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Hur granskningen har bedrivits 
Detaljplan för Bocken 1 som är upprättad under oktober 2018 har varit föremål för 
samråd under tiden den 12 november till 3 december 2018. Detaljplanen har skick-
ats ut till sakägare och remissinstanser, varit uppsatt på samhällsbyggnadskontoret, 
Trädgårdsgatan 2 samt funnits tillgänglig för nedladdning på kommunens hemsida. 
Nedan redovisas en sammanfattning av yttranden som kommit in under samrådet 
samt kommentarer till dessa. Samrådsredogörelsen avslutas med en sammanställ-
ning av förändringar av planförslaget efter samrådet.

Inkomna yttranden och bemötanden
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.

Länsstyrelsen framhåller följande synpunkter på detaljplanen: 

God hushållning - Länsstyrelsen anser att det är positivt att redan ianspråktagen 
mark utnyttjas på ett mer effektivt sätt.

Frågan om underjordiska ledningar behöver beskrivas. Både befintliga förutsätt-
ningar och framtida intentioner. 

Klimatanpassning och energihushållning - Detaljplanen möjliggör nya verksam-
het- och handelslokaler vilket innebär mycket takyta. Ur klimatperspektiv bör tak-
lutning och vinkel mot väderstreck anpassas för att skapa så goda förutsättningar 
som möjligt för klimatsmarta åtgärder som tex. solpaneler eller gröna tak. (Indu-
strimiljöer fungerar traditionellt sett som en öken för biologisk mångfald. Gröna 
tak kan dock bidra till livskraftiga miljöer för insekter och ge positiva effekter med 
mindre avrinning, utan att försämra för områdets syfte). Behovet av träd på parke-
ringen bör införas i planhandling och plankarta. Risk finns för heta somrar i Sverige 
och behovet av skugga ökar. Total solexponering på asfalt höjer temperaturen avse-
värt och kan ge besvärande mikroklimat.

Vatten - Det anges i planbeskrivningen att större delen av planområdet utgörs av 
hårdgjorda ytor, men att ytterligare mindre ytor kan komma att hårdgöras. Om så 
sker ska ökningen av dagvattenmängden omhändertas inom planområdet, i enlighet 
med Skara kommuns dagvattenpolicy. Området kan med fördel använda alternativa 
markbeläggning som tex. betonghålsten, gatusten eller plattor som möjliggör infil-
tration. 
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Kulturmiljö - Illustrationer med 3D visualisering skulle förstärka tydligheten med 
vad som avses med byggnadshöjd och totalhöjd. Detta påvisar hur intrycket blir 
av mötet med Skara från infartslederna. Beroende på byggnadens utformning blir 
intrycket helt olika med nockhöjd på 14 meter om ett platt tak på 10 meter är vad 
man avsåg. 

Länsstyrelsen bedömer att fördjupat kunskapsunderlag är nödvändig för Lämning 
RAÄ 93:1, en förmodad Galgbacke/avrättninsgplats. Denna kostnad faller då inte 
på Skara kommun, men ska utföras innan markingrepp sker. Skara kommun ska i 
god tid ta kontakt med kulturmiljöenheten för att organisera detta. Länsstyrelsen 
önskar även att handlingarna kompletteras med innehållet från den dialog om forn-
lämningen som skett med Länsstyrelsen i samband med pågående nybyggnation.

Trafik - Länsstyrelsen instämmer i Lantmäteriets synpunkter gällande utfartsförbud. 
I väster anses planbestämmelsen inte fylla någon funktion då en utfart mot statlig 
väg utan Trafikverkets godkännande ändå inte är möjlig. I öster bör utfartsförbud 
(om nödvändig) kunna placeras i egenskapsgränsen istället. 

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

Bemötande

Skara kommun samtycker med Länsstyrelsens yttrande i stort och att gröna tak 
mycket väl kan bidra till positiva miljöeffekter. Vid nybyggnation är det en fördel 
att utreda lämpligheten med gröna tak men aspekten är inget som kommer att 
regleras i plankartan. Att införa mera vegetation och infiltration av dagvatten 
är också positivt och har justerats i planbeskrivning och plankarta. Att reglera 
utfartsförbud i planområdesgräns är något som historiskt sett skett just i plangrän-
sen, men kommunen inser att problem kan uppkomma med denna utformningen 
och en annan lösning har pressenteras.

Lantmäteriet
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras:

U-område saknas - Inom planområdet går en befintlig ledningsrätt för fjärrvärme 
och vatten- och avloppsledningar. Det finns dock inget u-område utlagt i den aktu-
ella sträckningen i plankartan. Utan u-område kan ledningsdragningen för allmänna 
ändamål bli planstridig. Om det är kommunens avsikt att ledningarna ska tas bort 
behöver detta beskrivas i planbeskrivningen. I annat fall är det oftast lämpligt att 
plankartan kompletteras med u-område.

Utfartsförbud inte OK i planområdesgräns - På plankartan finns en sträcka med 
bestämmelse utfartsförbud utlagd i planområdesgränsen. Utfartsförbud får enligt 
4 kap. 9 § PBL endast läggas mot allmänna platser. Detta innebär att det inte är 
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möjligt att lägga denna typ av bestämmelse i en planområdesgräns av följande skäl: 
I en planområdesgräns går det inte att säkerställa att det är allmän plats eller även 
i fortsättningen kommer att vara allmän plats i den angränsande planen. Bestäm-
melsen reglerar dessutom indirekt något som ska gälla för området utanför det i 
planförslaget aktuella planområdet vilket inte är tillåtet.

Otydliga gränser - I plankartan finns flertalet gränser som är svåra att förstå syftet 
med då dom är heldragna, det framgår således inte vad för typ av gräns det är.

Delar av planen som skulle kunna förbättras

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

Plankartan följer inte Boverkets rekommendationer - Regeringen har i flera sam-
manhang betonat vikten av att detaljplanerna utformas på ett enhetligt sätt för att 
underlätta framtida digitalisering och förenkla byggprocessen. 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 all-
männa 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: Användningen n – ”körbar utfart får inte anordnas” 
ska enligt rekommendationerna ha en annan beteckning.

Bemötande

Skara kommun samtycker med Lantmäteriets yttrande och kommer pressentera 
förslag på förbättringar i enlighet med yttrandet. U-område i östra- och södra 
gränsen till detaljplanen inrättas. Att reglera utfartsförbud i planområdesgräns är 
något som historiskt sett skett just i plangränsen. I Granskningsförslaget har halva 
Smedtorpsgatan lagts till i planområdet och på så sätt hamnar utfartsförbudet i en 
användningsgräns istället för plangräns.

Miljöenheten Skara kommun
Miljöbedömningen för Bocken 1 visar på att det finns en risk för miljöpåverkan på 
vattenförekomsten och även att det finns behov av att göra en utredning över hur 
omhändertagande av dagvatten från området ska ske. I samrådsremissen för detalj-
planen för Bocken 1 finns ingen utredning över hur dagvattnet ska omhändertas.

Större parkeringsytor beräknas ha måttliga till höga föroreningshalter. Dagvatten 
ifrån parkeringsytor innehåller ofta; suspenderat material (SS), näringsämnen (kvä-
ve och fosfor), olja, polycykliska aromatiska kolväten (PAH), tungmetaller (koppar, 
zink, kadmium, bly, nickel och krom). Dagvatten från stora parkeringsytor medför 
risk för utsläpp av olja därav behövs rening med oljeavskiljande funktion.
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Dofsan eller Drysan som den heter när den rinner genom Skara tätort är idag redan  
kraftigt påverkad av övergödning och olika metaller och uppnår inte god kemisk 
status. Miljöstatusen för Afsen är mer oklar då ingen recipientprovtagning sker i det 
vattendraget. Det kan dock inte uteslutas att även vattnet i Afsen kan innehålla höga 
halter av samma ämnen som Dofsan då de båda är relativ små vattendrag som får 
stora delar av sitt vatten från dagvatten i Skara tätort.

Miljökvalitetsnormerna för vatten anger den lägsta godtagbar miljöstatus som ska 
uppnås vid en viss tidpunkt, så att ekosystemen funktioner bibehålls och männis-
kas hälsa inte tar skadas. Miljökvalitetsnormer för vatten fastställs med stöd av 
5 kap MB, enligt vattenförvaltningsförordningen och Havs- och vattenmyndighe-
tens föreskrift HVMFS 2013:19 samt HVMFS 2015:4. Miljökvalitetsnormer inför-
des för att komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor som till 
exempel trafik och jordbruk. Det är de statliga myndigheterna och kommuner som 
ansvarar för att miljökvalitetsnormerna följs. Detta gör de genom att i tillsynen 
ställa de krav som behövs gentemot olika verksamhetsutövare och att i den fysiska 
planeringen beakta och planera utifrån vattenkvaliteten i området.)

Skara kommuns VA-policy anger 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

Enligt planförslaget väntas inte andelen hårdgjorda ytor bli mer än dagens situa-
tion. Däremot har samhällets värdering av klimat och miljöarbete förändrat och 
ambitionen är högre idag än när området exploaterades. Kommunen har med stöd 
från 4 kap. PBL lagt till i plankarta och planhandlingar att dagvatten i möjligaste 
mån ska omhändertas inom den egna fastigheten. Ledningsnätet i området är 
redan hårt belastat vilket ökar behovet av att alla belastande fastigheter påverkar 
vattennätet så lite som möjligt. Samtidigt förväntas klimatet i framtiden innebära 
fler skyfall.  

Ökade krav på fastighetsägare stöds av kommunens dagvattenpolicy antagen av 
KF den 2015-12-14, Vatten- och vattenavloppsplan, antagen av KF den 2016-04-
25 samt Allmänna bestämmelser för användande av Skara kommuns allmänna 
vatten - och avloppsanläggning samt anvisningar till fastighetsägare, gällande 
från 2018-07-01, framtagen av Skara Energi. 

Fastighetsägaren har en hög ambition för att bidra till förbättrad miljö och har 
redan på delar av fastigheten som inte berörs av planändringen, valt genomsläpp-
ligt material på nyanlagd parkering. Planhandlingarna måste vara tydlig med 
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kommunens höga målsättning oavhängigt av vem som i framtiden är fastighetsä-
gare. 

Kraven på dagvattenhantering besterår av två delar. Dels ska åtgärderna fördröja 
höga vattenflöden så att kommunens vattennät klarar att hantera extrema skyfall, 
dels ska hanteringen minska utsläpp från förorenat vatten från parkeringen. Vatt-
net behöver alltså både renas och fördröjas, innan det leds vidare till recipient. 
Kommunen har i detta avseende godkänt att den naturyta som avgränsar fastighe-
ten Bocken 1 med väg 184, kan användas som svackdike vid behov. 

Gata/Park Skara kommun
Den nya infarten till området mot Smedtorpsgatan ska inte vara någon huvudinfart, 
nuvarande cirkulationsplats är bättre ur trafiksäkerhetssynpunkt och bör därför 
vara huvudinfarten. Illustrationen på sidan 12 bör därför ändras så att inga dubbla 
körfält finns på Smedtorpsgatan.

I övrigt har vi inga ytterligare synpunkter.

Bemötande

Huvudinfarten till området är via rondellen Smedstorspgatan/Munkatorpsgatan. 
För att avlasta denna infart föreslås även in- och utfarter mitt på Smedstorpsgatan 
och i korsningen Smedstorpsgatan/Hostitalsgatan. Detta kan tydligare beskrivas i 
planbeskrivningen. Mittrefugen kommer att öppnas upp för att möjliggöra vän-
stersväng ut från parkeringen på Bocken 1. 

Skanova
Skanova AB har tagit del av rubricerat ärende och vill meddela att det ej finns något 
att invända mot planförslaget.

Bemötande

Skara kommun noterar Skanovas yttrande.

OK-Q8 AB
OK-Q8 AB driver verksamhet i form av drivmedelsförsäljning från en obemannad 
anläggning på fastigheten Killingen 2, precis norr om planområdet. OK-Q8 AB är 
positiva till en utökning av byggrätten för handel på Bocken 1, men vill i samman-
hanget säkerställa att föreslagen utökning av byggrätten, inte äventyrar möjligheten 
till fortsatt drift av den egna verksamhet på Killingen 2. Drivmedelsstationens loss-
ningsplats för tankfordon är placerad i den södra delen av Killingen 2. Från denna 
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punkt gäller säkerhetsavstånd om minst 25 meter till byggnader där människor van-
ligen vistas. OK-Q8 vill säkerställa att detta avstånd har beaktats i planarbetet för 
byggrätten i nordöstra delen av Bocken 1. Vidare så bör entré till butiken och även 
eventuella nödutgångar inte riktas mot drivmedelsanläggningen.

Bemötande

Avståndet mellan byggrätterna på Bocken 1 och Killingen 2 varierar mellan 24,5 
och 27,5 meter. Detta avstånd är således på gränsen till gällande säkerhetsavstånd 
på 25 meter. Detaljplanen justeras så att säkerhetsavståndet säkerställs.

Övrigt
Kommunen har efter samrådet ändrat beteckningen Skydd till Natur, på ytan mel-
lan väg 184 och fastigheten Bocken 1. Detta pga. att ytan är ett skyddsområde från 
trafik. Begreppet skydd kan tolkas som att skydd innebär bullervall eller buller-
plank. Vare sig vall eller plank är en förutsättning för planen men ett skyddsavstånd 
till farligt godsled är nödvändig.
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Sammanfattande bedömning
Med anledning av de synpunkter som framförts under samrådet har följande änd-
ringar gjorts på detaljplaneförslaget.

Plankartan har kompletterats med information om:

• Krav på dagvattenhantering
• Utökad plangräns mot öster för att utfatsförbud inte inte ska ligga i plangräns. 
• 2 U-områden har införts
• Beteckningen skydd har ändrats till natur 
• Prickmark har utökats i norr för att öka avståndet till bensinmack. 

Planbeskrivningen har kompletterats med information om:

• Kompletterande beskrivning om vad dagvattenhanteringen innebär.

Redaktionella synpunkter som framförts under samrådstiden har inarbetats i plan-
handlingarna.

Revideringen bedöms marginell varför nytt samråd inte krävs.




