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HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS
Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-06 §126/21 att 
ge sektor samhällsbyggnad i uppdrag att genomföra 
samråd för förslag till Detaljplan för utökning av 
kv Vadden.

Samrådstiden sattes mellan 16/9 -14/10 2021 men 
förlängdes senare till den 28/10 2021.  

Första kungörelsen skickades ut med post den 14/9 
2021 till fastighetsägare enligt upprättad fastighets-
förteckning, daterad 2021-09-02. Kungörelse om 
samråd utsändes dagen efter via e-post till berörda 
kommunala nämnder, sektorer, råd och bolag samt 
till remissinstanser enligt tabellen på sidan 5. Kun-
görelsen annonserades i SLA 16/9 2021.

När kungörelsen skickades ut gavs inget tillfälle för 
öppet samråd med anledning av folkhälsomyndig-
hetens rekommendationer kopplat till pandemin 
av  Covid 19. Under samrådstiden kom det in öns-
kemål om ett öppet samråd till sektor samhälls-
byggnad. Samtidigt ändrades restriktionerna från 
folkhälsomyndigheten och det blev åter tillåtet att 
träffas fysiskt i större grupper. Med anledning av 
detta beslutade sektor samhällsbyggnad att för-
länga samrådstiden och ha ett öppet samrådsmöte 
i stadshuset.

Kungörelsen om förlängd samrådstid och datum 
för öppet samrådsmöte skickades ut med post den 
5/10 2021 enligt samma fastighetsförteckning som 
ovan. Kungörelse om samråd utsändes samtidigt via 
e-post till berörda kommunala nämnder, sektorer, 
råd och bolag samt till remissinstanser enligt tabel-
len på sidan 5. Denna Kungörelse annonserades i 
SLA 7/10 2021.

Det öppna samrådsmötet hölls torsdagen den 14 /10 
kl 18.00 i stadshuset. 12 närboende kom på mötet; 
4 kvinnor och 8 män.

Minnesanteckningar från samrådsmötet redovisas 
i slutet av denna samrådsredogörelse (s. 21). 

Planhandlingarna har under samrådstiden funnits 
utställda i stadshusets entréplan, samt på Skövde 
kommuns hemsida. Sista dag för att lämna syn-
punkter har varit den 28/10 2021.

De remissinstanser som beretts tillfälle att yttra sig 
redovisas i matrisen på sidan 5. 
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Instans
Yttrande 

utan  
synpunkt

Yttrande 
med  

synpunkt

Yttrande 
mot  

förslaget
Länsstyrelsen x

Lantmäterimyndig-
heten i Skövde x

Kommunala  
nämnder, bolag och  
kommunalförbund

Barn- och 
utbildningsnämnd x

Kultur- och 
fritidsnämnd x

Vård- och omsorgs-
nämnd

Servicenämnd x

Socialnämnd

AB Skövdebostäder

Skövde airport AB x

Skövde stadsnät (opto)

Skövde  Energi (kraft-
värme och elnät) x

Avfallshantering Östra 
Skaraborg (AÖS) x

Miljösamverkan Östra 
Skaraborg (MÖS) x

Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg (RÖS) x

Kommunala råd
Brottsförebyggande 
rådet

Kommunala 
pensionärsrådet

Rådet för funktionshin-
derfrågor

Instans
Yttrande 

utan  
synpunkt

Yttrande 
med  

synpunkt

Yttrande 
mot  

förslaget
Övriga  

remissinstanser
Försvarsmakten x

Luftfartsverket x

Hyresgästföreningen x

Näringslivsforum i 
Skövde

Polismyndigheten x

PostNord x

Skanova (TeliaSonera) x

Skaraborgs regemente 
P4

Skövde  
hembygdsförening

Skövde Näring

Skövde stadsnät (Opto)

Trafikverket x

Vattenfall  
Eldistribution AB x

Västergötlands  
museum

Västtrafik AB x

Sakägare 3

Övriga
Sammanräkning 9 10 3
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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). Syftet 
med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning 
av bostäder i anslutning till befintlig bebyggelse 
på fastigheten Vadden 2. Inom planområdet ges 
en byggrätt för bostadsbebyggelse som kan bli upp 
till 7 våningar högt. Skövdebostäder som har fått 
markreservat inom planområdet önskar bygga två 
punkthus med sammanlagt 52 stycken lägenheter. 
I planen möjliggörs en byggnadsarea på 840 m2 för 
bostadsbebyggelse. Utöver det finns byggrätt för 
komplementbyggnader. Infarten till området ska 
ske från Falkvägen. Ny parkering kommer anläggas 
i anslutning till befintlig parkering på fastigheten 
Vadden 2. Planen möjliggör ett underjordiskt garage 
likt det som redan finns i kvarteret. Ovanpå det till-
låts parkering och komplementbyggnader.

Länsstyrelsen bedömer att kommunen har hanterat 
riskerna kopplat till skyfall på ett föredömligt sätt 
i denna detaljplan. Kommunen har säkerställt ett 
flertal åtgärder genom regleringar och bestämmel-
ser på plankartan samt genom avtal vilket Länssty-
relsen ser mycket positivt på.

Länsstyrelsen har däremot synpunkter på planför-
slaget utifrån människors hälsa och säkerhet som 
kommunen ska beakta och hantera i nästa skede 
av planarbetet för att Länsstyrelsen ska kunna 
godkänna planen.

Synpunkter på sådant som kan aktualisera 
prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripan-
degrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhål-
landen att frågor som berör hälsa / säkerhet måste 
lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med 

vad som anges nedan för att ett antagande inte skall 
prövas av Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripan-
degrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhål-
landen att frågor som berör hälsa / säkerhet måste 
lösas på ett tillfredsställande 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.

• Riksintresse (både MB kap 3 och 4)

• Mellankommunala frågor och regionala förhål-
landen

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

• Strandskydd (MB 7kap)

Länsstyrelsen anser att detaljplanen är i konflikt 
med människors hälsa ochsäkerhet enligt nedan.

Hälsa och säkerhet

Seveso 
Cementa är en Seveso anläggning. 
Planhandlingarna behöver kompletteras med 
detta. Det ska även framgå om det finns skäl att 
anta att en olycka vid Seveso verksamhet utanför 
planområdet kan medföra risker för människors 
hälsa och säkerhet inom det nu aktuella 
planområdet och hur dessa har beaktats i så fall.

Luftkvalitet
Luftkvaliteten inom planområdet har utretts avse-
ende utsläpp till luft av kväveoxider och partiklar 
från trafik samt från Cementas bergtäkt och fabrik.

Utredningen inkluderar halter i luft samt risk för 
damning. Bidraget till halter i luft från Cementa 
beräknas vara relativt litet inom planområdet. Uti-
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från beräknade totalhalter bedöms såväl MKN samt 
Frisk luft för NO2 och PM10 klaras inom planområ-
det. För PM2,5 har inte några beräkningar utförts, 
men bedömningen utifrån halter av PM10 visar att 
MKN för PM2,5 klaras. Bedömning mot Frisk luft 
för PM2,5 saknas i rapporten.

Storleken på utsläpp av kväveoxider och partiklar 
från Cementa som använts för beräkningarna 
framgår inte av utredningsrapporten. Länsstyrelsen 
anser att rapporten behöver kompletteras med vilka 
utsläpp som använts (ton/år) fördelat på aktuella 
källor så att förutsättningarna för beräkningarna 
blir tydliga. Rapporten behöver dessutom komplet-
teras med hur de utsläpp som använts relaterar till 
maximala utsläpp enligt tillståndsgiven produktion 
för Cementa. Trots beräknade låga halter i planom-
rådet förekommer diffus damning (klinkerdamm) 
från Cementas verksamhet som orsakar nedsmuts-
ning av bilar och fönster i omgivningarna kring pla-
nområdet. Sannolikt kommer dessa problem uppstå 
även inom planområdet. Komplettera handlingarna 
med en diskussion kring detta.

Buller
Det har förekommit klagomål på fläktljud från 
Cementa. Fläktljud kan innebära lågfrekvent buller 
som ofta upplevs som mera störande. Planhandling-
arna bör kompletteras med en bedömning av risken 
för lågfrekvent buller från Cementas verksamhet.

Påverkan på grundvattennivå och på 
intilliggande vattentäkt
Kommunen bedömer att det inte finns risk för 
påverkan på grundvattentäkten, främst på grund 
av att marken är relativt tät och att avrinningen 
från planområdet huvudsakligen sker österut. 
Kommunen behöver förtydliga om anläggande av 
skyfallsleden som ligger utanför denna prövning 
är en förutsättning för att kunna avleda vatten från 
området.

Risk för påverkan på grundvattenbalansen vid 
schaktningsarbeten, framförallt om ett underjor-
diskt garage ska byggas och om det blir nödvändigt 
att sänka av kulverterat vattendrag/dike behöver 
utredas noggrant. Liksom risk för spridning av 
markföroreningar i samband med sanering av 
marken då grundvattennivån är relativt hög i områ-
dets lågpunkter.

Enligt skyddsbestämmelserna för grundvattentäkt 
vid Bergskällorna får inte större schaktningsarbeten 
ske till lägre nivå än motsvarande ca 1 meter över 
beräknad högsta grundvattenyta. Kommunen behö-
ver beskriva hur planens genomförande förhåller 
sig till dessa bestämmelser. Vidare är det enligt 
skyddsbestämmelserna Länsstyrelsen som prövar 
efter hörande av hälsovårdsnämnden och vatten-
verkets huvudman huruvida grus- eller sandtäkt 
samt schaktningsarbeten av större omfattning kan 
tillåtas under ovan nämnda nivåer.

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. 
(utökat, efter 1 januari 2015)

Plan och bygglagen (2010:900) anger i 2 kap att plan-
läggning enligt denna lag ska ske med hänsyn till 
natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter, 
bl.a. genom en långsiktigt god hushållning med 
mark, vatten, energi och råvaror samt goda miljö-
förhållanden i övrigt.

Förhållande till ÖP
Detaljplanen bedöms vara förenlig med gällande 
översiktsplan (ÖP 2025). Hela planområdet ligger 
inom markanvändning ”Pågående markanvänd-
ning”.

I anslutning till planområdet finns redovisat ett 
viktigt grönstråk som ska beaktas och bevaras vid 
planering. Enligt riktlinjerna i ÖP 2025 ska grönst-
rukturen och dess funktion beaktas vid all planering 
av framtida markanvändning.

Naturmiljö
Planområdet berör inte av några områdesskydd 
eller andra av länsstyrelsen kända naturvärden. 
Det är främst en gräsmatta med spridda träd samt 
ett dike (ej biotop skyddat då det inte är i jordbruks-
mark).

Genom planområdet sträcker sig ett viktigt grönst-
råk som är en av flera kopplingar mellan Billingen 
och övriga Skövdes grönstruktur.

Kommunen uppger att befintliga träd kommer 
behöva tas bort eller flyttas för att kunna exploatera 
området med hänsyn till buller, god dagvattenhan-

7 (24)             Detaljplan för utökning av kv. Vadden Samrådsredogörelse

2022-04-19



tering och parkeringslösning. Inga träd är särskilt 
skyddsvärda. Det är tänkt att det ska fortsätta finnas 
gräsytor och träd inom planområdet.

Det är positivt om kommunen kan plantera nya eller 
flytta vissa av träden om det bedöms som rimligt. 
Framförallt då detta är ett viktigt grönstråk. Annan 
växtlighet så som blommor och buskar är även 
positivt att plantera. Inom planområdet säkerställs 
med planbestämmelse att en del av diket ska vara 
öppet för att främja ekosystemtjänster och gröna 
stråk vilket är positivt. Kommunen bedömer att 
exploateringen av planområdet inte bedöms ge ett 
avbrott i Skövdes grönstruktur som dessutom har 
blivit stärkt i och med att delar av Cementas tidigare 
täktområde har blivit ett grön- och rekreationsom-
råde utmed Södra Bergvägen.

Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär 
betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar 
kommunens bedömning, således behöver inte en 
miljökonsekvensbeskrivning tas fram.

Synpunkter i övrigt
Länsstyrelsen har inga ytterligare synpunkter att 
tillföra planen.

Bemötande och kommentarer:

Hälsa och säkerhet
Seveso 
Planbeskrivningen har kompletterats med att 
Cementa är en Seveso-anläggning. Efter samrå-
det har Brand & Riskingenjörerna AB (Briab) ut-
rett frågan om risk för olyckor med avseende på 
planområdets närhet till Cementa. Den slutsats 
som görs är att utökningen av kvarteret Vadden 
bedöms kunna genomföras med betryggande 
säkerhet utan att särskilda åtgärder vidtas för att 
beakta risker från Cementas verksamhet. Vidare 
bedöms inte planförslaget påverka Cementas 
verksamhet. Detta har förtydligats i planbeskriv-
ningen.

Luftkvalitet 
Inför granskningen har Cowi förtydligat frågan 
om PM2,5 i förhållande till miljömålet Frisk luft, 
och bilaga G har därför reviderats.

Miljömålets precisering gällande årsmedelvärdet 
(10 mikrogram/m³) riskerar att överskridas men 
dygnsmedelvärdet klaras.

Även storleken på utsläpp av kväveoxider och 
partiklar från Cementa som använts vid beräkning-
arna har kompletterats i Cowis utredningsrapport. 
Likaså hur de utsläpp som använts relaterar till 
maximala utsläpp enligt tillståndsgiven produk-
tion för Cementa, har kompletterats i utredningen. 
Ovanstående har förtydligats i planbeskrivningen 
under rubriken ”Luft”.

Planbeskrivningen kompletteras också med en 
diskussion om påverkan avseende diffus damning. 
Verksamhetsutövaren har rätt till en viss grad av 
omgivningspåverkan. Det får dock inte vara fara 
för hälsa och säkerhet. Den diffusa damningen 
som förekommer från verksamheten är inte häl-
sofarlig men kan smutsa ner fönster, bilar osv. 
Verksamhetsutövaren utför åtgärder för att för-
hindra diffus damning (vattnar vägar, och hanterar 
sten så att det inte ska uppstå damning).  Under 
år 2021 har två klagomål på damning inkommit 
från närboende, vilket ligger inom tillståndets 
ramar. Sektor samhällsbyggnad är medvetna om 
att diffus damning kan förekomma men har gjort 
avvägningen att bostadsändamål är en lämplig 
markanvändning inom planområdet.

Buller 
Risken för lågfrekvent buller från Cementa har 
inför granskningen utretts av Akustikverkstan. 
Mätningarna genomfördes i befintlig bostads-
bebyggelse på Vadden. Inga problem med låg-
frekvent buller noterades. Mätningarna ska dock 
göras om inför planens antagande eftersom 
undersökningen inte genomfördes under Ce-
mentas normalproduktion.

Påverkan på grundvattennivå och på intilliggande 
vattentäkt 
Planbeskrivningen kompletteras med att sky-
fallsleden är en förutsättning för att planområ-
det kan exploateras med bostäder.

Mitta har efter samrådet undersökt grundvatten-
nivånerna, för att bedöma om det finns risk för 
påverkan på grundvattenbalansen vid schakt-
ningsarbeten i samband med byggnationen av 
underjordiskt garage. Vid undersökningen sattes 
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inledningsvis grundvattenrör på 10 meters djup. 
Eftersom det visade sig finnas ett tätare siltlager 
1-2 meter under markytan gjordes även ett antal 
kompletterande provgropar i fyllnadslagret. Inget 
vatten påträffades, varken i grundvattenrör eller 
i provgropar.

Det bedöms inte föreligga risk för spridning av 
markföroreningar i samband med sanering av de 
ytliga markföroreningar som påträffats, enligt den 
kompletterande utredning som Mitta genomfört 
inför granskningen. Detta har förtydligats i plan-
beskrivningen.

Skövdebostäders konstruktör har gjort bedöm-
ningen att schaktning för grundkonstruktion bör 
hamna 1 meter över uppmätta grundvattennivåer, 
redovisade i den översiktliga geotekniska under-
sökningen (BGA 2005). Skulle det mot förmodan 
inte klaras måste tillstånd för schaktningsarbeten 
sökas till Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS). 

Dagvatten- och skyfallsutredningen föreslår i 
samband med sanering av diket (borttagning av 
förorenade sediment), att diket sänks ca 0,3 m 
vid ny kulvertering. Detta för att behålla samma 
dikesdjup när släntöverkanten sänks 0,3 meter 
för att möjliggöra bräddning från diket. Den del 
av diket som ska kulverteras regleras med u- om-
råde. Ovanför kulverterat dike kommer det vara 
markparkering, och därför behöver inte diket 
sänkas mer. Det halvt nedgrävda garaget kommer 
inte placeras inom området där diket kulverteras.

Planbeskrivningen kompletteras med att regel-
bundna grundvattenmätningar rekommenderas 
ske under hela byggtiden.

Naturmiljö
Markanvisningsavtal och kommande köpeavtal 
reglerar att befintliga träd inom fastigheten som 
inte kan bevaras ska ersättas med likvärdiga träd 
senast vid inflyttning. För träd som ej sparas eller 
ersätts, har kommunen rätt att kräva ut ersättning 
för att kunna återplantera träd på annan plats.

Annan växtlighet som blommor och buskar är 
positivt för miljön. Vad det blir bestäms i projek-
teringsfasen.

LANTMÄTERIMYNDIGHETEN 

Kommunala Lantmäterimyndigheten i Skövde
Lantmäteriet ser gärna att planbeskrivningen tyd-
ligare anger hur de ledningsrätter som kommer att 
vara belägna över framtida byggrätt (1496K-3392.4, 
1496K-3392.5 samt 1496K-4246.1) påverkas. Av 
beskrivningen får det gärna framgå inte bara att de 
kan komma att flyttas utan även var de ska flyttas, 
hur markåtkomstfrågan ska lösas för ledningarnas 
nya placering samt att ledningsrättshavaren vid ett 
upphävande/flytt kan ha rätt till ersättning.

I övrigt har lantmäteriet inga synpunkter.

Teknisk plangranskning är gjord, inga anmärk-
ningar.

Bemötande och kommentarer:

Planbeskrivningen kompletteras med information 
om vart ledningarna flyttas, samt att ledningshava-
ren kan ha rätt till ersättning vid upphävande/flytt.

 
KOMMUNALA NÄMNDER, BOLAG OCH 
KOMMUNALFÖRBUND

Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS)
Gällande sophämtning för ovanstående vill vi 
framhålla följande för att uppfylla reglerna i ren-
hållningsföreskrifterna.

För genomförande av soptömning ska vägen till 
hämtningsplatsen ha en fri höjd på minst 3,65 
meter, ha en fri bredd på minst 3 meter samt ha en 
bärighet för ett fordon på 18 ton. Vid hämtnings-
platsen ska yta finnas med en bredd på minst 4,5 
meter, fri längd på minst 14 meter samt ha en fri 
höjd på minst 5 meter.

Behållare för avfall ska placeras så att hämtning av 
avfall kan ske på ett arbetsmiljösäkert sätt. Är där 
trottoar ser vi att den är sänkt vid angöringsplats.

För återvändsgator ska det finnas en vänd yta med 
diameter 18 meter samt en fri remsa på ca 1,5 
meter utanför vändytan. Vändning kan också ske 
i en T-korsning. Lämplighetsbedömning görs av 
kommunalförbundet i varje enskilt fall. Vidare vill 
vi framhålla att innehavare av hushållsavfall har 
ansvar för att sortera och lämna det enligt gällande 
nationella lagar, förordningar och föreskrifter samt 
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i enlighet med AÖS föreskrifter och anvisningar 
meddelade till dessa föreskrifter.

Bemötande och kommentarer:

Reglerna i renhållningsföreskrifterna kan uppfyl-
las inom planområdet.

 
Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) 
Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att lämna 
följande synpunkter på förslaget:

• Det är viktigt att slutsatserna och rekommen-
dationerna i de miljötekniska markundersök-
ningarna följs. Därför är det positivt att krav på 
efterbehandling föreslås säkerställas med en 
planbestämmelse.

• Eventuellt kan ytterligare undersökningar 
krävas inför beslut om efterbehandling, till 
exempel i planområdets nordvästra del eller av 
sediment vid diket inom parkmarken.

• Anmälan om efterbehandling enligt 28 § förord-
ningen om miljöfarlig verksamhet och hälsos-
kydd ska lämnas in till miljönämnden i god tid, 
minst sex veckor innan planerad åtgärd.

Skälen för miljönämndens beslut
De miljötekniska markundersökningarna som 
genomförts visar att det finns föroreningar av 
bland annat kvicksilver och PCB som överskrider 
de generella riktvärdena för känslig markanvänd-
ning. Därför krävs anmälan av efterbehandling 
enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd.

Planområdets nordvästra del, väster och norr om 
diket som korsar planområdet har bara undersökts 
i en provtagningspunkt och sedimentprovtagning 
har inte skett vid diket inom parkområdet. Ytterli-
gare undersökningar kan krävas, till exempel för att 
säkerställa att den utpekade bräddningsfunktionen 
(dike 2) inte riskerar att sprida föroreningar från 
sedimenten.

Bemötande och kommentarer:

Under avsnittet ”Föroreningar” och rubriken 
”Myndighetskontakt” förtydligas att anmälan 
om efterbehandling ska ske i god tid och minst 
6 veckor innan planerad åtgärd. Samma rubrik 

kompletteras med att ytterligare undersökningar 
kan krävas inför beslut om efterbehandling, t.ex. i 
planområdets nordvästra del eller vid hanteringen 
av sedimentet från diket, samt skälen för miljö-
nämndens beslut. Sektor samhällsbyggnad delar 
bedömningen att det är viktigt att säkerställa att 
den utpekade bräddningsfunktionen (dike 2) inte 
riskerar att sprida föroreningar från sedimenten.

Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) 
Räddningstjänsten avger följande yttrande i aktuellt 
ärende:

• Räddningstjänsten åtkomlighet med räddnings-
fordon i området ska säkerställas.

• Räddningstjänstens tillgång till brandvattenför-
sörjning via brandpost i området ska säkerstäl-
las i enlighet med räddningstjänstens rekom-
mendationer för detta. 

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

Bemötande och kommentarer:

En till brandpost behövs utmed Falkvägen. Lämp-
lig placering är mellan de två befintliga som finns 
utmed Falkvägen i anslutning till kv Vadden. 
Planbeskrivningen kompletteras med denna in-
formation.

 
Barn- och utbildningsnämnden 
Ingen erinran.

Kultur- och fritidsnämnd
Ingen erinran.

Servicenämnd
Ingen erinran.

Skövde airport
Ingen erinran.
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Skövde Energi (kraftnät och värme)
Skövde Energis synpunkter på detaljplan för utök-
ning av kv Vadden:

Planbeskrivning
Sid 44 Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Byt ut meningen som börjar med Skövde Energi 
ansvarar för till nedanstående mening.

Skövde Energi ansvarar för det kommunala el-och 
fjärrvärmenätet.

Sid 47 elförsörjning. Komplettera sista meningen 
enligt nedan.

Elrum ska placeras mot yttervägg och uppfylla nu 
gällande krav på storlek.

Sid 47 Uppvärmning

Tillägg med ny mening efter första meningen gäl-
lande fjärrvärme, förslag på text. Anslutningspunk-
ten för fjärrvärme skall placeras innanför närmsta 
grundmur ut mot Falkvägen. Apparatrummet skall 
uppfylla gällande krav för Skövde Energi gällande-
ventilation, golvbrunn och belysning.

Bemötande och kommentarer:

Planbeskrivningen kompletteras enligt inkomna 
synpunkter.

 
ÖVRIGA REMISSINSTANSER

Försvarsmakten
Ingen erinran.

Luftfartsverket
LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning 
inget att erinra mot detaljplanen.

Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV 
förbehåller sig rätten att revidera yttrandet vid ny 
prövning om regelverk gällande störningar på CNS-
utrustning förändras, eller om ny CNS-utrustning 
etableras i hindrets närhet.

I vårt remissvar har LFV inte analyserat konse-
kvenser för flygvägar till och från flygplatser, samt 
om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att 
bli påverkad. Berörda flygplatser skall därför alltid 
tillfrågas som sakägare om byggnadsverk över 20 
meter ingår i planer, eller om flygplatserna av annan 

anledning misstänks kunna bli påverkade av en 
etablering. På grund av nytillkomna satellitbaserade 
inflygningsprocedurer på Sveriges flygplatser har 
LFV utökat influensområdet för hinderytor till 90 
km från flygplats för att även täcka in de hinderytor 
som är förknippade med dessa procedurer.

LFV erbjuder produkten Flyghinderanalys, där vi 
utför kontroll av flygvägar, luftrum och all tänkbar 
radioutrustning för luftfarten. För mer information, 
se www.lfv.se/flyghinderanalys.

Bemötande och kommentarer:

Skövde flygplats har också fått remissen under 
samrådet och har meddelat att de inte har någon 
erinran.

 
Hyresgästföreningen
Vi är positiva till att den delen av Vadden byggs klart. 
Den grönytan har stått till ingen nytta. Vi tycker det 
är intressant och bra att det delas upp på två fastig-
heter. Som vanligt vill vi påpeka vikten av att bygga 
med hållbar långsiktighet och med stor hänsyn till 
miljö och klimat.

Bemötande och kommentarer:

Noteras.

 
Polismyndigheten
Lpo östra Skaraborg, polisen Skövde, har inget att 
erinra.

PostNord
PostNord har inget att anmärka och godkänner 
härmed den föreslagna detaljplanen PLAN.2018.4.

Postnord som ska godkänna placeringen och stan-
darden på postmottagningsfunktionen. I denna 
rollrepresenterar Postnord samtliga postoperatörer 
som är verksamma i det aktuella området. Kontakta 
PostNord i god tid på för dialog gällande godkän-
nande av postmottagning i samband med nybyggna-
tion och förändring av befintlig detaljplan. 

Bemötande och kommentarer:

Noteras.
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Skanova
Skanova har markförlagda teleanläggningar inom 
detaljplaneområdet.

Skanova önskar att så långt som möjligt behålla 
befintliga tele-anläggningar i nuvarande läge för att 
undvika olägenheter och kostnader som uppkom-
mer i samband med flyttning.

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder 
eller skydda telekablar för att möjliggöra exploate-
ring förutsätter Skanova att den part som initierar 
åtgärden även bekostar den.

Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i 
dwg-format för att infogas på plankartan. Kontakta 
https://www.ledningskollen.se

Kabelanvisning beställs via https://www.lednings-
kollen.se

För ledningssamordning kontakta skanova-remis-
ser-goteborg@teliacompany.com

Bemötande och kommentarer:

Efter att yttrandet inkom har dialog skett med 
Skanova. Skanova har flera ledningar i eller utmed 
Falkvägen. En av dessa ledningar ligger i osäkert 
läge, det vill säga är inte inmätt. Sektor samhälls-
byggnad bedömer att det räcker att begära en ut-
sättning av ledningen efter  att planen har fått laga 
kraft. Inom planområdet vid Falkvägen, där det är 
tänkt att bli markparkering, finns en fiberbrunn. 
Den kommer troligtvis behöva flyttas på.

Planbeskrivningen kompletteras med information 
om de ledningar som berörs. Ett u-område skapas 
även i plankartan utmed Falkvägen, avsett för all-
männyttiga underjordiska ledningar.

 
Trafikverket
Trafikverkets anläggningar eller intressen berörs 
inte och Trafikverket har därmed ingen erinran.

Vattenfall
Vattenfall Eldistribution har inga elanläggningar 
inom planområdet och har därmed inget att erinra.

Västtrafik
Västtrafik har tagit del av det förslag till detaljplan 
som Skövde kommun har upprättat för kv. Vadden. 
Skövde kommuns diarienummer PLAN.2018.4.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en 
förtätning av bostäder i anslutning till befintlig 
bebyggelse på fastigheten Vadden 2. Stycket om 
kollektivtrafik bör revideras, då kommunen fr.o.m 
12 december 2021, genom tillköp, finansierar en 
busslinje 8 mellan Skövde Resecentrum och Bil-
lingecentret uppe vid Billingens Fritidsområde. 
Linjen kommer att trafikera Södra Bergvägen och 
planområdet ligger i direkt anslutning till hållplats 
Falkvägen. Hållplatsen trafikeras redan idag av linje 
21, som är en anropsstyrd linje mellan Resecentrum 
och Billingehus.

Med tanke på att Södra Bergvägen nu kommer att 
trafikeras med linjelagd busstrafik så behöver kom-
munen se över utformning av hållplats Falkvägen. 
Även gångvägar till hållplatsen och passagen över 
Södra Bergvägen, mellan hållplatslägena, behöver-
utformas på ett tillgängligt och trafiksäkert sätt.

Västtrafik ser positivt på att förtätning med fler 
bostäder sker i nära anslutning till befintlig kollek-
tivtrafik och i anslutning till gång- och cykelvägnät.

Boende i planområdet ges på det sättet goda möjlig-
heter att resa hållbart till arbete och studier, men 
även för fritidsresande och för att nå handel och 
service.

Bemötande och kommentarer:

Det är positivt för tillgängligheten och främjandet 
av ett hållbart resande att det blir en busslinje 
utmed Södra Bergvägen. Planbeskrivningen kom-
pletteras med information att det kommer gå en 
busslinje mellan Skövde Resecentrum och Billing-
ecentret vid Billingens fritidsområde från och med 
12 december 2021. Enligt kontakt med Västtrafik 
kommer bussarna att gå en gång i halvtimmen i 
vardera riktning.

Gångvägar till hållplats och passage över Södra 
Bergvägen mellan hållplatslägena ska utformas 
på ett tillgängligt och trafiksäkert sätt.
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SAKÄGARE

Brf Planenten
Vi undrar varför vi, brf Planeten, inte fått någon 
information om den tänkta utbyggnaden av 
”Vadden”.

Vi är mycket förundrade över att ni menar att det 
inte går att genomföra ett öppet samrådsmöte kring 
”Vaddens” utvidgning. Ni hänvisar till de allmänna 
restriktionerna kring Covid. Har ni egna restriktio-
ner? Redan 1 juli hade det varit möjligt att genom-
föraett öppet samrådsmöte. Från och med idag är 
det totalt fritt fram. Vi menar att det fattas vilja att 
genomföra ett sådant möte. Det är en omfattande 
förändring av boendemiljön och ett stort ingrepp 
som förändrar området. Vi fick också väldigt sen 
information om att detaljplanen skulle ändras. Brf 
Planeten vill ha ett öppet samrådsmöte.

Tack, för att ni lyssnade på vår invändning och 
genomförde ett Samråd angående kv. Vaddens 
eventuella utökning.

Det var med förvåning och bestörtning vi tog del 
av planerna för parkområdet nedanför Vadden. 
Innehållet i detaljplaneförslaget är en mycket hår-
dare exploatering än i förslaget från 2005. Känslan 
av park och grönt stråk, som ni menar skall finnas 
i den här delen av Skövde, får ett abrupt stopp om 
planen genomförs. I stället för ett grönt område 
blir det huvudsakligen ett område med hårda ytor. 
Väldigt höga, stora och massiva byggnadskroppar 
och omfattande, asfalterade parkeringsytor.

I stort sett skall hälften av den naturliga bäck (som 
kallas dike i planförslaget) läggas i kulvert för att 
få tillräckligt med parkeringsytor. Bredvid bäcken 
växer gamla, höga träd om också skall tas bort. Hur 
är det möjligt att resonera som på sid 10 i det nya 
Detaljplaneförslaget om att ”främja ekosystemtjäns-
ter” genom att halvera den befintliga bäcken? Om 
bäcken finns kvar i sin helhet dubbleras i så fall 
ekosystemtjänsterna. Varför inte bredda bäcken 
och få ett levande ekologiskt inslag i den så hårda 
miljön som ni vill etablera?

På parkområdet finns tre klungor med planterade 
träd. De är mellan femtio och sextio år gamla. De 
träden är i detaljplaneförslaget dömda att försvinna. 
Vi är mycket förvånade över kommunekologens 
bedömning av de äldre träd som finns i det nuva-
rande parkområdet. Sparas inte 50-60-år gamla träd 

kommer Skövde aldrig att ha några skyddsvärda 
träd enligt Naturvårdsverkets kriterier. Vi rekom-
menderar läsning på Boverkets hemsida om bio-
logisk mångfald.

Befintliga träd måste sparas!

När Vadden byggdes 2005 förädlades ett nergånget 
industriområde. Nu försvinner, förstörs en grönyta 
som då avsattes till parkmark.

Det är hög tid att ta ekologiska och gröna hänsyn. 
Alla träd måste bevaras. Det tar minst femtio år att 
få lika stora träd. Sätt viten på 200.000 kr på varje 
träd som försvinner. Det är kutym och så värderas 
gamla träd numera. Träden är mycket viktiga för 
att området skall uppfattas som grönt. Boverkets 
hemsida rekommenderas ytterligare en gång.

När detaljplanen 2005 fastställdes blev vi lovade 
att den fotbollsplan och den ”lekplats” som tagits 
bort på den nuvarande parkmarken skulle återstäl-
las. Det fanns en plan för att det skulle ske genom 
att ”Vattenverket” skulle rivas och att marken där 
skulle användas för ändamålet. Turligt nog revs 
inte Vattenverksbyggnaden men någon bollplan 
och lekplats kom aldrig att återställas. Nu är det 
dags att stå upp för gamla löften!

För några år sedan slutade ”man” att klippa gräset 
på parkmarken och nu konstateras det i planför-
slaget att området inte används av allmänheten. 
Var det av taktiska skäl som gräset inte klippts på 
senare år? Det ser faktiskt ut så. (Se sid. 26 i försla-
get.) Vem kan spela fotboll och leka på ett område 
i det skicket?

Det är långt till närmsta lekplats och bollplan för 
mindre barn. Sätt upp fotbollsmålen, sandlådan 
och de bänkar som tagits bort! När det är gjort, 
kommer människor att återvända till Vaddens 
grönområde, och det gröna stråket att räddas.

De problem som det redogörs för i planen, exem-
pelvis framtidens extremväder med kraftiga regn, 
kan åtgärdas med hjälp av en eller flera dammar på 
området. De gör det möjligt att reglera vattenavrin-
ningen från Billingsluttningen. De stora problem 
som framtidens skyfall och stora regnmängder 
kommer att medföra skall ha högsta prioritet och 
åtgärdas och förebyggas i god tid.

Huskropparna som föreslås är gigantiskt höga och 
kommer att fullständigt släcka området under vin-
terhalvåret då solen står lågt. (Se den föreslagna 
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detaljplanen sid 21, skissen överst.) Där framgår det 
tydligt hur högt och påverkande bygget kommer att 
innebära för området. Byggnaderna blir väl så höga 
som på ”gamla Vadden”.

Trafiksituationen på Falkvägen kommer att påver-
kas mycket, både vad gäller volym och de problem 
som det innebär med ytterligare fler in- och utfarter.

FÖRSLAGET ÄR OACCEPTABELT! VI AVVISAR DET!

Bemötande och kommentarer:

I samrådskedet skickades en kungörelsen till brf 
Planeten enligt adressen i fastighetsförteckningen. 
Efter önskemål kommer fortsatta utskick även 
skickas direkt till sekreteraren för brf Planeten.

Skövde kommun har inte haft några öppna sam-
råd för detaljplaner under tidsperioden då folk-
hälsomyndighetens haft restriktioner om fysiska 
sammankomster. Under samrådstiden ändrades 
emellertid restriktionerna och det blev åter tillåtet 
att fysiskt träffas i större grupper. Sektor samhälls-
byggnad beslutade att förlänga samrådstiden och 
att anordna ett öppet samrådsmöte i stadshuset, 
efter önskemål om det.

För att få en ändamålsenlig exploatering inom 
planområdet är det oundvikligt att träd tas ner, och 
att en del av diket kulverteras. Öppna diken är dock 
att föredra eftersom det främjar ekosystemtjänster, 
möjliggör bräddning vid skyfall, samt ger ett trev-
ligt inslag i närmiljön. Av denna anledning hålls 
diket öppet där så är möjligt, vilket även framgår 
av planhandlingarna.

Planen reglerar högsta byggnadsarea. Skövde-
bostäder, som har markreservation i området, 
önskar bygga punkthus med gräsytor mellan bygg-
naderna. Punkthus tar generellt sett upp mindre 
markyta än lamellhus. Det finns därför goda möj-
ligheter att få fina siktlinjer genom området och 
plats för att återplantera träd och anordna ytor för 
dagvattenhantering. Ersättning och återplantering 
av träd inom planområdet kommer att regleras i ett 
markanvisningsavtal mellan Skövdebostäder och 
mark- och exploateringsenheten. Exploateringen 
av planområdet bedöms inte ge ett avbrott i Sköv-
des grönstruktur, som dessutom har blivit stärkt i 
och med att tidigare täktområde har blivit ett grön- 
och rekreationsområde utmed Södra Bergvägen.

Efter att den befintliga detaljplanen fick laga kraft 
(2006-01-02) har Skövde kommun tagit fram flera 
strategiska dokument som anger hur Skövde kom-
mun ska utvecklas. År 2010 togs Vision Skövde 
2025 fram. Där framgår bland annat att Skövde 
ska kunna växa från ca 51 800 invånare år 2011 till 
60 000 invånare år 2025. I det boendestrategiska 
programmet, reviderat 2018, står det att Skövde 
ska växa med nya bostäder enligt tillväxtmålet i 
Vision 2025. År 2012 antogs Skövde kommuns över-
siktplan, ÖP 2025. I den och i boendestrategiska 
dokumentet står det bland annat att för att uppnå 
hållbar utveckling ska befintlig infrastruktur 
utnyttjas så effektivt som möjligt. Nya bostads-
områden ska komplettera befintlig bebyggelse, 
och möjligheterna till förtätning utredas på ytor 
som lämpar sig för boende. Den stora efterfrågan 
på mark för bostäder medför att mera centralt 
belägna områden primärt ska upplåtas för byggna-
tion med en högre exploateringsgrad, d.v.s. främst 
radhus och flerbostadshus.

Vid all planläggning görs alltid en avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen. Efter 
utredningar har Sektor samhällsbyggnad bedömt 
planområdet som lämpligt för bostäder.

Planen reglerar inte hur många parkeringsplatser 
det ska finnas. Det bevakas i bygglovskedet, och  
till stöd finns Skövde kommuns parkeringsnorm.

Gräsytan inom planområdet klipps regelbundet. 
De senaste åren har det inte gått eftersom det 
har tagits prover för utredningar i samband med 
upprättandet av detaljplanen. Maskinerna som 
normalt används har inte kunnat användas när 
marken varit störd.

Någon anlagd lekplats har inte funnits inom plan-
området, enligt Skövde kommuns ortofoton från 
1975. Se bilder på nästa sida. Med tanke på att 
planområdet omringas av trafikerade gator, är det 
inte den bästa platsen att ha fotbollsmål på. För 
Skövdebostäders hyresgäster kommer det finnas 
lekytor inom planområdet. Från planområdet är de 
närmaste allmänna lekplatserna Florakullen (vid 
Vasagatan), ca. 450 meter åt öster, och Ullstigen, 
ca. 500 meter åt nordväst. Ytor där spontanaktivitet 
kan utföras i skyddad miljö med lågt trafikflöde är 
intill Gudhemsgatan, ca. 350 meter från planom-
rådet, samt invid Florakullens lekplats. Det finns 
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goda gång- och cykelkopplingar till platserna. 
Avstånden dit bedöms acceptabla.

En dagvatten- och skyfallsutredning har tagits 
fram till detaljplanen. För att kunna exploatera 
planområdet med hänsyn till skyfall kommer en 
skyfallsled att anläggas utmed östra sidan av Vads-
bovägen till tomtebodammarna. Dagvatten på den 
egna fastigheten är fastighetsägarens ansvar. Hur 
det ska hanteras inom planområdet har reglerats 
på plankartan och beskrivits i planbeskrivningen.

Gata- och naturenheten bedömer att trafikök-
ningen kommer bli marginell på Falkvägen, med 
hänsyn till det antal bostäder som föreslås. Cowi 
bedömer risken som låg för att detaljplanen bidrar 
till för höga ljudnivåer för befintliga byggnader.

Efter samrådet har en solstudie tagits fram som 
visar att angränsande tomter nås av skuggning på 
eftermiddagar, från ca. 13:00 och framåt, vid vår- 
och höstdagjämning. Plan- och bygglagen anger 
inga bestämmelser om hur många timmar en ute-
plats ska vara solbelyst. Ett vanligt planeringsmål 
är att det bör ges möjlighet till 4-5 timmar sol på 
uteplats vid vår- och höstdagjämning. Planförsla-
get bedöms klara detta planeringsmål.

Fastighet Karlavagnen 13
Att kommunen rättar sig efter Boverkets regler 
gällande Byggnation intill miljöfarlig verksamhet. 
Samma regler gäller idag som 2005 enligt Boverket.

Då kommunen har haft den skrivelsen inlämnad 
2005 vad som gäller enligt Boverket och underteck-
nad fick av Clas Waxberg ” Det struntar vi fullstän-
digt i ”.

Den skrivelsen är inlämnad och att Samhällsbygg-
nad omgående presenterar den för kännedom 
för de som är drabbade i detta ärende. Boverket 
hänvisade för några veckor sedan att det gäller då 
det finns intill miljöfarlig verksamhet även den 
överklagan som Miljökontoret skulle göra i detta 
ärende 2005.

Med tanke på det buller och utsläpp från cementa 
som redan finns går det inte ha fönster öppna mot 
cementa, bullret hur ugnen låter när de snurrar 
är störande och med utsläppen går det att skriva 
i dammet på fönsterbrädan: sedan komma med 
föreslaget att bygga 7 Våningshus tyder på en inkom-
petens utan dess like.

Detta innebär att de som bor närmast inte kan sätta 
några solfångare på husen närmast med tanke på 
de stigande elprisen, ska då folk diskrimineras och 
köras över I praktiken blir det att Skövde Kommun 
blir tvungna all lösa in de fastigheter som blir drab-
bade till Fullvärde.

1975 2006 2007

2010 2012 2014

2016 2018

Ortofoton över planområdet för olika årtal
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Att bygga 7 våningshus framför villor talar för inte 
finns någon kompetens alls då det går att ställa 
frågan till de inblandade skulle någon själv som 
håller på med detta ha 7 våningshus på andra sidan 
gatan.

Det finns de som uttalar sig i detta att vi som bor 
i villorna ska finna sig i detta och att det bara ska 
byggas inte ska ha åsikter och bara finna sig.

I det som sägs kan bara tolkas som i viss mening 
övergrepp i rättssak och med tanke på vilka som 
känner till att det ligger för nära miljöfarlig verk-
samhet särskilt utsläppen.

Bifogar 4 av 100 tals kort som finns som bevisar 
vilka föroreningar som finns. Det finns åtskilligt 
att publicera offentligt. Hur många är drabbade 
i området under åren har många synpunkter på 
det och nu bygga ändå närmare Cementa är helt 
obegripligt för enligt Boverkets regler får man inte 
bygga så nära miljöfarlig verksamhet.

Man får hoppas att nu ansvariga för detta har Läst 
Miljöpolisens utredning i Göteborg på 1500 sidor 
och alla proverna de hämtat och utretts på krimi-
naltekniska.

Märkligaste är att det finns personer i ledningen 
som känner till detta redan 2005 om vad som gäller 
bygga intill miljöfarlig verksamhet och helt nu vill 
köra över folk och de själva vill nog i inte bo så.

Bemötande och kommentarer:

Boverkets skrift ”Bättre plats för arbete” från 1995 
är allmänna råd och därför inte bindande. Redan 
i befintlig detaljplan gjordes bedömningen att ett 
mindre skyddsavstånd till Cementa kan accepte-
ras. I samband med upprättandet av denna detalj-
plan har dock Cementas påverkan på föreslagen 
markanvändning utretts, med slutsatsen att det 
inte finns risk för människors hälsa och säker-
het. Skövde kommuns bedömning att ett mindre 
skyddsavstånd än Boverkets allmänna råd från 
1995 kan accepteras, kvarstår därför.

Mark- och miljödomstolen lämnade nytt täkttill-
stånd enligt miljöbalken till Cementa AB år 2016. 
Det tillståndet gäller till 31 december 2031. För 
att Cementa skulle få nytt täkttillstånd behöver 
de uppfylla flera villkor. Det har beaktats vad som 
behöver uppfyllas med bland annat hänsyn till 
omgivande bostadsbebyggelse.

I villkoren framgår det att buller från täktverksam-
heten ska begränsas, och vilka bullernivåer de får 
ge upphov till utomhus vid bostadshus. Cementa 
har krav på sig att göra kontroller med intervall 
som tillsynsmyndigheten bestämmer.

På plankartan regleras att riktvärden för industri-
buller ska klaras enligt Boverkets vägledning. I 
planbeskrivningen beskrivs hur dessa riktvärden 
kan klaras.

Risken för lågfrekvent buller från Cementa har 
utretts av Akustikverkstan inför granskningen. 
Mätningarna genomfördes i befintlig bostads-
bebyggelse på Vadden. Inga problem med låg-
frekvent buller noterades. Mätningarna ska dock 
göras om eftersom undersökningen inte genom-
fördes under Cementas normalproduktion.

I villkoren för Cementas täkttillstånd anges även 
vilka värden som markvibrationer och luftstötsvå-
gor får ge upphov till samt hur kontroller av dessa 
ska utföras. 

Bifogade bilder yttrande Karlavagnen 13
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I villkoret beskrivs även att damning från verk-
samheten ska begränsas i skälig utsträckning samt 
när dammande verksamhet ska genomföras och 
hanteras. Utgående luft från krossen får innehålla 
högst 10 mg stoft per normalkubikmeter. Verksam-
hetsutövaren har alltså rätt till viss grad av omgiv-
ningspåverkan. Det får emellertid inte vara fara 
för hälsa och säkerhet, vilket det inte är. Cementa 
gör mätningar på kvartsdamm för att säkerställa 
att det inte finns någon hälsorisk. Nästa planerade 
mätning är i november 2021, enligt Cementa. Även 
om den diffusa damningen inte är hälsofarlig kan 
den smutsa ner fönster och bilar. Om klagomål 
av damning på fönster, filter, bilar m.m. kommer 
in tar Cementa prover för att se om det kommer 
från deras verksamhet.  Under 2021 fram till slutet 
av oktober har två klagomål på damning inkom-
mit från närboende. Det ligger inom tillståndets 
ramar. Sektor samhällsbyggnad är medvetna om 
att diffus damning kan förekomma men har gjort 
avvägningen att bostadsändamål är en lämplig 
markanvändning inom planområdet. Cementa 
gör åtgärder för att förhindra diffus damning så 
mycket det går (vattnar vägar, och hanterar sten 
så att det inte ska uppstå damning).

I villkoren finns även beskrivet att sprängning får 
bedrivas vardagar måndag till fredag 07-18 och 
ska normalt ske på fasta sprängtider. Cementa 
ska vid sprängning vidta åtgärder så att stenkast 
inte förekommer utanför verksamhetsområdet. 
Sprängning ska utföras så att luftstötsvåg, ljudknal-
lar och vibrationer vid bebyggelse och andra plat-
ser där allmänheten befinner sig begränsas. Vid 
sprängning ska täktområdet vara avspärrat från 
allmänheten. Närboende ska förvarnas. Schema 
för sprängningar ska upprättas med lämpliga in-
tervall, och signaler för förvarning ska bestämmas 
efter samråd med tillsynsmyndigheten.

Efter att den befintliga detaljplanen fick laga kraft 
(2006-01-02) har Skövde kommun tagit fram flera 
strategiska dokument som anger hur Skövde kom-
mun ska utvecklas. År 2010 togs Vision Skövde 
2025 fram. Där framgår bland annat att Skövde 
ska kunna växa från ca 51 800 invånare år 2011 till 
60 000 invånare år 2025. I det boendestrategiska 
programmet, reviderat 2018, står det att Skövde 
ska växa med nya bostäder enligt tillväxtmålet i 
Vision 2025. År 2012 antogs Skövde kommuns över-
siktplan, ÖP 2025. I den och i boendestrategiska 

dokumentet står det bland annat att för att uppnå 
hållbar utveckling ska befintlig infrastruktur 
utnyttjas så effektivt som möjligt. Nya bostads-
områden ska komplettera befintlig bebyggelse, 
och möjligheterna till förtätning utredas på ytor 
som lämpar sig för boende. Den stora efterfrågan 
på mark för bostäder medför att mera centralt 
belägna områden primärt ska upplåtas för byggna-
tion med en högre exploateringsgrad, d.v.s. främst 
radhus och flerbostadshus.

Vid all planläggning görs alltid en avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen. Efter 
utredningar har Sektor samhällsbyggnad bedömt 
planområdet som lämpligt för bostäder. Det byggs 
på flera platser i centralorten, men trots det behövs 
fler bostäder för att möta efterfrågan. En variation 
av bostäder som både som går att köpa och hyra är 
viktigt för att möta så många behov som möjligt. 
Inom planområdet uppförs hyresrätter.

Inom planområdet får bostadshus byggas så tak-
fotshöjd hamnar på samma nivå över nollplanet 
som de befintliga punkthusen i kv Vadden. Det 
motsvarar 7 våningar och bedöms lämpligt på plat-
sen. Detta säkerställs med en reglering av högsta 
byggnadshöjd. 

Efter samrådet har en solstudie tagits fram som 
visar att angränsande tomter nås av skuggning på 
eftermiddagar, från ca. 13:00 och framåt, vid vår- 
och höstdagjämning. Plan- och bygglagen anger 
inga bestämmelser om hur många timmar en ute-
plats ska vara solbelyst. Ett vanligt planeringsmål 
är att det bör ges möjlighet till 4-5 timmar sol på 
uteplats vid vår- och höstdagjämning. Planförsla-
get bedöms klara detta planeringsmål.

Fastighet Karlavagnen 12
Planens huvuddrag är att mark som är planlagd som 
parkmark övergår huvudsakligen till kvartersmark 
för bostäder.

Med tanke på markföroreningar, industribuller från 
Cementa och inte minst av områdets magasine-
ringskapacitet av dagvatten är marken inte lämplig 
för bostadsbyggande.

I planhandlingen talas om ekosystemtjänster. 
Intresset för dessa har kraftigt ökat på senare år, 
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inte minst för att de kan dämpa effekter av klimat-
förändring och har positiva effekter på människors 
hälsa. Växter och träd i stadsmiljön ger människor 
viktiga ekosystemtjänster som bättre luftkvalitet, 
syre, skugga, förbättrad ljudmiljö och naturupp-
levelser (sid 17) ”Ett av de nationella miljömålens 
delmål handlar om strategier för hur grön- och vat-
tenområden i tätorter och tätortsnära områden ska 
bevaras och utvecklas och andelen hårdgjorda ytor 
inte ökas.” ÖP 2025 Kortversion. Inom planområdet 
kommer det bli mer hårdgjord yta, största byggnad-
sarea 840 kvm, area för komplementbyggnader 120 
kvm och ca 1355 kvm för parkeringsytor och ytor 
för in/utfart i Skövdebostäders förslag. I planhand-
tingen på sid 10 pekar man på ÖP 2025. ”l kommu-
nens översiktsplan ÖP2025 är ett viktigt grönstråk 
utpekat som sträcker sig från Nya Brandstorpsvägen 
genom planområdet till Vadsbovägen. Grönstråket 
är en av flera kopplingar mellan Billingen och övriga 
Skövdes grönstruktur. Utpekandet i ÖP 2025 ska ses 
som att det är viktigt att dessa grönstråk inte får för 
stora avbrott för att grönstrukturen ska hållas ihop. 
Grönstråken fungerar bl. a som spridningskorrido-
rer för djur och växter, verkar renande för luften, 
motverkar höga temperaturer vid värmeböljor och 
tar upp dagvatten. ”Träd ger skugga, renar luft, 
fördröjer vatten, binder jord och har betydelse för 
den biologiska mångfalden. Växtligheten utmed 
det öppna diket ska så långt som möjligt bevaras 
av dessa skäl. Träd ger även karaktär åt en plats.” 
sid 10-11. Detta gäller ju för planområdet som 
helhet och inte bara den lilla del som är parkmark 
runt diket, bäcken. Enligt planförslaget kommer 
befintliga träd behöva tas bort eller flyttas. Even-
tuella ersättningsträd kan inte ersätta de fem stora 
lindarna mot Falkvägen.

”Vid planering av nya bostadsområden är det vik-
tigt att beakta behovet av ytor för möjligheter till 
spontana aktiviteter. Skolornas behov av tillgång 
till ytor för aktiviteter av olika slag är också viktiga 
att beakta.” ÖP 2025 sid 109. Spontana aktiviteter är 
just någonting som gällt för planområdet, när det 
fanns två fotbollsmål som stod där. De två senaste 
somrarna har gräset inte klippts, vilket gjort att 
området använts mindre. I Antagandehandling för 
nu gällande detaljplan skriver man under rubriken 
friytor: Bostadsområdet kommer att förses med 
sittmöjlighet i skyddade lägen. Utrymme för lek 
för de allra minsta skall anordnas inom fastighe-
ten. Befintligt parkområde öster om Kv. Vadden 

utgörs av en plan gräsyta som kan användas för 
bollspel mm. Ett mindre staket kompletterat med 
en häck föreslås längs del av Södra Bergvägen. I 
planhandlingen skriver man att ”Utrymme för lek 
för de allra minsta finns i angränsande flerbostads-
husområde för fastigheten Vadden 2. Ytterligare en 
lekyta kommer troligtvis att anordnas till de nya 
flerbostadshusen”. sid 26, men inga möjligheter för 
äldre barn eller för skolelever. Cementas tidigare 
täktområde, med betande får är inte så lämpligt för 
spontana aktiviteter. Ett område genomgår ibland 
ett generationsskifte och nu finns många barnfa-
miljer som har behov av spontanidrott.

Planförslaget ger möjlighet till bostadsbebyggelse. 
Planbestämmelserna anger att ”Huvudbyggna-
derna ska gestaltas så de ger ett lätt och varierat 
uttryck”. Skövdebostäder har för avsikt att bygga 
två trapetsformade punkthus, med möjlighet till 7 
våningar. Två så höga och stora punkthus är en för 
hård exploatering av området. Områdets karaktär 
kommer att förändras. Intressant är att i planarbe-
tet för den nu gällande detaljplanen presenterades 
ett förslag med fyra hus. Ett ytterligare femte hus 
innebär ju inte bara större byggnadsyta utan fler 
komplementbyggnader och inte minst fler parke-
ringsplatser, hårdgjord yta. Ett av de nationella 
miljömålens  delmål handlar om hur grön- och 
vattenområden ska bevaras och utvecklas och 
andelen hårdgjorda ytor inte ökas. Under rubriken 
Social hållbarhet nämns att de nya flerbostadshusen 
kommer att bli ett tillskott i en miljö som har en 
varierande bebyggelsekaraktär. Kvarteret Vadden 2 
är en avgränsad yta, som ”göms” bakom stora träd 
i det som tidigare var ett småindustriområde med 
garagelängor. För övrigt karaktäriseras den här 
delen av Billingssluttningen av radhus och villor. I 
samrådsredogörelsens kommentar inför den nu gäl-
lande detaljplanen skriver kommunen: ”Områdets 
gröna karaktär skall behållas genom att värdefulla 
träd bevaras. Dessutom kommer den östra och 
största delen av parkytan inom 4:322 lämnas orörd 
och fortfarande vara parkyta.”

Området saknar idag kollektivtrafik. Det har ett cen-
tralt läge, men boende är ändå beroende av bil för 
att nå köpcentra i Stallsiken m.fl. Området har inte 
tillräckligt med parkeringsplatser för det planerade 
antalet lägenheter.

I planbestämmelserna anges att huvudbyggnad 
ska placeras minst 4 meter från Falkvägen. Kom-
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plementbyggnader är emellertid tillåtet. Högsta 
byggnadshöjd på huvudbyggnad är  +187 meter över 
nollplanet och för komplementbyggnad 4,5 meter. 

Som boende i fastigheten Karlavagnen 12 medger 
den föreslagna detaljplaneförändringen en huvud-
byggnad med 7 våningar nära tomtgräns, med vad 
detta innebär av insyn och skuggningseffekter. Inte 
minst för det senare under vinterhalvåret, när solen 
står lågt. Studier bör redovisas.

Hur kommer industribullret från Cementas verk-
samhet att påverka nuvarande bebyggelse vid bygg-
nation av två så höga hus?

Finns det risk för översvämning av vår garagebygg-
nad, som ligger under gatunivån, när planområdets 
magasineringskapacitet ändras?

Två så höga punkthus, kolosser är en alltför hög 
exploatering av planområdet, nära bebyggelsen på 
Falkvägen.

Av skäl, som jag redogjort för ovan avvisas därför 
detaljplan för utökning av kv Vadden.

Bemötande och kommentarer:

Efter att den befintliga detaljplanen fick laga kraft 
(2006-01-02) har Skövde kommun tagit fram flera 
strategiska dokument som anger hur Skövde kom-
mun ska utvecklas. År 2010 togs Vision Skövde 
2025 fram. Där framgår bland annat att Skövde 
ska kunna växa från ca 51 800 invånare år 2011 till 
60 000 invånare år 2025. I det boendestrategiska 
programmet, reviderat 2018, står det att Skövde 
ska växa med nya bostäder enligt tillväxtmålet i 
Vision 2025. År 2012 antogs Skövde kommuns över-
siktplan, ÖP 2025. I den och i boendestrategiska 
dokumentet står det bland annat att för att uppnå 
hållbar utveckling ska befintlig infrastruktur 
utnyttjas så effektivt som möjligt. Nya bostads-
områden ska komplettera befintlig bebyggelse, 
och möjligheterna till förtätning utredas på ytor 
som lämpar sig för boende. Den stora efterfrågan 
på mark för bostäder medför att mera centralt 
belägna områden primärt ska upplåtas för byggna-
tion med en högre exploateringsgrad, d.v.s. främst 
radhus och flerbostadshus.

Vid all planläggning görs alltid en avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen. Efter 
utredningar har Sektor samhällsbyggnad bedömt 
planområdet som lämpligt för bostäder. Det byggs 

på flera platser i centralorten, men trots det behövs 
fler bostäder för att möta efterfrågan. En variation 
av bostäder som både som går att köpa och hyra är 
viktigt för att möta så många behov som möjligt. 
Inom planområdet uppförs hyresrätter. Området 
är centralt beläget och befintlig infrastruktur kan 
nyttjas. Det är goda gång- och cykelförbindelser till 
planområdet och nära till offentlig och kommer-
siell service. Planförslaget innebär att karaktären 
i området kommer förändras. Detta har vägts mot 
det stora behovet av fler bostäder med varierad 
upplåtelseform i centralorten.

Efter 12 december 2021 kommer Södra Bergvägen 
att trafikeras med en busslinje med halvtimmestra-
fik med hållplatsläge i anslutning till planområdet. 
Detta kommer främja ett hållbart resande och ge 
förutsättningar för ett minskat bilberoende.

Sektor samhällsbyggnad bedömmer att planom-
rådet är lämpligt för bostadsbebyggelse. Det går 
att säkerställa att människors hälsa och säkerhet 
inte riskeras och att god bebyggd miljö kan uppnås. 
Utredningsresultat och förslag till åtgärder ligger 
till grund för planutformningen. 

För att få en ändamålsenlig exploatering inom 
planområdet är det oundvikligt att träd tas ner, och 
att en del av diket kulverteras. Öppna diken är dock 
att föredra eftersom det främjar ekosystemtjänster, 
möjliggör bräddning vid skyfall, samt ger ett trev-
ligt inslag i närmiljön. Av denna anledning hålls 
diket öppet där så är möjligt, vilket även framgår 
av planhandlingarna.

Mellan punkthusen kommer det vara gräsytor lik-
nande för de befintliga punkthusen som Skövdebo-
städer har i kv Vadden. Det finns goda möjligheter 
och plats för att återplantera träd. Ersättning och 
återplantering av träd inom planområdet kommer 
regleras i ett markanvisningsavtal mellan Sköv-
debostäder och mark- och exploateringsenheten. 
Exploateringen av planområdet bedöms inte ge 
ett avbrott i Skövdes grönstruktur som dessutom 
har blivit stärkt i och med att tidigare täktområde 
har blivit ett grön- och rekreationsområde utmed 
Södra Bergvägen.

Planen reglerar inte hur många parkeringsplatser 
det ska finnas. Det bevakas i bygglovskedet, och 
till stöd finns Skövde kommuns parkeringsnorm. 
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Inom planområdet finns gott om plats för att klara 
parkeringsbehovet för den planerade bostadsbe-
byggelsen.

Inför granskningen har korsmark (endast kom-
plementbyggnader) och prickad mark (ej bebyg-
gelse) lagts till på plankartan mellan de föreslagna 
punkthusen och Falkvägen. Detta för att förtydliga 
var huvudbyggnader inte tillåts uppföras. Inom 
den nya korsmarken regleras största byggnad-
sarea. Inom egenskapsytan för garage införs 
bestämmelsen att komplementbyggnader ovanpå 
garaget inte får uppföras närmre än 4 meter från 
Falkvägen. Inom egenskapsytan där bostadshusen 
planeras, är den största tillåtna byggnadsarean 
även fortsättningsvis 840 m2. Inom planområdet 
får bostadshus byggas så takfotshöjd hamnar på 
samma nivå över nollplanet som de befintliga 
punkthusen i kv Vadden. Det motsvarar 7 våningar 
och bedöms lämpligt på platsen med hänsyn till 
stadsbilden. Detta säkerställs med en reglering av 
högsta byggnadshöjd.

Bestämmelsen h2 (högsta byggnadshöjd för kom-
plementbyggnader) har införts inom samtliga ytor 
med byggrätter och korsmark.

Risk för betydande insyn bedöms som liten.

Efter samrådet har en solstudie tagits fram som 
visar att angränsande tomter nås av skuggning på 
eftermiddagar, från ca. 13:00 och framåt, vid vår- 
och höstdagjämning. Plan- och bygglagen anger 
inga bestämmelser om hur många timmar en ute-
plats ska vara solbelyst. Ett vanligt planeringsmål 
är att det bör ges möjlighet till 4-5 timmar sol på 
uteplats vid vår- och höstdagjämning. Planförsla-
get bedöms klara detta planeringsmål.

Risken för lågfrekvent buller från Cementa har 
inför granskningen utretts av Akustikverkstan. 
Mätningarna genomfördes i befintlig bostads-
bebyggelse på Vadden. Inga problem med låg-
frekvent buller noterades. Mätningarna ska dock 
göras om eftersom undersökningen inte genom-
fördes under Cementas normalproduktion.

Vad beträffar verksamhetsbuller från Cementa, 
bedömer Cowi att den nya bebyggelsen får en 
skärmande effekt för de befintliga bostäder som 
ligger bakom tillkommande byggnader.

Påverkan från skyfall och lämpliga åtgärder har 
utretts i planarbetet. Exploateras planområdet 
behöver en skyfallsled anläggas öster om Vads-
bovägen. Detta kommer förbättra dagens sky-
fallssituation i närområdet. Inom ett verksam-
hetsområde för dagvatten ansvarar den enskilde 
fastighetsägaren för sin fastighet och för avvatt-
ning av dagvatten som uppkommer inom fast-
igheten. Hanteringen får inte skada grannarna. 
Hur dagvattnet  ska hanteras inom planområdet 
har utretts samt reglerats på plankartan, och 
finns beskrivet i planbeskrivningen.

Någon anlagd lekplats har inte funnits inom 
planområdet, enligt Skövde kommuns ortofoton 
från 1975. Se bilder på sidan 15. Med tanke på att 
planområdet omringas av trafikerade gator, är det 
inte den bästa platsen att ha fotbollsmål på. För 
Skövdebostäders hyresgäster kommer det finnas 
lekytor inom planområdet. Från planområdet är de 
närmaste allmänna lekplatserna Florakullen (vid 
Vasagatan), ca. 450 meter åt öster, och Ullstigen, 
ca. 500 meter åt nordväst. Ytor där spontanaktivitet 
kan utföras i skyddad miljö med lågt trafikflöde är 
intill Gudhemsgatan, ca. 350 meter från planom-
rådet, samt invid Florakullens lekplats. Det finns 
goda gång- och cykelkopplingar till platserna. 
Avstånden dit bedöms acceptabla.

Gräsytan inom planområdet klipps regelbundet. 
De senaste åren har det inte gått i och med att det 
har tagits prover för utredningar i samband med 
upprättandet av detaljplanen. Maskinerna som 
normalt används har inte kunnat användas när 
marken varit störd.
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MINNESANTECKNINGAR FRÅN ÖPPET 
SAMRÅDSMÖTE 

14/10 - 2021

BAKGRUND
Sektor samhällsbyggnad bjöd per brev och annons 
i SLA in sakägare, remissinstanser och allmänhet 
till ett öppet samrådsmöte den 14 oktober 2021 kl. 
18:00 i stadshuset.

NÄRVARANDE
Vid mötet deltog Sebastian Karlström, representant 
från Skövdebostäder.

Från sektor samhällsbyggnad närvarade Anna 
Olsson, Bodil Lorentzon (planenheten) och Lina 
Irwe från mark- och exploateringsenheten.

Det kom 12 personer på samrådsmötet, 4 kvinnor 
och 8 män.

MINNESANTECKNINGAR
Nedan är en sammanfattning av de synpunkter som 
uttrycktes på samrådsmötet.

De närboende vill ha kvar parkytan. Vill inte att 
träden ska tas ner. Bygg någon annanstans.  År 2005 
togs ett punkthus bort från ursprungsförslaget. Är 
det beslutet inte värt något idag? Gröna ytor behövs. 
Undrar varför inte gräsytan har klippts på ett tag. 
Det var fotbollsmål tidigare på parkytan, vart tog 
dem vägen? Någon har lovat en badsjö på parkytan. 
Varför måste diket kulverteras överhuvudtaget? 
Varför benämna det "dike", vi närboende har alltid 
kallat den för "bäcken"?

Om det ska exploateras, varför inte bygga villor 
istället? Tycker de föreslagna punkthusen är för 
höga och att de kan uppföras för nära Falkvägen. 
Skuggning, buller och insyn är viktiga frågor för oss!

Vid sophämtning inom befintligt punkthusområde 
uppstår ljuskäglor från sopbilarna. Det uppstår 
också högt ljud vid sophämtningen.

Cementa låter mycket idag, främst vid sprängning. 
Det skakar även och man hör fläktarna. Kan ljudet 
reflekteras på de nya byggnaderna och förstärka 
bullernivån för befintlig bebyggelse? Från Cementa 
kommer det stoft och damm på bilar och fönster-

bleck. Det är ett gissel att Cementa ligger där det 
gör. Bostäderna ligger för nära Cementa det ska 
vara 500 meter skyddsavstånd.

Ställ krav på solceller i detaljplanen. Kommer det 
bli plats för elbilsladdning?

De föreslagna byggnaderna illustreras delvis i trä. 
Det ser tungt ut! Hur samspelar de nya husen med 
de befintliga? Perspektivvyer saknas i planbeskriv-
ningen. Måste husen placeras där de redovisas? Kan 
bäcken behållas? Tycker det blir för många in-/utfar-
ter mot Falkvägen, räcker med en. Det kommer bli 
för mycket trafik på Falkvägen. Undrar hur mycket 
parkering det kommer bli. Får inte bli så att bilar 
ställer sig i vägen på omgivande gator.
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SAMMANFATTANDE BEDÖMNING
Med anledning av under detaljplanesamrådet 
inkomna synpunkter, föreslås följande förändringar 
och tillägg göras i detaljplanen:

 
Plankarta

• Bestämmelsen p1 (huvudbyggnad ska 
placeras minst 4 meter från Falkvägen) 
tas bort. Istället regleras huvudbyggna-
dernas avstånd till Falkvägen med kors-
mark (endast för komplementbyggnader) 
och prickad mark (får ej bebyggas). Den 
prickade marken medger samma avstånd 
till Falkvägen som p1 angav, dvs. 4 meter. 
Den tillkommande plusprickade marken 
innebär dock att huvudbyggnaderna inte 
kan placeras lika nära Falkvägen som förut. 
Byggrätten blir därmed mer begränsad än 
tidigare.

Planbeskrivning

• Rubriken ”Befintlig bebyggelse” komplet-
teras med att Cementa är en Seveso-anlägg-
ning.

• Rubriken ”Luft” kompletteras med hur total-
halter för PM2,5 klaras mot miljömålet Frisk 
luft, påverkan från diffus damning, storle-
ken på utsläpp på kväveoxider och partiklar 
som Cowi har använts i sina beräkningar, 
samt hur de utsläpp som använts relaterar 
till maximala utsläpp enligt tillståndsgiven 
produktion för Cementa.

• Rubriken ”Risk för olycka” har tillkommit 
under avsnittet ”Störningar”. Under rub-
riken beskrivs risk för människors hälsa 
och säkerhet i förhållande till närliggande 
Seveso-anläggning.

• Vad gäller tillkommande trafikrörelser, 
kompletteras planbeskrivningen med att 
risken bedöms som låg för att detaljplanen 
bidrar till för höga ljudnivåer för befintliga 
byggnader. Även påverkan från busstrafik 
på Södra Bergvägen beskrivs.

• Rubriken ”Buller” kompletteras med att nya 
byggnader bedöms få en skärmande effekt 
för de bostäder som ligger bakom, vad avser 
buller från Cementa.

• Rubriken ”Skyfall” kompletteras med att 
skyfallsleden är en förutsättning för att pla-
nområdet ska kunna exploateras.

• Rubriken ”Grundvatten” kompletteras med 
eventuell risk för påverkan på grundvatten-
balansen vid schaktning.

• Under Rubriken”Vattenskyddsområde”  
beskrivs att schaktning  inom planområdet 
inte bedöms ske till lägre nivå än 1 meter 
över beräknad högsta grundvattenyta.  
Under denna rubrik, samt under rubriken 
”Grundvatten”, beskrivs att sektor samhälls-
byggnad rekommenderar att exploatören 
gör regelbundna grundvattenmätningar 
under byggfasen.

• Rubriken ”Föroreningar” kompletteras 
med en bedömning om risk för spridning 
av markföroreningar i samband med sane-
ring, samt när tillstånd från MÖS krävs för 
schaktning.

• Rubriken ”Avtal” kompletteras med att ned-
tagna träd ska ersättas och hur det ska ske.

• Under rubriken ”Ledningsrätt och led-
ningar” förtydligas vad som kommer ske 
med ledningarna och rättigheterna, samt att 
ledningshavare kan ha rätt till ersättning. 
Rubriken kompletteras även med infor-
mation om Skanovas ledningar och deras 
fiberbrunn.

• Rubriken ”Vatten och avlopp” kompletteras 
med att ytterligare en brandpost behövs 
utmed Falkvägen.

• Rubriken ”Kollektivtrafik” kompletteras 
med att Södra Bergvägen trafikeras med en 
busslinje.

• Rubrikerna”Elförsörjning” och ”Uppvärm-
ning” kompletteras med Skövde Energi:s 
synpunkter.

• Rubriken ”Myndighetskontakt” under 
huvudrubriken ”Föroreningar” uppdateras 
med MÖS synpunkter.

• Rubriken ”Lek och rekreation” kompletteras 
med avstånd till närmaste allmänna lekplats 
och ytor där spontanaktiviteter kan utföras.

• Rubriken "Planerad bebyggelse" komplet-
teras med en beskrivning av skuggningspå-
verkan.
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Andra större förändringar av detaljplaneförslaget 
som inte varit resultatet av samrådet föreslås vara 
att:

 
Plankarta

• Ett u-område införs utmed Falkvägen.
• U-området för dikeskulvert justeras något.
• Området avsett för underjordiskt garage 

justeras något.
• Bestämmelsen b4 justeras.
• Bestämmelsen a1 införs i parkytan.
• Siffror tillhörande koordinatkryss införs på 

grundkartan utanför planområdet.
• Bestämmelsen f2 justeras.
• Bestämmelsen e2 justeras samt flyttas till 

korsmark närmast huvudbyggnaderna.
• Bestämmelsen h2 (högsta byggnadshöjd för 

komplementbyggnader) införs inom samt-
liga ytor med byggrätter och korsmark.

• Bestämmelsen p1 införs inom ytan avsedd 
för garage, så att eventuella komplement-
byggnader ovanpå garaget tillåts som när-
mast 4 meter från Falkvägen. 

Planbeskrivning

• Rubriken ”Översiktsplan” kompletteras med  
vilka mål och riktlinjer som finns för bostäder 
och boende. Till exempel att nya områden 
för boende i möjligaste mån ska komplettera 
befintlig bebyggelse, och att möjligheterna till 
förtätnining ska utredas på ytor som lämpar 
sig för boende.

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

Synpunkter som framförts av sakägare bedöms ha 
tillmötesgåtts i den omfattning som kan hanteras 
i detaljplanen.

De synpunkter som framförts under planarbetet, 
har avvägts mot intresset att planlägga området. 
Även allmänna intressen har därvid beaktats. Sektor 
samhällsbyggnad bedömer att detaljplaneförslaget 
innebär en lämplig avvägning mellan olika intres-
sen.

KVARSTÅENDE SYNPUNKTER
Skriftliga synpunkter som inkommit under samrå-
det och bedömts inte fått dem helt tillgodosedda 
har inkommit från:

Sakägare
• Brf Planeten (avvisar förslaget).
• Fastighet Karlavagnen 13 (avvisar förslaget).
• Fastighet Karlavagnen 12 (avvisar förslaget).

Övriga
• -

Skövde 2022-04-19

SKÖVDE KOMMUN    

Sektor samhällsbyggnad

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


