Sektor samhällsbyggnad

Caroline Hagström   Bodil Lorentzon
Sektorschef samhällsbyggnad Planarkitekt

Samrådshandling 2021-06-14

28 (30)Detaljplan för Skövde 4:263



Samrådshandling 2021-06-14

29 (30) Detaljplan för Skövde 4:263



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


