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Hur samrådet har bedrivits
Detaljplanen för Petersburg, del av Sörskogen 5:1 som är upprättad under februari 
2018 har varit föremål för samråd under tiden den 23 mars till och med den 13 april 
2018. 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 samman-
fattning av yttranden som kommit in under samrådet samt kommentarer till dessa. 
Redogörelsen avslutas med eventuella förslag till bearbetningar av detaljplanen.

Inkomna yttranden och bemötan-
den
LÄNSSTYRELSEN
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och 
nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget inte kom-
mer att prövas.

Vidare har följande synpunkter inkommit:

1. Länsstyrelsen påpekar att placering av pumpstationer kan påverka boendemiljö 
genom lukt eller buller.  

2. Läget på den kraftledning som avses grävas ner bör framgå tydligare i kartan.

3. Planbeskrivningen bör kompletteras med skrivning om vem som är verksamhets-
utövare och om elkoncession har beviljats.

4. Då en förutsättning för exploatering är att elkabel förläggs i markkabel bör detta 
villkoras i plankartan.

5. Innan antagande av detaljplan bör det vara klart vilket alternativ för hantering av 
dagvatten som gäller. 

6. Ska fastigheten PETERSBURG 6:2 förses med en ny infart med anslutning till 
lokalgatan för ökad trafiksäkerhet.

7. Utfartsförbud har förlagts i plangräns vilket inte är möjligt.
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8. Kommer i planbeskrivningen omnämnda, bevarandevärde träd, stenblock och 
stenmurar att ges ett skydd i detaljplanen?

9. Med hänsyn till artskyddsförordningen ska en översiktlig naturinventering 
genomföras för att utreda ifall orkidén grön nattviol som påträffades vid en inven-
tering år 2004 fortfarande växer i området.

Bemötande
1. Frågan angående buller hanteras i såväl planbeskrivningen som plankartan. Frå-
gan beträffande lukt behandlas i planbeskrivningen. 

2. Ledningen är nergrävd

3. Planbeskrivningen kompletteras under avsnittet ”El” med efterfrågad informa-
tion.

4. Ledningen är nedgrävd.

5. Mest sannolikt kommer det innan antagande att finnas ett slutgiltigt förslag på 
hur dagvatten kommer att hanteras. Finns det dock alternativa förslag med likvär-
diga eller förhöjda egenskapskrav och vilkas genomförande kan säkras, kan även 
dessa komma att nämnas som alternativ.

6. Detta är inte påtänkt.

7. På plankartan illustrerat utfartsförbud tas bort och ersatts med en allmän planbe-
stämmelserna. 

8. Detta är inte påtänkt. I planbeskrivningen lyfts endast deras värden fram.

9. Olof Janson, bland annat styrelseledamot i Västergötlands Botaniska har inven-
terat området. Även Skara Kommuns miljö- och hälsoskyddsavdelning har besökt 
planområdet. Olof påträffade 34 individer av grönvit nattviol, varav endast en fertil 
vilket kan hänga samman med att området har avverkats. Äkta nattviol påträffades 
inte, och då miljö- och hälsoskydd undersökte området två veckor senare påträf-
fades inget exemplar. Anledningen till att arten är fridlyst är snarast det generella 
skyddet av orkidéer på grund av risk för uppgrävning än att arten är utrotningsho-
tad. En rödlistning saknas varför kommunen bedömer att området är lämpligt för 
bostäder utan att arten hotas.
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LANTMÄTERIET
Lantmäteriet har inkommit med följande synpunkter:

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras

1. För att säkerställa att ledningar kan förläggas inom u - områden bör servitut eller 
ledningsrätt finnas. Detta är inte beskrivet i genomförandeavsnittet.

2. Utfartsförbud har förlagts i plangräns vilket inte är möjligt.

3. En förklaring saknas till varför genomfartsvägen ska ligga på kvartersmark.

4. Hur åtkomst, d.v.s. väg fram till tekniska anläggningar ska ordnas framgår inte 
av planbeskrivningen

5. Områden vars användning är tekniska anläggningar täcker grundkartan.

6. Planbestämmelsen för utfartsförbud skiljer sig åt i plankartan och planbeskriv-
ningen

Delar som bör förbättras

7. Det är inte angivet i planhandlingarna vilken version av plan- och bygglagen 
(SFS - nummer) som används samt vilket förfarande som har valts.

8. För tydlighetens skull bör begreppet huvudman och huvudmannaskap reserveras 
för den som är ansvarig för allmän plats, och att andra former av ansvar beskrivs 
med andra termer. Andra ansvarsfrågor som exempelvis VA - försörjning bör beskri-
vas under rubriken ansvarsfördelning.

9. Om exploaterings- eller markanvisningsavtal ska tecknas ska avtalens huvudsak-
liga innehåll liksom deras konsekvenser av att planen helt eller delvis genomförs 
med stöd av ett eller flera sådana avtal beskrivas i planbeskrivningen.

Del av planen som skulle kunna förbättras

10. Plankartan följer i ett antal punkter inte boverkets rekommendationer om hur 
den bör utformas. Antal våningar ska inte längre användas, utan istället en höjdbe-
stämmelse. Kombinationer av användningar bör betecknas med samtliga relevanta 
beteckningar och redovisas enskild. Bestämmelsen för punktprickad och korsprick-
ad mark är inte formulerad enligt rekommendationerna. Markreservat (i detta fall u 
och g-område) ska enligt rekommendationerna vara en administrativ bestämmelse 
och där-med även omgivet av administrativa gränser. Användningen utfartsförbud 
ska enligt rekommendationerna ha en annan beteckning. Skall avslutas med halv-
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cirkel.

Övrigt

11. På plankartan finns det inte angivet vilket utskriftsformat som ska användas för 
att den angivna skalan ska stämma.

Bemötande
1. Planbeskrivningen kompletteras i avsnittet ”Genomförande” med relevant skri-
velse om hur servitut ska behandlas

2. Plankartan har ändrats. Se Länsstyrelsen, bemötande, svar 7

3. Området ligger i förhållande till de centrala delarna avsides och anses inte vara 
ett område med potential till att bli en ny stadsdel eller att det kommer att ansluta 
till en sådan. Kommunen anser principiellt att det i sådana lägen är fastighetsägares 
ansvar att underhålla vägar. Detta är en god grund för en tillfredställande drift av de 
mindre vägarna, samt en förutsättning för en god drift av de mera centralt belägna. 

4. Båda [E] – områden ligger i direkt anslutning till en enskild väg. Driftsansvarig 
avses söka nyttjanderätt för användning av väg för att nå dessa.

5. Plankartan är ändrad.

6. Planbestämmelsen för utfartsförbud har ändrats. Se Länsstyrelsen, bemötande, 
svar 7

7. Planbeskrivningen kompletteras med information om detta. Detaljplanen hand-
läggs med utökat förfarande, PBL SFS 2018:636.

8. Planbeskrivningen ändras i enlighet med synpunkterna.

9. Kommunen anser inte att det i detta läge är nödvändigt med ett exploateringsav-
tal. I planbeskrivningen beskrivs tydligt vem det är som ansvarar för anläggande, 
drift och kostnader.

10. Antal våningar tas bort ur plankartan och ersätts med en höjdbestämmelse. Vad 
höjdbestämmelsen innebär i antal våningar beskrivs i planbeskrivningen. Beträf-
fande synpunkter på prick- och korsprickad mark ändras detta. U- och g- områden 
förses med administrativa gränser. Beträffande utfartsförbud se svar på punkt 2.

11. Plankartan förses med upplysning om rätt utskriftsformat.
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TRAFIKVERKET
Trafikverket har inkommit med följande synpunkter:

1. På sidan 11 anges felaktigt att det är Skara Kommun som sköter drift och under-
håller av den statliga vägen 2675.

2. Trafikverket vill ha en fortsatt dialog kring det föreslagna övergångsstället på 
väg 2675 där slingan korsar den statliga vägen i syfte att finna den bästa lösningen. 
Trafikverket har inga möjligheter att finansiera åtgärder på det statliga vägnätet som 
påkallas av kommunala utbyggnadsplaner.

3. Kommer vägdiken att längs väg 2675 att påverkas av exploateringen?

4. Trafikverket förutsätter att de åtgärder som föreslås i bullerutredningen för att 
klara riktlinjerna för vägbuller följs upp i bygglovskedet.

Bemötande
1. Planbeskrivningen rättas.

2. Kommunen avser att tillsammans med trafikverket föra vidare dialogen kring ett 
lämpligt läge för ett möjligt övergångsställe. 

3. Vägdiken kommer inte att påverkas av dagvatten, dock kommer vägdiken att 
påverkas med hänsyn till tänkt utfart mot väg 2675. Kostnad för anläggande av 
utfart mot väg avses bekostas av exploatören.

4. Ja.

POLISEN
LPO Västra Skaraborg har inget att erinra.

Bemötande
Kommunen tackar för yttrandet och har inga ytterligare kommentarer.

VÄSTTRAFIK
Har inga synpunkter på planen.
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Bemötande
Kommunen tackar för yttrandet och har inga ytterligare kommentarer.

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN
Kultur- och fritidsförvaltningen och kultur- och fritidsnämnden inte har några syn-
punkter att lämna i ärendet.

Bemötande
Kommunen tackar för yttrandet och har inga ytterligare kommentarer.

SKARA ENERGI AB
Skara Energi har inkommit med följande synpunkter:

Sammantaget anser Skara Energi att i detta område är problematiskt med en utbygg-
nad av VA - nätet med hänsyn till tekniska, praktiska och framförallt ekonomiska 
aspekter. Överhuvudtaget är det osäkert om det går att anlägga vatten och avlopp på 
ett ansvarsfullt sätt. Med beslut om detaljplan 

Om detaljplanen antas kommer med hänsyn till Lagen om allmänna vattentjäns-
ter (LAV) även ett beslut kring utvidgning av verksamhetsområdet för vatten och 
avlopp att behöva tas. Enligt LAV skulle verksamhetsområdet även behöva utvid-
gas till att omfatta befintlig bebyggelse längs byvägen, och av erfarenhet har sådan 
typ av bebyggelse utanför tätorten det svårare att finansiera en anslutning.

Antas detaljplanen måste verksamhetsområde inrättas oavsett om det blir byggna-
tion eller inte. Detta kan ge omsättningsproblem för boende som ansluts tidigt.

Området ligger inte i det planerade utbyggnadsområdet varför tidpunkt för en 
anslutning av området till VA - nätet är osäkert, alternativt att även andra viktiga 
projekt kommer att behöva omprioriteras eller försenas.

Norr om planområdet utförda anläggningsarbeten har visat att markförhållanden är 
mycket dåliga ur ett anläggningsperspektiv. Har man norr om planområdet kunnat 
undvika berg, kommer ledningar inom det aktuella planområdet att behöva dras i 
ledningsgatorna vilket kommer att fördyra arbetet. Även en hög grundvattennivå 
kommer att vara en fördyrande aspekt. 

Fortsatt utredning krävs, men det är mycket sannolikt att kommunfullmäktige kom-
mer att behöva ta beslut om särtaxa eftersom de nu gällande anslutningsavgifterna 
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inte kommer att täcka kostnaderna för utbyggnaden. Särtaxan och den högre anslut-
ningsavgiften kommer även att gälla de befintliga fastigheterna som kommer att 
omfattas av utbyggnad av verksamhetsområde.

Bemötande
Kommunstyrelsen har tagit del av synpunkterna och även haft återkommande möten 
med Skara energi i frågan. Konsekvenserna utreds och beslut om hur synpunkterna 
ska hanteras fattas i senare skede.

FÖLJANDE FASTIGHETSÄGARE HAR KOMMIT IN MED FÖL-
JANDE SYNPUNKTER

Fastighetsägare PETERSBURG 6:2
1. Om verksamhetsområdet för VA utökas, vill vi ingå i detta med önskad anslut-
ningspunkt i enlighet med bifogad karta. 

2. Vi önskar att anslutningspunkt för vatten, el, och fiber ska vara i vår västra fast-
ighetsgräns, centralt beläget i förhållande till bostadshuset. Anslutningspunkt för 
avlopp önskas placeras i vår nordvästliga fastighetsgräns.

Bemötande
1. Om verksamhetsområdet utökas är sannolikheten stor att ni kommer at ingå i det 
nya verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Erat önskemål vidarebefordras till 
Skara Energi som är ansvarig för vatten och avlopp.

2. Alla anslutningspunkter kommer mest sannolikt att ligga i fastighetens östra eller 
nordvästliga sida. Dessa lägen anses mest troliga då den östra sidan ligger mot en 
väg där ingen bebyggelse kan påverkas av ledningsdragning, samt att det i nordväst 
ligger ett område som är reserverat för ledningar. 

Fastighetsägare SÖRSKOGEN 3:4
1. Vi önskar av nedan angivna skäl överklaga planförslaget.

2. Då våran fastighet ligger lägre än planområdet kommer in- och utsvängande for-
don till planområdet lysa rakt in i våran fastighet

3. Den redan hårt belastade Slingvägen kommer att belastas än mer, och de redan 
idag existerande problemen vid tjälsläpp att förvärras.
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4. Då nivån på vårat källargolv ligger i nivå med diket och torpargrunden, anser vi 
att det finns stor risk att det vid en ökad flödesmängd kommer att rinna vatten bak-
länges genom dräneringen och vattenfylla källaren samt torpargrunden.

5. Det framkommer inte hur det ska gå tillväga om man stöter på berg i samband 
med byggnationen. Då vårat hus står på berg kan det medföra sättningar på huset 
vid eventuell sprängning.

6. Vi anser att radonmätningen med hänsyn till de angivna låga värden kan ha miss-
lyckats.

Bemötande
1. Planförslaget kan först överklagas då och om planförslaget har antagits. Om plan-
förslaget antas kommer ni att få möjligheten och information om hur ni överklagar.

2. Ny bebyggelse innebär mestadels påverkan på befintlig bebyggelse, och i sam-
band med att planförslaget tas fram bedömer kommunen hur den tilltänkta bebyg-
gelsen påverkar den befintliga. Avståndet mellan erat bostadshus och då ljuskäglan 
från bilar som lämnar utfarten träffar erat hus är cirka 70 m. Detta avstånd, samt att 
det bedöms vara relativt många som väljer att åka ut direkt mot väg 2675, föranle-
der inte till ändring av planförslaget. 

3. Kommunen utgår idag ifrån att de fastigheter som ansluter till Slingvägen kom-
mer att behöva bilda en vägförening för att underhålla vägen. Så som kommunen 
ser det kommer även de nytillkommande fastigheterna att behöva ansluta sig till 
denna möjliga vägförening, och således kommer även underlaget för att under-
hålla vägen att fördelas jämnt. Vidare anses påverkan på Slingvägen på grund av ny 
bebyggelse att vara marginell, då området kommer att ansluta direkt mot väg 2675.

4. Dagvattenutredningen visar på att planförslaget, oavsett typ av nederbörd, inte 
kommer att bidra till att vattenflödena nedströms planområdet kommer att ökas. 

5. Uppstår det behov av sprängning är det fastighetsägaren som ansvarar för för- 
och efterbesiktning av närliggande fastigheter.

6. Geoteknisk undersökning innehåller provtagning av radon i området. Provtag-
ningen är gjord i två punkter. Ett vattenskadat prov har dock visat förhöjtvärde på 
24 kBq/m3. Ny provtagning i samma läge gav värdet 1 kBq/m3 vilket klassas som 
lågriskområde. Det finns en osäkerhet även i låga värden. Eftersom kostnaden

för att förbereda för radonåtgärder i nybyggnadsskedet är liten i förhållande till 
ombyggnaden bör nybyggnad förberedas för radonsäkring trots att geoteknisk 
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undersökning visar på lågradonmark.

Fastighetsägare PETERSBURG 6:3 och 6:4
1. Vi är inte villiga att avyttra mark för framfartsväg till det planerade villaområdet

2. Enligt detaljplanen ska färdigt golv för ny bebyggelse ligga minst 30 cm ovan 
närmaste vägavsnitt. Vi har källare och dräneringen ligger i nivå med vattennivån 
på diket idag. Figuren 18 i planbeskrivningen ska visa diket en blöt period vilket 
inte stämmer, då vattennivån vissa perioder är avsevärt mycket högre. En exploa-
tering enligt sökandes önskemål med föreslagen dagvattenhantering kommer att 
innebära att vår källare vattenfylls, även om vägtrumman sänks då det inte finns 
något utlopp på fastigheten STENHAMMAR 3:5

3. Flera fastigheter runt den så kallade Slingvägen står på berg. Vid behov av 
sprängning undrar vi vem som står för eventuella skador på våra fastigheter i sam-
band med det?

4. Slingvägen är redan idag i dåligt skick och klarar inte av någon ytterligare belast-
ning.

5. Stenmuren som visas i planbeskrivningen (planbeskrivning, figur 13) står i sin 
helhet på våran fastighet och kan därför inte användas som gränsmarkör.

Bemötande
1. Gränserna är inte utredda, dock har en ansökan att utreda dessa skickats till lant-
mäteriet. Oavsett svar om hur gränserna går, så finns det förutsättningar att anlägga 
en in- och utfartsväg utan att er mark behöver ianspråktas 

2. Dagvattenutredningen visar på att planförslaget, oavsett typ av nederbörd, inte 
kommer att bidra till att vattenflödena nedströms planområdet kommer att ökas. 
Dagvattenutredningen har även utarbetats för att se hur stort fördröjningsmagasin 
som krävs för att hantera ett 100 - års regn. Detta har resulterat i att en större yta har 
reserverats för ett fördröjningsmagasin. 

3. Uppstår det behov av sprängning är det fastighetsägaren som ansvarar för för- 
och efterbesiktning av närliggande fastigheter.

4. Kommunen utgår idag ifrån att de fastigheter som ansluter till Slingvägen kom-
mer att behöva bilda en vägförening för att underhålla vägen. Så som kommunen 
ser det kommer även de nytillkommande fastigheterna att behöva ansluta sig till 



11 |

Samrådsredogörelse Augusti 2018

denna möjliga vägförening, och således kommer även underlaget för att under-
hålla vägen att fördelas jämnt. Vidare anses påverkan på Slingvägen på grund av ny 
bebyggelse att vara marginell, då området kommer att ansluta direkt mot väg 2675.

5. Illustrerad mur är enbart att betrakta som en symbolisk sådan och inte som gräns-
markör. Den mur man avser var på grund av tät vegetation inte tillgänglig vid tid-
punkten för fotografering.

Fastighetsägare PETERSBURG 6:7
1. Huvuddelen av trafiken in till ”Slingan” går vi den norra infarten närmast Skara, 
direkt via vår fastighet. Då den första biten utgörs av en raksträcka kör många med 
mer än 70 km/h, och då det saknas tillfart till det nya området via den gamla fal-
köpingsvägen, befarar vi att trafiken förbi våran tomt kommer att öka markant. Vi 
önskar att planen görs om så att det blir en infart till området via den gamla falkö-
pingsvägen.

2. Vi har småbarn och undrar varför man inte sänker hastigheten till 30 km/h? Oav-
sett vilken hastighet som sätts, är det nödvändigt att det upprättas ett farthinder 
längs vägen.

Bemötande
1. Det avses att anläggas en in- och utfart mot väg 2675, dvs gamla falköpingsvä-
gen.

2. Vi kan förstå er oro, dock är detta en fråga som kommunen inte råder över. Vi ber 
er att ta kontakt med Länsstyrelsen i detta ärende.

Fastighetsägare PETERSBURG 6:18
1. Vi som fastighetsägare överklagar detaljplanen då detaljplanen inte gynnar boen-
de i området och då det återstår outredda frågor i planförslaget

2. Alla boende anser att vägarna fortsatt bör vara kommunalt ansvar.

3. Sprängning i området avråds, då många befintliga hus står på berg och då rikserar 
att skadas. Vem är ytterst ansvarig att ifall det sprängs göra mätningar före och efter 
sprängning?

4. Hantering av dagvatten ska ske på ett sådant sätt att det i framtiden är möjligt att 
såväl asfaltera vägen och plattsätta.
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5. Antalet fastigheter bör minskas och minsta fastighetsstorlek bör vara 1 350 kvm 
så att bebyggelsen passar in i områdets lantliga karaktär.

6. Vi undrar om radonrapporten är tillförlitlig då mätvärden under 5 bör anses som 
misslyckade och ett värde på 24 redan är borttaget?

7. Vi anser att ett övergångsställe över väg 2675 där hastigheten är 70 km/h inte är 
lämpligt, och att hastigheten längs med vägen bör sänkas.

8. Öster om väg 2675 och planområdet äger initiativtagaren till planförslaget mark 
som lämpligen kan göras till våtmark för att kunna hantera dagvattenfrågan. Detta 
skulle även förbättra fågellivet och en bättre miljö.

9. Byvägen bör inte vara tillfartsväg till det nya bostadsområdet då den redan idag 
är hårt belastad. Endast de nordvästra planerade fastigheterna bör ansluta via byvä-
gen, övriga via en direkt asnlutning via väg 2675.

10. Utmed Slingvägen och väg 2675 i anslutning till bebyggelsen bör hastigheten 
vara maximalt 50 km/h. En hastighetsdämpande åtgärd skulle kunna vara en jord-
refug för att dela vägen på mitten.

11. Det vore bra med en cykelväg från Petersburgs friluftsområde till Stenum.

Bemötande
1. Planförslaget kan först överklagas då och om planförslaget har antagits. Om plan-
förslaget antas kommer ni att få möjligheten och information om hur ni överklagar.

2. Även om vi kan förstå att man önskar att kommunen har ansvar för de vägar som 
ansluter till ens egen bostadsfastighet, är det andra aspekter som styr vem som har 
ansvar för vägar. Kommunen avser att i slutet av året hålla ett möte för berörda där 
denna fråga kommer att behandlas vidare. 

3. Uppstår det behov av sprängning är det fastighetsägaren som ansvarar för för- 
och efterbesiktning av närliggande fastigheter.

4. Med hänsyn till dagvattenutrednings slutsatser är det inte aktuellt att väg ska 
kunna asfalteras.

5. Kommunen anser inte att det finns behov för reglera fastighetsstorleken eller att 
tänkt bebyggelse kommer att förvanska områdets upplevelse.

6. Vid en första mätning uppmättes ett värde om 24 Bq/m³, som dock vid en andra 
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mätning inte nåddes upp till. Kommunen anser inte att det finns skäl att tvivla på 
det andra mätresultatet, och kommunen anser att det med rådande krav på radon-
mätning vid nybyggnad av bostadshus finns skäl till oro för personskada på grund 
av radon. 

7. Kommunen avser att tillsammans med trafikverket föra vidare dialogen kring ett 
lämpligt läge för ett möjligt övergångsställe. 

8. Dagvatten avses att hanteras inom planområdet och förslag på hur det kan lösas 
har tagits fram. Era synpunkter har dock förts vidare till sökande och en slutgiltig 
lösning är inte fastslagen.

9. Det är osannolikt att planförslaget kommer att förses med in- och utfartsförbud 
som gör att trafiklösningen som ni föreslagit kommer att genomföras. Dock så kom-
mer det från planområdet att finnas en direkt in- och utfart mot väg 2675 som mest 
sannolikt kommer att bidra till att många väljer den vägen för att ta sig från området.

10. Detta är en fråga som inte regleras i detaljplan, utan vi ber er att ta kontakt med 
trafikverket.

11. Detta är ingen fråga som hanteras i detaljplan, dock har vi som kommun regist-
rerat önskemålet.

Fastighetsägare PETERSBURG 6:20
1. I planbeskrivningen står det att färdig golvhöjd ska vara minst 0,3 m ovan omgi-
vande mark. Detta innebär att vårat hus kan komma att drabbas av vattenskador då 
nivån för dagvatten redan idag är högt.

2. Infarten till det nya bostadsområdet är förlagt nära våran tomtgräns och kommer 
att innebära förhöjda ljudnivåer och innebära en säkerhetsrisk för våra barn. Gatu-
belysning och bilstrålkastare kan bli störande och försämra våra sömnrutiner.

3. Placeras infarten på en högre nivå än vårat hus finns risk för översvämning.

4. Sprängning i samband med nybyggnation kan komma att orsaka sprickor på 
vårat hus och utöver det skada våran dricksvattenbrunn samt bergvärmesystemet.

5. Vi motsätter oss att det ska bildas en vägförening som ska ta hand om Slingvä-
gen. Det skulle innebära ökade kostnader för hushållet och det finns ingen kompe-
tens som skulle kunna sköta detta.

6. Vattenförsörjningen och vardagen kan bli lidande om fler ansluter sig till befintlig 
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vattenledning.

7. Områdets lantliga karaktär kommer att påverkas negativt om området exploate-
ras så tätt som det är redovisat.

Bemötande
1. Dagvattenutredningen visar på att planförslaget, oavsett typ av nederbörd, inte 
kommer att bidra till att vattenflödena nedströms planområdet kommer att ökas. 
Dagvattenutredningen har även utarbetats för att se hur stort fördröjningsmagasin 
som krävs för att hantera ett 100 - års regn. Detta har resulterat i att en större yta har 
reserverats för fördröjningsmagasinet.  

2. Kommunen bedömer inte att planerat bostadsområde kommer att innebära avse-
värt förhöjda bullervärden (se bullerutredning) eller påverkan genom bländande 
strålkastare som inte kan anses vara tolererbar. Ökad trafik innebär alltid att sanno-
likheten för olyckor ökas, och att friskriva sig från sådana är inte möjligt. Trots allt 
planeras tätare bostadsområden med högre trafikflöden som även dessa kan betrak-
tas som tillräckligt säkra för barn och unga. Kommunen bedömer att era fastigheter 
rymmer tillräckligt stora och trygga friytor för barns lek.

3. Infarten avses inte planeras på ett sådant vis att risk för översvämning ökar.

4. Uppstår det behov av sprängning är det fastighetsägaren som ansvarar för för- 
och efterbesiktning av närliggande fastigheter. Kommunen bedömer inte att risk för 
skada är överhängande.

5. Även om vi kan förstå att man önskar att kommunen har ansvar för de vägar som 
ansluter till ens egen bostadsfastighet, är det andra aspekter som styr vem som har 
ansvar för vägar. Kommunen avser att i slutet av året hålla ett möte för berörda där 
denna fråga kommer att behandlas vidare. 

6. Möjligheten att i nuläget kunna ansluta sig till befintlig vattenledning kommer 
att utredas vidare. Nytillkommande bebyggelse ska inte innebära en försämring av 
vattenförsörjningen för de som idag bor i området.

7. Kommunen anser inte att tänkt bebyggelse kommer att förvanska områdets upp-
levelse, dock kommer området att förändras. I detta fall anser kommunen även att 
behovet av nya bostäder väger tyngre än att områdets karaktär förblir orörd.

Fastighetsägare PETERSBURG 6:5 samt PETERSBURG 6:18



15 |

Samrådsredogörelse Augusti 2018

1. Vägen bör även fortsättningsvis vara kommunal.

2. Vi avråder starkt från sprängning då flera hus är byggda direkt på berg och skulle 
kunna ta skada. Vi undrar vem som ytterst är ansvarig för att göra mätningar före 
och efter sprängning?

3. Dränering av området bör ske på ett sådant vis att det i framtiden är möjligt att 
vägen asfalteras samt uppfarterna kan plattsättas.

4. Antalet tänkta fastigheter bör minskas så att inte känslan av att bo på landet går 
förlorad.

5. Är radonrapporten tillförlitlig? Mätvärden under 5 så som rapporten anses som 
misslyckade och ett värde på 24 är borttaget.

6. Ett övergångsställe utmed väg 2675 anses olämplig, och det vore allmänt bra om 
hastigheten redan tidigare kunde sänkas längs med vägen.

7. Öster om väg 2675 och planområdet äger initiativtagaren till planförslaget mark 
som lämpligen kan göras till våtmark för att kunna hantera dagvattenfrågan. Detta 
skulle även förbättra fågellivet och en bättre miljö.

8. Byvägen bör inte vara tillfartsväg till det nya bostadsområdet då den redan idag 
är hårt belastad. Endast de nordvästra planerade fastigheterna bör ansluta via byvä-
gen, övriga via en direkt anslutning via väg 2675.

9. 50 km/h borde vara den högsta tillåtna hastigheten längs med Slingvägen.

10. Utmed Slingvägen och väg 2675 i anslutning till bebyggelsen bör hastigheten 
vara maximalt 50 km/h. En hastighetsdämpande åtgärd skulle kunna vara en jord-
refug för att dela vägen på mitten.

11. Det vore bra med en cykelväg från Petersburgs friluftsområde till Stenum.

Bemötande
1. Även om vi kan förstå att man önskar att kommunen har ansvar för de vägar som 
ansluter till ens egen bostadsfastighet, är det andra aspekter som styr vem som har 
ansvar för vägar. Kommunen avser att i slutet av året hålla ett möte för berörda där 
denna fråga kommer att behandlas vidare. 

2. Även om vi kan förstå att man önskar att kommunen har ansvar för de vägar som 
ansluter till ens egen bostadsfastighet, är det andra aspekter som styr vem som har 
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ansvar för vägar. Kommunen avser att i slutet av året hålla ett möte för berörda där 
denna fråga kommer att behandlas vidare. 

3. Med hänsyn till dagvattenutrednings slutsatser är det inte aktuellt att väg ska 
kunna asfalteras.

4. Kommunen anser inte att tänkt bebyggelse kommer att förvanska områdets upp-
levelse, dock kommer området att förändras. I detta fall anser kommunen även att 
behovet av nya bostäder väger tyngre än att områdets karaktär förblir orörd.

5. Geoteknisk undersökning innehåller provtagning av radon i området. Provtag-
ningen är gjord i två punkter. Ett vattenskadat prov har dock visat förhöjt värde 
på 24 kBq/m3. Ny provtagning i samma läge gav värdet 1 kBq/m3 vilket klassas 
som lågriskområde. Det finns en osäkerhet även i låga värden. Eftersom kostna-
den för att förbereda för radonåtgärder i nybyggnadsskedet är liten i förhållande 
till ombyggnaden bör nybyggnad förberedas för radonsäkring trots att geoteknisk 
undersökning visar på lågradonmark.

6. Kommunen avser att tillsammans med trafikverket föra vidare dialogen kring 
ett lämpligt läge för ett möjligt övergångsställe. Hastighetsbegränsning längs med 
vägen är inget som hanteras i samband med detaljplanen, utan vi ber er att ta kon-
takt med länsstyrelsen angående detta.

7. Dagvatten avses att hanteras inom planområdet och förslag på hur det kan lösas 
har tagits fram. Era synpunkter har dock förts vidare till sökande och en slutgiltig 
lösning är inte fastslagen.

8. Ett in- och utfartsförbud från planområdet mot Slingvägen kommer det inte att 
finnas i detaljplanen, dock så kommer det från planområdet att finnas en direkt in- 
och utfart mot väg 2675 som mest sannolikt kommer att bidra till att många väljer 
den vägen för att ta sig till och från området.

9. Detta är ingen fråga som hanteras i detaljplanen, utan vi ber er att ta kontakt med 
Länsstyrelsen i denna fråga.

10. Se svar punkt 9.

11. Detta är ingen fråga som hanteras i detaljplan, dock har vi som kommun regist-
rerat önskemålet.

Sammanfattande bedömning
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Med anledning av de synpunkter som framförts under samrådet har följande änd-
ringar gjorts på detaljplaneförslaget

Plankartan har i huvudsak reviderats på följande vis:

• Möjlighet till ny utfart mot väg 2675 har lagst in

• E- områdets utbredning har justerats

• Fördröjningsdammens läge är flyttad och har utökats

• Utfartsförbuden är borttagna och har ersatts med allmänna bestämmelser kring 
in- och utfart

• Bestämmelse om att väg ska vara makadambelagd har bifogats

• Bestämmelse beträffande dagvatten har bifogats

• Byggnadshöjd ersätter bestämmelse om antal våningar

• Bestämmelse kring buller från teknikhus har bifogats

• Villkor om att väg måste anläggas innan startbesked ges har bifogats.

Planbeskrivningen har i huvudsak reviderats i följande punkter:

• Dagvattenutredningen har kompletterats med en utredning beträffande 100 - års 
regn och avsnitt om dagvatten i planbeskrivningen har reviderats

• Avsnitt om grön nattviol har bifogats

• Förtydligande kring Radon

• Buller och lukt från pumphus behandlas

• Avsnitt kring ansvarsfördelning och huvudmannaskap

• Avsnitt kring fastighetsrättsliga frågor och gemensamhetsanläggningar, samt att 
ekonomiska frågor behandlas

Redaktionella synpunkter som framförts under samrådstiden har inarbetats i plan-
handlingarna. Revideringarna bedöms vara av sådan art att inget nytt samråd krävs.
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