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Hur samrådet har bedrivits 
Detaljplan för kvarteret Frigga som är upprättad under oktober 2016 har varit före-
mål för samråd under tiden den 4 november till och med den 25 november 2016. 
Detaljplanen har skickats ut till sakägare och remissinstanser, varit uppsatt på sam-
hällsbyggnadskontoret, 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. Redogörelsen avslutas med 
förslag till bearbetningar av detaljplanen.

Inkomna  yttranden och bemötanden
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen stödjer kommunens ställningstagande gällande detaljplanen intentio-
ner att hitta nya exploateringsmöjligheter i befintlig stadsstruktur som är gynnsamt 
ur miljömässig och ekonomisk synvinkel. 

Länsstyrelsen lämnar följande synpunkter som de anser behöver klargöras innan 
detaljplanen kan gå vidare i planprocessen:

• 200 meter norr om planområdet har det fram tills 1970-talet funnits en kem-
tvätt. Informationen om verksamheten och eventuella föroreningar är väldigt 
osäker och en riskbedömning behöver samrådas med tillsynsmyndigheten.

• Det saknas en bedömning av om det finns risk för att aktuella fastigheten 
utsätts för trafikbullernivåer överstigande gällande riktvärden. 

• Länsstyrelsen anser att kommunen bör överväga att införa krav på varsam 
hetsbestämmelse för Frigga 4 och 5 i plankartan med planbestämmelser i 
avsikt att bevara puts som fasadmaterial. Länsstyrelsen vill också uppmärk-
samma kommunen på att flera hus har den kraftiga takfot som svänger in från 
långsidorna som varit karakteristiska i Skara.

• Dagvattenfrågor ska lösas utanför planen i ett större sammanhang då infiltra-
tion inte är möjlig.
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Bemötande
Skara kommun har tagit del av Länsstyrelsens yttrande och samtycker i stort med 
synpunkterna.

I samråd med tillsynsmyndigheten har bedömningen gjort att föroreningen inte 
väntas ha betydande påverkan på detaljplanen. Vidare kommer provtagningar göras 
i anslutning till den gamla kemtvätten, för att säkerställa eventuell spridning. Även 
inom planområdet bör provtagningar tas i samband med större byggnationer.

En fördjupad trafikbullerutredning har inte genomförts för planområdet, då trafik-
mängderna är så pass små och hastigheterna så låga att ett beräknat bullervärde 
dels är lågt och dels väldigt osäkert. I kommunen övergripande beräkning ligger 
bullernivåerna vid fasad på ca 47 dBA (ekvivalent), respektive vid uteplats på ca 
62 dBA (max). Med hänvisning till resultatet gör kommunen ställningstagandet att 
det är obehövligt enligt PBL 4 kap 33a§ att ”redovisa beräknade värden för omgiv-
ningsbuller” i planbeskrivningen och inga åtgärder föreslås således i detaljplanen. 
Kommunen anser också att gällande bullerregler för bostadsbyggnation är tillräck-
ligt reglerande i bullerfrågan.

En avvägning har gjort gällande behovet av ytterligare bevarandeskydd inom detalj-
planen, utöver det övergripande ”förbud mot förvanskning” som gäller enligt PBL 8 
kap 13§. Huvudbyggnaderna inom detaljplanen har på olika sätt ändrat utformning 
utifrån byggnadernas nyproduktion, så pass att det är svårt att motivera striktare 
ställda varsamhetskvav. Kommunen gör ställningstagandet att det övergripande 
skyddet mot förvanskning anses tillräckligt inom detaljplanen och dess byggnader. 
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Lantmäteriet
Lantmäteriet bevakar sin del av planprocessen och framförallt för de delar som 
berör eventuellt kommande fastighetsregleringar av Marieberg 1:1 till Frigga 6 och 
7.

Sammanfattningsvis lämnar Lantmäteriet följande synpunkter och kommentarer till 
detaljplanen under samrådet:

• Egenskapsbestämmelsen om ”prickmark” överensstämmer inte med Bover-
kets allmänna råd.

• Lantmäteriet efterfrågar en fastighetskonsekvensbeskrivning till detaljplanen
• Tydligare information om upphävande av tomtindelningsplanen
• Lantmäteriet efterfrågar en redovisning av planekonomin för detaljplanen. 

Lantmäteriet lämnar även synpunkter och önskemål om kompletterande informa-
tion till plankartan om hänvisning till handläggningssätt och lagparagrafer mot 
PBL, precisering av byggnadshöjd för komplementbyggnader och utskriftsformat.

Bemötande
Skara kommun har tagit del av Lantmäteriets yttrande och samtycker i stort med 
synpunkterna.  Plankartan och planbeskrivningen har kompletterats med informa-
tion inför kommande utställning av detaljplanen.

Skara kommun har dock en annan syn på följande punkter:

Bestämmelserna om våningsantal föreslås bli kvar i detaljplanen, detta för att tyd-
liggöra för den som läser detaljplanen om hur många våningar som är tillåtet inom 
detaljplanen.
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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:

• Hänvisning till handläggningssätt och lagparagrafer mot PBL
• Precisering av byggnadshöjd för komplementbyggnader
• Utskriftsformatet har noterats
• Information om upphävandet av tomtindelningsplan (akt 1682K-C189)

Planbeskrivningen har kompletterats med information om:

• Kommunens ställningstagande att inte införa förslag till bulleråtgärder
• Information om den före detta kemtvätten på fastigheten Heimdal 4 har kom-

pletterats i planbeskrivningen.
• Fastighetskonsekvensbeskrivning
• Information om upphävandet av tomtindelningsplan (akt 1682K-C189)
• Hur kommunen tar ut sin planavgift
• Mera information om möjligheter till fastighetsbildning och tillhörande plan-

ekonomi.
• Fastigheternas påverkan på planens genomförande
• Reviderad information om bestämmelsen ”marken får inte förses med bygg-

nad”

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

Revideringen bedöms marginell varför nytt samråd inte krävs.
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