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Samrådsredogörelse Oktober 2019

Hur samrådet har bedrivits
Detaljplanen för Bernstorps nordvästra verksamhetspark som omfattar fastighe-
terna Gjutaren 6, Bernstorp 4:1 och Nyboholm 4:1 som är upprättad under oktober 
månad 2019 har varit föremål för samråd under tiden den  18 september till och 
med den 14 oktober 2019. Information om detaljplanen har skickats ut till sakägare 
och remissinstanser, varit uppsatt på Samhällsbyggnadskontoret, Trädgårdsgatan 2 
i Skara, samt funnits tillgänglig för nedladdning på kommunens hemsida. Nedan 
redovisas en sammanfattning av yttranden som kommit in under samrådet samt 
kommentarer till dessa. Redogörelsen avslutas med eventuella förslag till bearbet-
ningar av detaljplanen.

Inkomna yttranden och bemötan-
den
LÄNSSTYRELSEN
Länsstyrelsens yttrande återges i sin helhet. Synpunkter från Länsstyrelsen förses med indexsiffror 
och ”bemötande” för att lättare kunna orientera sig i hur kommunen bemöter synpunkten.

Enligt gällande översiktsplan ligger planområdet inom område för tätortsbebyggel-
se och andra bebyggelsegrupper. I detta område ska, enligt översiktsplanen, sådan 
ny bebyggelse medges som uppenbart inte utgör hinder för framtida planering eller 
tätortsutbyggnad, och som i andra avseenden är lämplig.

Länsstyrelsens samlade bedömning

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

Planförslaget är ofullständigt, både när det gäller plantekniska aspekter och redo-
visning av planens förutsättningar och konsekvenser. Utifrån nuvarande underlag 
kan Länsstyrelsen inte utesluta att planförslaget kan aktualisera prövning i enlighet 
med 11 kap 10 § PBL. Länsstyrelsen kan heller inte utesluta att planen kan komma 
att kräva lagstyrda tillstånd och dispenser för att kunna genomföras.

Det råder osäkerhet kring om Länsstyrelsen har fått ta del av de fullständiga plan-
handlingarna, med tanke på att det i planbeskrivningen står att den ska utgöras av 
23 sidor information medan det dokument som vi har fått endast utgörs av 14 sidor 
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Bemötande 1 Innehållsförteckningen har uppdaterats

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 

Länsstyrelsen bedömer dock med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § 
PBL och nu kända förhållanden att frågor som berör hälsa (störningar), översväm-
ning, riksintresse för kulturmiljövården och miljökvalitetsnormer för vatten och 
geoteknik måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges 
nedan för att ett antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen. Underlaget och för-
tydliganden som anges nedan krävs för att Länsstyrelsen ska kunna bedöma om de 
nämnda frågorna har hanterats tillfredställande eller inte. Bemötande 2 Kommunen 
avhandlar de bristande delarna under respektive punkt i länsstyrelsens yttrande.

Motiv för bedömningen

Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka ska uppfyllas för att 
det antagna planförslaget inte ska riskera överprövning. Råd och synpunkter hand-
lar om anvisningar för att planförslaget ska uppfylla lagstiftningens krav.

Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10§ PBL

Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagandebeslut av 
en plan eller områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av de fem 
prövningsgrunderna. 

Utifrån nuvarande underlag befarar Länsstyrelsen inte att:

•	 Mellankommunal samordning blir olämplig

•	 Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser (MB 7 kap)

Länsstyrelsen anser däremot att nedanstående prövningsgrunder avseende miljö-
kvalitetsnormer, översvämning till följd av skyfall, riksintresse, hälsa, samt geotek-
nik måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för 
att ett antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen.

Miljökvalitetsnormer för vatten

Det är av planhandlingarna svårt att bilda sig en uppfattning om planens genomför-
ande och dess påverkan på vattenförekomsten Dofsan, då det saknas information 
om detta. Påverkan på miljökvalitetsnormen vatten för vattenförekomsten Dofsan 
måste redovisas som följd av att mer ytor planeras att hårdgöras. Bemötande 3 Kom-
munen avser inte att hårdgöra mer ytor än vad detaljplan B 401 medger, och inte 
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heller exploateringsgraden avses ökas jämfört med förslaget i samrådsskedet. I 
detaljplan B 401 finns inga restriktioner beträffande hur mycket kvadratmeter yta 
som får hårdgöras. Då diket inte avses att kulverteras kommer istället mindre kva-
dratmeter yta att hårdgöras och på så vis har planförslaget i relation till plan B401 
en positiv inverkan på Dofsans vattenkvalité.  Avsnittet ”lokalt omhändertagande 
av dagvatten” utarbetas i planbeskrivningen. Kommunen anser med hänsyn till 
ovan beskrivna omständigheter inte att MKB:n behöver omarbetas. Åtgärder får 
inte utföras som riskerar att äventyra möjligheten att uppnå beslutade miljökvali-
tetsnormer.	 Befintlig	miljökonsekvensbeskrivning	 behöver	 omarbetas	 eller	 kom-
pletteras i detta avseende.

Översvämning till följd av skyfall

Länsstyrelsen anser att en bedömning av konsekvenser av ett skyfall, minst ett fram-
tida 100-årsregn (dvs klimatfaktor) beskrivs i planhandlingarna. Om eller hur den 
ökade exploateringen kan påverka intilliggande områden behöver också framgå.

Det är av handlingarna svårt att bilda sig en uppfattning om planens genomförande 
när det gäller dagvattenhantering. En dagvattenutredning behöver tas fram som 
beskriver omhändertagande av dagvatten i planområdet, gärna kopplat till bedöm-
ning av konsekvenserna av ett skyfall. Planbeskrivningen behöver kompletteras 
med information om bl.a. dagvattenhantering och dikningsföretag. Det är viktigt att 
i planhandlingarna redovisa översvämningsytor och ytor för lokalt omhändertagan-
de av dagvatten. Bemötande 4 Dagvattensystemet har anpassats för ett hundraårs-
regn vilket även framgår ur plan B401. Ett förtydligande görs i aktuellt planförslag 
och tidigare dagvattenutredning samt avrinningsprincip bifogas.

Riksintresse för kulturmiljövården

Värdebeskrivningen för riksintresset anger följande: ”Stiftsstad med rötter i 
1000-talet och centrum i en rik jordbruksbygd, med dominerande domkyrkomiljö 
och bevarat medeltida stadsplanemönster. Uttryck för riksintresset: Gatunätets ore-
gelbundna medeltida karaktär, medeltida infartsvägar samt den medeltida domkyr-
kan och andra domkyrko- och skolstadens karaktärsbyggnader. Stadskärnans mer 
småskaliga bebyggelse och bebyggelse från de expansiva årtiondena kring sekel-
skiftet 1900. Miljön kring Veterinärinrättningen. Medeltida kulturlager.”

I	planhandlingarna	behöver	det	finnas	en	tydlig	motivering	till	hur	planen	förhåller	
sig till riksintresset för kulturmiljövården samt hur den har anpassats för att inte 
orsaka påtaglig skada. Planbeskrivningen nämner att den föreslagna byggnadshöj-
den har anpassats till stadsvyer till och från Skaras domkyrka, som omfattas av 
riksintresset för kulturmiljövården. Detta resonemang behöver utvecklas, t.ex. med 
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hjälp av vyer, för att det tydligt ska framgå att riksintresset inte påtagligt skadas.

Bemötande 5 Tidigare avsnitt ”Byggnadshöjd och utsikt mot domkyrkan” ändras 
till   ”Riksintresse för kulturmiljövården: Byggnadshöjd och utsikt mot domkyrkan” 
för att förtydliga varför detta avsnitt finns med i planbeskrivningen. I planbeskriv-
ningen förtydligas med text och bild varför planförslaget inte anses påverka riks-
intresset.  

Hälsa: Störningar

I planbeskrivningen återges följande: ”I samband med upprättandet av detaljplan B 
401 upprättades ett planprogram. I programmet för hela Bernstorpsområdet gjordes 
bedömningen	att	det	inte	kan	uteslutas	att	framförallt	tung	trafik	och	verksamhe-
terna i sig kan generera buller, damm och luftföroreningar av sådan omfattning att 
det kan medföra betydande miljöpåverkan enligt bestämmelserna i 4 kap 34 § Plan 
och Bygglagen. Detaljplanen B 401 har tagit hänsyn till detta och nuvarande plan-
förslag avser göra detsamma.”

Det behöver framgå i planbeskrivningen på vilket sätt nuvarande planförslag avser 
att ta hänsyn till ovanstående. Krävs det åtgärder eller restriktioner ska dessa på ett 
plantekniskt godtagbart sätt säkerställas i planen. 

Kommunen behöver även göra en analys för att visa om den nya planen genererar 
andra störningar eller störningar i en annan omfattning i förhållande till de stör-
ningar som beskrivs i gällande plan, med tanke på att exploateringsgraden före-
slås öka och verksamhetsområden föreslås ändras. Analysen behöver även omfatta 
konsekvenserna som planförslaget kan innebära i form av eventuella störningar 
gentemot boende. 

Bemötande 6 Efter övervägande avser kommunen i detta skede inte att ändra explo-
ateringsgraden jämfört med tidigare planförslag, varför störningsmomentet inte 
behöver behandlas vidare. 

Geoteknik

I	 PM	Geoteknik	 konstateras	 ”utifrån	 rådande	 topografi	 och	 jordlager	 bedöms	 ej	
några skredriskproblem föreligga”. SGI och Länsstyrelsen instämmer i konsultens 
bedömning.	Norr	om	Ardalavägen	vid	Julas	centrallager	finns	enligt	planbeskriv-
ningen två utgrävda utjämningsdammar för dagvatten. Dammarna inom de båda 
naturområdena	sammanbinds	med	ett	öppet	dike.	Kommunen	planerar	för	att	befint-
ligt	dike	får	finnas	kvar	och	att	dikets	bredd	ökas	med	3	meter.	Vid	sidan	av	diket	
planeras en gångstig. SGI vill uppmärksamma er om att planhandlingen saknar en 
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bedömning av stabilitetsförhållanden av området för dagvattendammarna och det 
planerade diket och önskar en komplettering avseende detta i planskedet. SGI ser 
från geoteknisk synvinkel att planläggning är möjlig förutsatt att ovanstående syn-
punkter beaktas i det fortsatta planarbetet. Krävs det åtgärder eller restriktioner ska 
dessa på ett plantekniskt godtagbart sätt säkerställas i planen. Se SGI:s yttrandet 
daterat 2019-10-17.

Bemötande 7 Planförslaget ändras inte avseende hur nära bebyggelse får uppfö-
ras dagvattendammarna eller exploateringsgrad från aktuellt planförslag, varför 
kommunen anser att inga vidare utredningar krävs. PM Geoteknik bifogas och i 
planförslaget förtydligas att en geoteknisk utredning ska genomföras i bygglovet. 

Råd enligt PBL och MB

Enligt 5 kap 14 § PBL är en av Länsstyrelsens uppgifter under samrådet att särskilt 
ge råd om tillämpningen av 2 kapitlet PBL och bestämmelserna i lagen i övrigt om 
det behövs från allmän synpunkt. Koppling till miljömålen Länsstyrelsen anser att 
den fysiska planeringen utgör ett viktigt verktyg för att uppnå miljömålen. PBL 
(2010:900) är direkt knuten till miljöbalken, enligt dess 2 kap 2 §. Miljömålen ska 
enligt miljöbalkspropositionen (1997/98:45) vara vägledande vid tillämpningen av 
miljöbalken.

Enligt miljökonsekvensbeskrivningen från 2013, som dock är baserad på en hälften 
så stor exploateringsgrad som det aktuella planförslaget, så skulle genomförande av 
detaljplanen ge negativ påverkan på följande nationella

miljömål:

”Ett rikt odlingslandskap”

•	 ”Levande skogar”

•	 ”God bebyggd miljö”

•	 ”Frisk luft”

•	 ”Giftfri miljö”

•	 ”Levande sjöar och vattendrag” (om inte allt dagvatten fördröjs innan det leds 
till recipienten Dofsan)

Omfattningen av denna negativa påverkan, samt påverkan på de lokala miljömålen, 
behöver beskrivas utifrån den exploateringsgrad som anges i det aktuella planför-
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slaget. Utan en sådan beskrivning blir det svårt att bedöma föreslagna åtgärder uti-
från miljösynpunkt. Motivera även vilka positiva miljökonsekvenser som planen 
ger. 

Bemötande 8  Den i samrådsskedet redovisade exploateringsgraden har halverats 
för att återgå till den exploateringsgrad som tilläts i plan B 401.

Brukningsbar jordbruksmark

Enligt planbeskrivningen har frågan om etablering på brukningsvärd jordbruksmark 
behandlats i den gällande detaljplanen för området (detaljplan B401), planprogram-
met och miljökonsekvensbeskrivningen från 2013. Dock anges det inte i någon av 
handlingarna att det har genomförts någon utredning, enligt 3 kap 4 § miljöbalken, 
om att ta jordbruksmarken i anspråk. Även om området sedan tidigare ingår i detalj-
planerat område, så brukas marken och fastigheten är taxerad som lantbruksenhet. 

Därmed är det lämpligt att ni tar fram en utredning enligt 3 kap 4 § miljöbalken.

Trafik

Trafikverket	bedömer	att	planförslaget	inte	innebär	någon	förändring	för	den	stat-
liga	infrastrukturen	och	har	därmed	inga	synpunkter,	se	Trafikverkets	yttrande	date-
rat 2019-09-27.

Bebyggelsestruktur och gestaltning

Planbeskrivningen tar upp olika gestaltningsprinciper som med stor fördel skulle 
kunna utvecklas och förtydligas för att eventuellt även komma till uttryck i plankar-
tan	och	detaljplanens	syfte.	Planbeskrivningen	framför	exempelvis	att	”finsidan”	
och välordnade planteringar bör vändas mot gatan för att förstärka den ”gröna” 
karaktären i området. Placering av parkeringar och verksamhetslokaler förordas 
längre in på tomterna med samma motiv – att förstärka det ”gröna”. I planbeskriv-
ningen uppges även att utformning av byggnader, skyltar och mark ska utföras med 
omsorg. Arkitekturen ska bidra till att stärka områdets karaktär och särdrag. Ni 
nämner material, skala, kulör, byggnads- och detaljutformning, placering på tomt 
och markbeläggning som exempel på viktiga faktorer för upplevelsen av området. 
För att säkerställa att dessa egenskaper realiseras inom planområdet behöver detta 
illustreras och konkretiseras, införas i syftet med planen samt ges en juridisk status 
genom olika uttryck via plankartan. 

Bemötande 9  Kommunen anser att gestaltning är viktig, men anser inte att dess 
betydelse i detta läge i utkanten av staden och den kulturhistoriskt värdefulla miljön 
behöver understrykas med reglerande planbestämmelser. Följer blivande byggher-
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rar det uppmärksamhetens pekfinger som kommunen lyfter i planbeskrivningen är 
det glädjande, om inte ej förknippat med tragik. 

Synpunkter enligt annan lagstiftning 

Förekomst av skyddade arter

Inom	planområdets	industrimark	finns	en	mindre	damm/våtmark.	Det	finns	också	
ett dike norr om denna. Dessa vatten kan mycket väl vara livsmiljö för groddjur 
(fridlysta). Ni behöver förtydliga i planhandlingarna vad som avses med dammen 
inom planområdet, med tanke på att den omfattas av en byggrätt. Ni har inte redo-
visats kända (från Artportalen eller andra källor) förekomster av skyddade arter. En 
översiktlig	naturinventering	 ska	göras	 för	 att	 identifiera	eventuella	biotoper	med	
goda	förutsättningar	för	förekomst	av	skyddade	arter.	Identifierade	biotoper	behö-
ver inventeras närmare om de påverkas genom planen. Om man avstår från att 
närmare	 inventera	 t.ex.	ett	dike	 lämpligt	 för	grodor	bör	det	finns	en	kvalificerad	
bedömning att biotopen trots allt bara har ringa betydelse för skyddade arter. 

Innan fältarbete kan lämpligen Artportalen besökas och kontakt tas med lokala för-
eningar	 som	kan	ha	kunskaper	 om	flora	 och	 fauna	 i	 området.	Utifrån	 ett	 sådant	
underlag och en besiktning av området kan man avgöra vilken ambitionsnivå som 
är rimlig i fältinventeringen. Observera dock att avsaknad av uppgifter i Artportalen 
och hos lokala föreningar inte behöver innebära att skyddade arter saknas.

Ni	måste	särskilt	undersöka	om	det	finns	groddjur	 i	vattendragen/dammarna	och	
om	det	kan	finnas	övervintringsplatser	för	groddjur	inom	planområdet	eller	i	när-
heten	dit	groddjur	flyttar	sig.	Övervintringsplatser	kan	vara	vid	t.ex.	stensamlingar	
eller i skogsområdet som ingår i planområdet.

Bemötande 10  Dagvattendammarna förses inte med en byggrätt, utan är i planen 
skyddade med bestämmelsen [Natur] via plan B 401. I såväl planbeskrivningen 
samt plankartan bifogas en karta som visar hur dammarna är skyddade. Dagvatten-
dammarna är ett resultat av plan B 401, och då aktuellt planförslag inte innebär en 
väsentlig ändring beträffande markens användande eller exploateringsgrad anser 
kommunen att det inte är nödvändigt med önskad inventering.

Biotopskydd: dike

Planområdets	befintliga	dike	ligger	idag	i	jordbruksmark	och	omfattas	därmed	av	
biotopskydd. Dispens från biotopskyddet krävs endast när diket ska kulverteras 
eller tas bort, men då jordbruksmarken bebyggs runtom så försvinner biotopskyd-
det. Om diket ska vara kvar i sin nuvarande lokalisering behöver det skyddas av en 
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planbestämmelse så att det i framtiden inte kan tas bort utan dispens samt för att 
bevara	spridningseffekten	mellan	dammarna.

Enligt planbeskrivningen ska det intill diket anordnas ett grönstråk. Båda ska 
omfattas av markreservat z1. Det är lämpligt att ytan för markreservatet märks ut 
på	plankartan,	så	att	det	framgår	om	diket	ska	flyttas	eller	dras	om	i	förhållande	till	
nuvarande placering. Skissen på sidan 18 i planbeskrivningen ser ut att visa den 
nuvarande sträckningen.

Bemötande 11  Planförslaget syftar till att förhindra att exploatering av mark med-
för att diket kulverteras då diket anses vara en ypperlig spridningskorridor. Att 
läget avses att förbli detsamma som idag kan inte garanteras, och så länge diket 
sammanknyter de båda dammarna anses det rimligt att diket kan flyttas om behov 
uppstår.

Påverkan på dikningsföretag

Det	befintliga	dikningsföretaget	Furuskogen	(från	år	1954)	kan	behöva	upphävas	
eller omprövas med anledning av planerad exploatering. Detta kräver i så fall en 
ansökan till Mark- och miljödomstolen. I planhandlingarna behöver det framgå hur 
planförslaget förhåller sig till dikningsföretaget.

Vattenverksamhet

•	 Allmänt gäller att det krävs en anmälan om vattenverksamhet till 

•	 Omledning eller kulvertering av vattendrag eller dike.

•	 Anläggande av våtmark.

•	 Byggande av bro eller trumma i vattendrag

•	 Övriga åtgärder enligt 19 § Förordning (1998:1388) om vattenverksamheter.

Bemötande 11  Dikningsföretaget har omprövats, dock verkar detta inte vara regist-
rerat i länsstyrelsens kartunderlag.

Behovsbedömning

Kommunen bedömer att förslaget innebär betydande påverkan på miljön och att 
det därmed behöver beskrivas i en miljökonsekvensbeskrivning. Kommunen anser 
dock att aktuellt planförslag kan vila på den miljökonsekvensbeskrivning som 
togs fram i samband med den gällande detaljplanen, antagen år 2014. Kommu-
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nen bedömer att de ändringar som föreslås i det aktuella planförslaget i jämförelse 
med	rådande	planförslag	inte	försämrar	effekterna	på	miljön.	Länsstyrelsen	delar	
inte	kommunens	åsikt,	och	anser	att	den	befintliga	miljökonsekvensbeskrivningen	
behöver uppdateras och kompletteras. Miljökonsekvensbeskrivningen från 2013 
beskriver en till ytan mindre exploatering än vad som föreslås, och den behöver 
därför utvidgas till att beskriva konsekvenserna av nu föreslagen byggrätt. Bl.a.. 
behöver påverkan på MKN vatten för vattenförekomsten Dofsan redovisas med 
avseende på den föreslagna utökningen av hårdgjorda ytor.

Bemötande 12  Kommunens kotau inför länsstyrelsen att inte öka exploateringsgra-
den i relation till B 401 bör göra en uppdatering av MKB:n överflödig.

Övrigt

Otydliga planbestämmelser, 4 kap 32 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900)

I planbeskrivningen framgår att det i nuvarande planförslag föreslås att använd-
ningssättet	 [Z]	Verksamheter	adderas	 till	de	bestämmelser	 (J	och	K)	 som	finns	 i	
nu gällande detaljplan. Denna markanvändning nämns inte under planbestämmel-
ser	och	saknas	också	på	själva	kartan.	Det	finns	två	små	områden	planlagda	som	
NATUR. Ni behöver beskriva syftet med dem i planhandlingarna.

För ytterligare synpunkter se yttrande från Lantmäteriet daterat 2019-10-10.

Bemötande 13  Bestämmelsen [Z] adderas i plankartan. I övrigt anses de tillkomna 
illustrationerna besvara frågorna kring de områden som är planlagda som [N]
natur.

Lantmäteriet
Länsstyrelsens yttrande återges i sin helhet

Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade augusti 2019) har följande 
noterats:

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras

GEMENSAMHETSANLÄGGNING FÖR DIKE

Lantmäteriet vill lyfta frågan om att det är mycket tveksamt om det går att vilda g:a 
för dike. Diken betraktas enligt praxis normalt sett inte som anläggningar vid tolk-
ning av anläggningslagen.
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Delar av planen som bör förbättras.

FASTIGHETSBILDNING

I planbeskrivningens genomförandedel anges inte något om den fatsighetsbildning 
och övriga lantmäteriförrättningar som kan komma att aktualiseras vid plangenom-
förandet. Det anges inte heller något om vem som initierar och bekostar dessa för-
rättningar.

GRUNDKARTA

	Teckenförklaring	till	grundkartan	saknas

OMRÅDE SOM SAKNAR U-OMRÅDE

Längs	med	den	allmänna	vägen	Bernstorpsgatan	finns	u-område	utlagt.	Lantmäte-
riet vill uppmärksamma kommunen på att det ser ut som att en administrativ gräns-
linje skär av u-området, och därmed lämnar ett område där denna beteckning sak-
nas (se röd pil i utdrag ur plankartan nedan).

GÄLLANDE DETALJPLANER

På s. 6 i planbeskrivningen anges att detaljplan (B401 laga kraft 2014-0-31) gäller 
för området. Det bör även redogöras för vad som händer med denna när den nya 
planen vinner laga kraft, dvs att den gällande planen upphör att gälla inom det nya 
planområdet men förtsätter att gälla oförändrat i övrigt. Exempelvis saknas beskriv-
ning om vad som händer med u-område som syns i gällande plan, men ej i det nya 
planförslaget. Se bild nedan.

I	detta	fall	finns	även	genomförandetid	kvar	för	den	gällande	detaljplanen	fram	till	
2024-03- 31. Därmed är det bra att tydligt motivera varför ersättning av plan kan 
ske när gällande plan ännu har genomförandetid.

SKA MARKANVISNINGSAVTAL TECKNAS?

I planbeskrivningen framgår inte om något markanvisningsavtal ska tecknas. Om 
avsikten är att sådant avtal ska tecknas ska kommunen enligt 5 kap. 13 § 3 st PBL, 
redan i samrådsskedet redovisa avtalens huvudsakliga innehåll liksom konsekven-
serna	av	att	planen	helt	eller	delvis	genomförs	med	stöd	av	ett	eller	flera	sådana	
avtal i planbeskrivningen.

Ifall det är aktuellt, använd gärna handboken ”Lantmäterimyndighetens roll i plane-
ringsprocessen, Handbok 5 kap. 15 och 22 a §§ PBL” som stöd ang. lagstiftningens 
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krav när ni kompletterar planhandlingarna ang. markanvisningsavtalet 

PLANEKONOMI

Planekonomin är knapphändigt redovisad i planbeskrivningen. Exempelvis saknas 
information om kommunen avser att ta ut anslutningsavgift för det kommunala VA-
nätet. I Lantmäteriets Handbok ”Lantmäterimyndighetens roll i planeringsproces-
sen, Handbok 5 kap. 15 och 22 a §§ PBL” ges följande råd:

”… Ekonomiska konsekvenser

Planens ekonomiska konsekvenser för kommunen och för enskilda fastighetsägare 
och rättighetshavare ska redovisas. Beskrivningen underlättar kopplingen till kom-
munens investeringsbudget och visar att planen är ekonomiskt genomförbar. …

..Planavgift

Här anges om planavgift ska tas ut vid bygglov eller om plankostnaden regleras i 
ett särskilt avtal. …”

Delar av planen som skulle kunna förbättras

(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom Lantmäteri-
ets lagstadgade bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet skulle förbättra 
detaljplanen.)

PLANKARTAN FÖLJER INTE BOVERKETS REKOMMENDATIONER

Regeringen	har	i	flera	sammanhang	betonat	vikten	av	att	detaljplanerna	utformas	på	
ett enhetligt sätt för att underlätta framtida digitalisering och förenkla byggproces-
sen. Detaljplanen tas fram enligt PBL med de regler som gäller för detaljplaner med 
planstart från och med januari 2015. För denna typ av detaljplaner bör som bekant 
Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan, tillämpas. 
Plankartans	utformning	uppfyller	inte	dessa	råd	på	följande	punkter	och	det	finns	
inget motiv angivet till varför så har skett:

	Det	finns	 ingen	administrativ	bestämmelse	som	betecknas	med	z	och	 reglerar	
”grönstråk” enligt rekommendationerna. I planbestämmelsekatalogen rekommen-
deras	beteckningen	till	markreservat	för	allmännyttig	körtrafik.

PLANOMRÅDETS OMFATTNING

På	s.	6	i	planbeskrivningen	finns	en	bild	som	visar	planområdets	omfattning,	för	
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nuvarande planförslag. Lantmäteriet vill uppmärksamma kommunen om att plan-
området i bilden inte överensstämmer med planområdet som redovisas i plankartan. 
Kanske har kartan ändrats efter planbeskrivningen upprättades? Se över detta så att 
plankarta och planbeskrivning stämmer överens.

GRÖNSTRÅK (SPRIDNINGSKORRIDOR) PÅ INDUSTRIMARK

I planbeskrivningen redogörs att ett grönstråk såsom spridningskorridor ska anläg-
gas längs diket mellan de två dagvattendammarna i området. Det anges också på s. 
13 att en stig ska säkerställas längs diket för att få tillgång till våtmarken. I Bover-
kets planbestämmelsekatalog framgår att användningen industri bör tillämpas för 
områden för produktion, lagring, partihandel och annan jämförlig verksamhet. 
Användningen kontor bör tillämpas för områden för kontor och tjänsteverksamhet 
med liten eller ingen varuhantering. Är det då möjligt att anlägga ett område för 
grönstråk som spridningskorridor inom sådan markanvändning?

PLANKARTANS ÖVERENSSTÄMMELSE MED PLANBESKRIVNINGEN

På s. 9 i planbeskrivningen framgår att nuvarande planförslag har användningen 
Z	–	verksamhetsområde	exklusive	detaljhandel.	Denna	användning	återfinns	dock	
inte i plankartan.

GÅNG OCH CYKELVÄG

På s. 12 i planbeskrivningen är en röd streckad linje inritat i ett urklipp från gällande 
detaljplan. Det framgår ”tidigare del av gc – väg som inte genomförs”. Urklipp från 
det nya planförslaget har även gjorts i bilden nedan, där planområdesgränsen ser ut 
att angränsa mot NATUR i gällande plan och inte omfattar del av gång- cykelvägen. 
Det innebär at gång- och cykelvägen fortfarande är aktuell enligt gällande plan. 
Samtidigt är den röda linjen redovisad fram till den allmänna vägen i norr. Det är 
oklart vilken del av gång och cykelvägen som kommunen menar inte ska genom-
föras. Detta behöver klargöras 

Beskrivningen av åtgärderna kan t.ex. illustreras med en fastighetskonsekvenskarta 
där förändringar i fastighetsindelning och omfattning av ev. gemensamhetsanlägg-
ningar, med plankartan som bakgrund. Beskrivningen bör innehålla ett utkast till 
redogörelse av juridiska och ekonomiska konsekvenser, även på fastighetsnivå. Ett 
sätt att åskådliggöra detta på är att upprätta en fastighetskonsekvensbeskrivning. 

Det är viktigt att alla som berörs av en detaljplan kan förstå planens konsekvenser 
för den egna fastigheten/ga:n. ”Av planbeskrivningen ska de konsekvenser som 
ett genomförande av detaljplanen medför för bland annat sakägare, andra berörda 
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och miljön framgå. Med detta menas att det för i princip varje enskild fastighet bör 
redovisas vad detaljplanen innebär med avseende på bland annat huvudmannaskap, 
allmänhetens tillträde, kommande fastighetsbildning, utförande och deltagande i 
gemensamhetsanläggningar.	I	det	aktuella	planförslaget	finns	beskrivningar	i	tex-
ten	om	de	flesta	åtgärder,	men	plangenomförandet	och	dess	konsekvenser	behöver	
beskrivas på ett samlat sätt där respektive fastighetsägare kan förstå vad som detalj-
planens genomförande innebär för den aktuella fastigheten. 

AVFALLSHANTERING

Det saknas information i planbeskrivningen om hur avfallshanteringen ska gå till i 
planområdet. Detta kan förslagsvis läggas till i beskrivningen.

HANDLÄGGNING ENLIGT VILKEN LAGSTIFTNING?

Det	finns	 inte	angivet	 i	planhandlingarna	vilken	version	av	plan-	och	bygglagen	
(med hänvisning till SFS-nummer) som används vid handläggningen av detaljpla-
nen.

ANVÄNDA BEGREPPET TOMT ELLER FASTIGHET

På s. 5 under rubriken ”planens syfte” framgår följande : ”Vidare är syftet att ska-
pa	 förutsättningar	 för	 en	 flexibel	 tomtindelning”.	 Lantmäteriet	 vill	 påminna	 om	
begreppet fastighet är ett äganderättsligt begrepp medan begreppet tomt inte har 
någon betydelse i äganderättsligt hänseende. Begreppet tomt enligt PBL är ”ett 
område	som	inte	är	en	allmän	plats	men	som	omfattar	mark	avsedd	för	en	eller	flera	
byggnader och mark som ligger i direkt anslutning till byggnaderna och behövs för 
att	byggnaderna	ska	kunna	användas	för	avsett	ändamål”	(definitionen	i	1	kap.	4	
§	PBL).	En	fastighet	kan	ibland	innehålla	flera	tomter	och	ibland	kan	en	tomt	kan	
vara	uppdelad	 i	flera	 fastigheter.	Se	gärna	en	film	från	Boverket	ang.	begreppen	
tomt och fastighet

Bemötande
Beträffande	dagvattendiket	sköts	detta	av	Skara	Energi,	ett	kommunalt	bolag,	samt		
service och teknik. Ingen gemensamhetsanläggning ska inrättas för att ta hand om 
befintligt	dike	och	planbeskrivningen	rättas.

Planbeskrivningen	kompletteras	beträffande	förrättningar	med	ett	kortare	stycke	i	
slutet av planbeskrivningen.

Texten på sidan 6 ändras så att det framgår vad som sker med den nya detaljplanen 
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i	förhållande	med	befintlig	B	401	och	hur	de	avses	att	gälla.	

Under avsnittet ”Teknisk försörjning” bifogas ett ytterligare avsnitt kallat ”u - 
område” där det förklaras varför u - området in anslutning till julas lager tas bort 
och hur det påverkar planen i övrigt.

I inledningen under avsnittet ”Gällande planer” ges en motivering till varför ett nytt 
planförslag anses kunna arbetas fram trots att plan B 401 har en genomförandettid 
fram till 2024.

Ett markanvisningsavtal avses inte tecknas.

Avsnittet ”Planekonomiska frågor” beskrivs mera utförligt.

Beträffande	synpunkten	kring	beteckningen	[zz] och att densamma kan försvåra vid 
en framtida digitalisering väljer kommunen att kvarstå vid benämningen då den 
återfinns	i	plan	B	401.	

Kartan	på	sidan	6	som	visar	planområdets	omfattning	revideras	beträffande	plan-
gränserna. Även i plankartan kommer det att bifogas ytterligare en karta som visar 
hur planförslaget ligger i förhållande till plan B 401.

Beträffande	grönstråk	 inom	industrimark	finns	det	 självklart	 frågetecken.	Funkar	
det i slutänden? Tvivel är självklart berättigade, men planförslaget stödjer sig i detta 
fall på tidigare planförslag där frågan utreddes. För att styrka förutsättningarna har 
samråd hållits med miljöavdelningen på kommunen där det anses klokt att inte 
kulvertera	befintligt	dike,	utan	istället	även	använda	detta	som	stöd	för	arter	att	röra	
sig mellan dammarna. 

Detsamma gäller den juridiska aspekten. Är det möjligt? Frågan är berättigad, men 
kommunen är markägare och har en intention att säkerställa de allmänna intressen 
där även möjligheten till en ekonomiskr rimlig fungerande avvattning ingår samt en 
tillgänglighet för det levande, såväl människor samt djur. Planbestämmelsen anses 
således vara förpliktigande.

Gång och cykelvägen öster om naturstråket avses att genomföras. Tankarna där var 
annorlunda tidigare, men kommunen anser att cykelvägen utgör ett allmänt intresse.

Avsnittet vatten och avlopp kompletteras med ett avsnitt om avfallshantering.

Detaljplanen handläggs enligt PBL 2010:900 i lydelse enligt SFS 2019:412. Detta 
förtydligas även i planbeskrivningen.
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Ordet tomt ersätts på sida 5 med fastighet.

Ändringar i plankartan görs i enlighet med inkomna synpunkter från er. Ett förtyd-
ligande görs även i slutet under sammanfattande bedömning.

Planavdelningen vill verkligen tacka för det noggranna och pedagogiska yttrandet. 
Stort tack!

Västtrafiks yttrande
Innehållsförteckningen	stämmer	inte	överens	med	övrig	text.	Västtrafik	saknar	en	
beskrivning	av	kollektivtrafiken	i	planbeskrivningen.

Bemötande
Rätt knapp har tryckts i programmet och innehållsförteckningen anpassats efter 
planbeskrivningen. Under avsnittet infrastruktur bifogas ett ytterligare avsnitt med 
benämningen	 ”Kollektivtrafik”.	 Planområdet	 är	 väl	 anslutet	 till	 det	 kommunala	
gång- och cykelvägnätet som möjliggör att man med lätthet tar sig till hållplatsen 
Valhall och övriga bostadsområden i kommunen.

Kommunen tackar för inkomna synpunkter.

Trafikverkets yttrande
Trafikverket	bedömer	att	detaljplaneförslaget	inte	innebär	någon	förändring	för	den	
statliga infrastrukturen och har därmed inga synpunkter.

Bemötande
Kommunen tackar för inkomna synpunkter.

Omsorgsnämndens yttrande
Omsorgsnämnden har inga synpunkter.

Bemötande
Kommunen tackar för meddelandet.

Miljö- och hälsoskydds yttrande
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Miljö- och byggnadsnämnden anser att den nya planläggningen av detaljplanen för 
Bernstorps nordvästra i huvudsak följer den miljökonsekvensbeskrivning som gjor-
des 2013. I samrådshandlingen är dagvattenhanteringen, diket och naturområdena 
väl beskrivna. Kartan med planbestämmelserna är dock inte så tydlig och kan lätt 
misstolkas.	För	att	undvika	att	den	misstolkas	bör	hela	planområdet	finnas	med	och	
naturområdena markeras, såsom i den gamla plankartan.

Dagvatten
Den allmänna rekommendationen är att dagvatten i första hand omhändertas lokalt 
(LOD).	Vid	höga	flöden	ska	vattnet	fördröjas	på	kompletterande	sätt	innan	avled-
ning till diken, recipienter eller kommunala ledningar. Exempel på anordningar i 
modern dagvattenhantering är gröna tak, genomsläppliga beläggningar och gräs/
grusytor	där	dagvattnet	tillåts	infiltrera	i	större	utsträckning.

Exploateringsområden bör utformas och höjdsättas så att byggnader, infrastruktur 
och samhällsfunktioner inte drabbas av allvarliga skador vid extrem nederbörd. I 
detta bör man ta hänsyn till hur dagvattenhanteringen kan lösas vid eventuella fram-
tida	klimatförändringar.	Ytor	som	avsätts	för	att	buffra	dagvatten	vid	kraftiga	neder-
bördsmängder bör dokumenteras och skyddas så dess funktion bibehålls.

I Skara kommuns VA-policy anges att inom kommunalt verksamhetsområde ska 
planering för dagvattenanläggningar ske så att störningar på recipient, spillvatten-
ledningar och reningsanläggningar minimeras. I VA-policyn står även ett strate-
giskt ställningstagande att Skara kommuns bebyggelseplanering ska säkerställa en 
klimatanpassat och långsiktig hållbar dricksvattenförsörjning samt spill- och dag-
vattenhantering.

Bemötande
Plankartan bifogas en ny orienteringskarta som även redovisar hur den nya detalj-
planen ligger i förhållande till plan B 401. På det viset framgår tydligt hur exempel-
vis förutsättningar för sammanhängande stråk kvartstår. 

Beträffande	dagvatten	så	har	det	 i	samband	med	exploateringen	av	området	som	
stöds av plan B401

Yttrande sakägare
Fastighetsägare Nyboholm 4:4
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Undertecknad är ägare till Skara Nyboholm 4:4 och är delvis drabbad av de plan-
ändringar som gjorts i närområdet fram till nu. Det var svårt med transporter under 
en tid bl.a. När vi köpte fastigheten så var det efter en genomgång med Skara Kom-
mun Plan & Bygg och den juristen som sålde fastigheten som då låg i ett bolag 

Det var advokat Peter Bengtsson Nya stadens Torg 1 A på den tiden och det var en 
beskrivning 2008. 

Saken är den att då -2008 (se brev i ärendet från Erik Westlin Dnr 2009-1407 brev 
den 7 Januari med felaktiga uppgifter  som delvis rättats till i brev den 12 Januari)  
liksom vid den förra ändringen så blir det då ingen kommunal gata med allt vad det 
innebär, ej heller då VA utan vi har en rätt att ha utfart och så långt är ju allting bra 
men det är ju långt ifrån att få en kommunal gatan direkt fram till tomtgränsen.

Vad vi önskar och har önskat hela tiden  är att Skara Nyboholm blir planlagt så att 
man får bygga Industri småindustri och liknande verksamheter som vi har idag :

Det kan påpekas att det är hg själva som svarar för alla sina tillstånd gällande miljö 
mm. och att vi endast tillhandahåller lokaler

bilförsäljning, frukt och grönsaker i containerhantering, metallåtervinning, Bilre-
paration, Uppställningsplats för lastbilar och personbilar, Lastbilsreparation, v-tab 
resurslager (tryckeri), Bygglager, Byggbolag, Garage, Mm,

Vår tomt är på 38.000 kvm och vi vill inte ha problem med att kunna få bygglov i 
framtiden då vi har planer på nybyggnation.

Vi var även ett tag lovade kommunalt vatten och avlopp när den nya vägen skulle 
byggas	men	den	diskussionen	”dog”	när	Jula	fick	igenom	sin	senaste	etapp

Vi	har	själva	medverkat	till	(tillsammans	med	Skara	Energi	att	det	idag	finns	en	väl-
dimensionerad	transformator	i	området.	Så	delar	av	en	modern	infrastruktur	finns	
redan.

Vi	har	gjort	omfattande	miljöutredningar	vid	flera	tillfällen	med	provtagning	och	
kontroller.

Jag vill gärna ha ett möte med er innan ni tar något beslut i frågan om Bernstorp 4:1 
som då kan beröra oss.

Bemötande
Området Nyboholm 4:4 är i grunden inte av sådan karaktär att det kan anses rim-
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ligt att lägga ut en gata som kommunen har hand om. I planförslaget som nu har 
upprättats anses inte heller att området Bernstorps nordvästra verksamhetspark är 
av sådan dignitet att det rättfärdigar eller förutsätter att tillfartsvägarna läggs ut som 
allmän plats.

För att säkert kunna säga hur Nyboholm 4:4 kan användas behöver planområdet 
planläggas vilket inte är tänkt att göras i detta läge. Däremot är det möjligt att ansö-
ka om planbesked hos kommunen varefter det fattas ett politiskt beslut om plan-
läggning ska inledas. Er fråga har dock vidarebefordrats till bygglovavdelningen 
för att kunna ge er en uppfattning om vad som kan anses vara lämpligt i nuläget. 
Något	säkert	går	inte	att	säga	såvida	området	inte	har	planlagts	eller	specifikt	ända-
mål har prövats i bygglov.

Beträffande	kommunalt	vatten	och	avlopp	har	även	denna	fråga	vidarebefordrats	
till Skara Energi AB som avser att återkomma till er.

Sammanfattande bedömning
Med anledning av de synpunkter som framförts under samrådet har i huvudsak föl-
jande ändringar gjorts på detaljplaneförslaget

Plankartan har i huvudsak reviderats på följande vis:

1. Teckenförklaring för grundkartan bifogas

2. Användningsbestämmelsen [Z] (verksamheter) bifogas plankartan.

3. Ett ”u” bifogas plankartan i enlighet med lantmäteriets yttrande.

4. En orienteringskarta bifogas plankartan som bättre redovisar för hur planförsla-
get	gäller	i	förhållande	till	befintlig	plan.

5. Exploateringsgraden ändras

För att urläsa hur planbeskrivningen har ändrats se i huvudsak i underrubriken 
”bemötande”	som	följer	Trafikverkets,	Miljö-	och	hälsokydds	samt	Lantmäteriets	
yttranden. Redaktionella synpunkter som framförts under samrådstiden har inar-
betats i planhandlingarna. Revideringarna bedöms vara av sådan art att inget nytt 
samråd krävs.
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