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Hur samrådet har bedrivits
Detaljplanen för Axvall Hästanläggning, del av Del av Ingelstorp 1:2 och 1:9 som 
är upprättad under maj 2019 har varit föremål för samråd under tiden den 22 maj till 
och med den 14 juni 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

Länsstyrelsens samlade bedömning

Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900). Länsstyrelsen anser att planen är positiv för Skara kommuns 
utveckling vad gäller hästsport och besöksnäring. Kommunen bör dock förtydliga 
riksintresse kulturmiljö tydligare i planbeskrivningen.

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning

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.

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 PBL 11 kap. 10§

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

Länsstyrelsen befarar inte att:

•	 Riksintresse kommer att skadas påtagligt

•	 Mellankommunal samordning blir olämplig

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

•	 Bebyggelse kan bli olämplig för människors hälsa och säkerhet samt

•	 risken för olyckor, skred och erosion

•	 Miljökvalitetsnormer riskerar att inte följas

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. 

Riksintresse Kulturmiljö

Bra att planbeskrivningen nämner Riksintresse för kulturmiljövården, landskaps-
bilden och byggnaders karaktär. Resonemangen bör dock förtydligas på vilket sätt 
Riksintresset tillgodoses samt hur allmänna intressen tas hänsyn till – inte bara refe-
rens till planbestämmelserna, utan på vilket sätt planbestämmelserna har anpassats.

Kommunen bör även säkerställa att planbestämmelsernas skrivning ”större, karak-
tärsskapande byggnader” inte blir tolkningsbart och därmed kan öppna upp för 
stora	 byggnader	med	 hög	 byggnadshöjd,	 flacka	 tak	 och	 utformning	 som	 inte	 är	
anpassad till landskapsbilden. Positivt med varsamhetsbestämmelsen och referens 
till densamma. För ökad tydlighet bör beskrivningen av de karaktärsdrag som ska 
visa varsamhet förtydligas.

Fornminne som begrepp bör ersättas med fornlämning.

Dagvatten

I dagvattenutredningen redovisas en schablonmässig tillkomst av kväve och fos-
for beroende på antal- och typ av hästar. Kommunen har följt dagvattenutredning-
ens rekommendationer av att fördröja vattnet lokalt och reglerat detta i plankartan. 
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Kommunen	har	även	beskrivit	problem	som	kan	uppstå	vid	för	höga	flödeshastig-
heter i samband med Skara sommarlands högsäsong, där behovet av en cistern till 
hästarna	 kan	 behövas.	 För	 att	 säkerställa	 dagvattenhanteringen	 och	 att	 det	 finns	
tillräckligt med markutrymme för planerad verksamhet kan kommunen med fördel 
reglera in nödvändiga dagvattenlösningar och cisterner på plankartan.

Masshantering

I planhandlingen konstateras problem med höga naturliga tungmetaller i jorden och 
att hantering av massor ska ske i samråd med tillsynsmyndigheten. Det framgår 
också att schaktning under grundvattenyta kommer att bli aktuell. Länsstyrelsen 
vill	upplysa	om	att	det	finns	risk	för	ökad	utlakning	av	tungmetaller	då	massor	som	
tidigare varit under grundvattennivå exponeras för andra förhållanden. Samråd bör 
hållas med tillsynsmyndigheten angående hanteringen.

Behovsbedömning

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Läns-
styrelsen delar kommunens åsikt, således behöver inte en miljökonsekvensbeskriv-
ning tas fram.

Bemötande
•	 Avsnittet riksintresse kulturmiljövård och förhållningssätt - Förhållningssätt 

förtydligas och utarbetas. 

•	 Även avsnittet Egenskapsbestämmelser förtydligas och vad som bland annat 
avses med ”större” och ”karaktärsskapande” för att utesluta olämplig bebyggel-
se. Även varsamhetsbestämmelsens innebörd förtydligas i planbeskrivningen.

•	 Begreppet Fornminne används istället för fornlämning.

•	 Detaljplanen gestaltas med högsta möjliga frihet inför framtiden, varför kom-
munen anser att en bestämmelse kring var en cistern bör stå kan vara försvåran-
de. Istället förs en nära och kontinuerlig dialog med såväl regionen samt skara 
energi för att lyfta kritiska frågor och hur dessa kan lösas. 

•	 Samråd kommer att hållas med tillsynsmyndigheten.

Kommunen tackar för framförda synpunkter.
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Lantmäteriet
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras

-

Delar av planen som bör förbättras

Grundkarta

•	 Teckenförklaring till grundkartan saknas.

•	 I grundkartan saknas fastighetsbeteckningar. Det är viktigt att fastighetsbeteck-
ningarna redovisas för att göra det lätt för den som är berörd av planen att hitta 
respektive	fastighet	på	plankartan.	Det	är	även	lämpligt	att	befintliga	lednings-
rätter och gemensamhetsanläggningar redovisas i grundkartan.

•	 Inom planområdet syns inte den underliggande grundkartan. Det är viktigt att 
korrekt underlag används och redovisas under hela planprocessen.

Befintlig gemensamhetsanläggning

Inom	den	södra	delen	av	planområdet	finns	en	befintlig	väg	upplåten	som	gemen-
samhetsanläggning (ga) med beteckning Skålltorp ga:2. Hur är denna väg tänkt att 
hanteras vid plangenomförandet? Ska vägen dras om för att möjliggöra exploate-
ring i enlighet med planens syfte, med omprövning av ga:n som följd? Eller ska 
den	 gemensamma	 vägen	 vara	 kvar	 i	 sitt	 befintliga	 läge?	Detta	 bör	 förtydligas	 i	
planbeskrivningen. 

I det fall att ga:n behöver omprövas varvid omfördelning eller minskning av de 
upplåtna utrymmena sker gäller reglerna i 40 a § anläggningslagen, som innebär att 
ägaren till den mark som blir av med belastning av en ga ska betala ersättning till de 
fastigheter som deltar i ga:n, om det uppkommer en skada. I planbeskrivningen bör 
dessa regler nämnas eftersom de inte är dispositiva och numera alltid gäller när en 
gemensamhetsanläggning minskas i omfattning.

I	det	fall	att	ga:n	ska	vara	kvar	i	sitt	befintliga	läge	kanske	det	kan	vara	lämpligt	att	
lägga ut markreservat för gemensamhetsanläggning (g-område)?

u-område för befintliga ledningsrätter

Inom	planområdet	går	en	befintlig	 ledningsrätt	för	vatten-	och	av-loppsledningar	
till förmån för Skara Energi AB (1495-367.1) samt en för teleledning till förmån för 
Telia	Sonera	Access	AB	(1495-590.1).	Det	finns	dock	inga	markreservat	för	under-
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jordiska ledningar (u-om-råden) utlagda i de aktuella sträckningarna i plankartan. I 
planbeskrivningen anges att u-område inte anses nödvändigt för att säkerställa led-
ningarna eftersom ledningsrätt redan är upplåtet. Lantmäteriet menar att u-område 
ändock är nödvändigt för att säkerställa att ledningarna får vara kvar eftersom led-
ningsrätten i annat fall riskerar att bli planstridig när den aktuella planen vinner laga 
kraft. Det bör dessutom ligga i båda parternas intressen att marken reserveras för 
underjordisk ledning för att därmed säkerställa att markområdet inte bebyggs på ett 
sådant sätt som kan vara skadligt för ledningen. Lantmäteriet menar därmed att det 
är lämpligt att plankartan kompletteras med u-områden.

Fastighetsbildning

I planbeskrivningens genomförandedel anges inte något om den fastighetsbildning 
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.

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.)

Dela upp olika bestämmelser 

För att listan med planbestämmelser ska bli tydlig och för att underlätta digitalise-
ring av detaljplaner bör varje reglering formuleras som en egen tydlig planbestäm-
melse med eget lagstöd samt redovisas var för sig i listan med planbestämmelser. 
Se exempelvis B1 – som dels innehåller användningsbestämmelse enligt 4 kap. 5 § 
PBL ”Studentbostäder” och dels innehåller egenskapsbestämmelse om lägenhets-
storlek enligt 4 kap. 11 § PBL ”med en högsta bruttoarea på 35 kvm per lägenhet”.

Bemötande
•	 Kommunen har i nuläget problem med själva grundkartan, dvs alla byggnader  

och hagar är i nuläget inte inmätta. Större byggnader är, likväl som att det inte 
finns	några	 tvivelaktigheter	att	planområdet	råkar	 tangera	en	annan	fastighet,	
säkrade. Till antagande kommer teckenförklaring till färdig grundkarta att bifo-
gas.

•	 Fastighetsbeteckningar	 bifogas	 samt	 befintliga	 ledningsrätter.	 Underliggande	
grundkarta görs synlig.
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•	 Hur	befintlig	väg	i	planområdets	södra	del	avses	hanteras	beskrivs	i	avsnittet	
Infrastruktur - Befintliga gemensamma vägar. I	dagsläget	finns	inga	planer	på	
att göra om vägen, d.v.s. ändra dess dragning. I samband med tillkommande 
verksamheter och en upprustning av området kan underhållet komma att utö-
kas, och så även dess standart. Ga:n kan således behöva komma att omprövas, 
främst då det är sannolikt att regionen kommer att träda in som ny fastighetsä-
gare. Reglerna i anläggningslagen omnämns i avsnittet Infrastruktur - Befint-
liga gemensamma vägar.

•	 I likhet med ga:n för väg resonerar kommunen beträffande u - omårde för led-
ningar.	I	dagsläget	finns	inga	säkra	planer	kring	hur	området	kommer	att	explo-
ateras,	men	med	stor	sannolikhet	kommer	vattenledningen	att	behöva	flyttas	ett	
tiotal meter för nybyggnation. Kommunen håller med i lantmäteriets resonem-
nag	att	det	juridiskt	sett	finns	en	motstridighet	i	att	lägga	ut	mark	som	byggbar,	
samtidigt som den belastas av ett servitut som förhindrar byggnation. Tillvä-
gagångssättet som kommunen väljer handlar dock om att parera för en delvis 
oviss	framtid	inom	de	lagliga	möjligheternas	ramar.	Av	erfarenhet	finns	det	ett	
stort antal detaljplaner där u - områden förhindrar eller åtminstonne försvårar 
ett genomförande och där arkitekturen får ge vika för bestämmelser. 

•	 Beträffande fastighetsrättsliga frågor kompletteras stycket Organisatoriska frå-
gor - fastighetsrättsliga frågor

•	 SFS nummer bifogas 

Kommunen tackar för framförda synpunkter.

Trafikverket
Hållbart resande

Anläggningens placering utanför tätort är en naturlig följd av verksamhetens art. 
Kommunens	ambition	att	underlätta	för	gång-	och	cykeltrafik	till	och	inom	området	
är	lovvärda.	Frågan	om	framtida	utökning	av	kollektivtrafiken	för	området	och	nya	
hållplatslägen	 hanteras	 i	 den	 ordinarie	 dialogen	mellan	 kommunen,	Trafikverket	
och	Västtrafik.

Trafikalstring

Den	bedömning	som	kommunen	redovisar	gällande	förväntade	trafikflöden	till	följd	
av exploateringen, och de begränsade effekter dessa har på det statliga vägnätet är 
rimlig.	Trafikverket	har	inget	att	invända.
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Buller

Trafikverket	har	tagit	del	av	den	bullerutredning	som	bilagts	planhandlingarna	och	
uppfattar	att	riktvärden	för	vägtrafikbuller	inte	överskrids	då	bostäder	uppförs	enligt	
planbestämmelserna.

Dagvatten

Det är inte helt lätt att utläsa ifall avsikten är att leda dagvatten från området till 
vägdiken längs väg 2740. Vägdiken är endast till för vägens/järnvägens avvatt-
ning	och	Trafikverket	tar	inte	emot	vatten	från	andra	verksamheter.	Är	avsikten	att	
komplettera	det	befintliga	ledningssystemet?	Vart	leds	det	vidare?	Förtydliga	gärna.	
Trummor under allmän väg ska vara dimensionerade för regn med en återkomsttid 
på 50 år för att inte vägkroppen ska fungera som vall vid höga nederbördsmängder. 
Fördröjning/utjämning inom planområdet ska ske i tillräcklig omfattning.

Övrigt

Trafikverket	ser	fram	emot	fortsatt	deltagande	i	ärendet.

Bemötande
Vatten	kommer	inte	att	ledas	till	trafikverkets	diken	utan	mot	risbäcken	eller	där	det	
anses	möjligt	infiltreras.	Kommunen	tackar	för	framförda	synpunkter.

Skanova
Skanova har inga synpunkter på planförslaget.

Gata och park
Gata och park har inga synpunkter på planförslaget.

Skara Energi
Skara Energi föreslår att verksamhetsområdet för spillvatten (inte dagvatten) och 
dricksvatten utökas för att innefatta det området som avses i aktuell detaljplan. Det 
är kommunfullmäktige som tar denna typ av beslut.  

Befintliga	spill	och	dricksvattenledningar	inom	området	kommer	att	behöva	flyttas,	
ledningarna skyddas av ledningsrätt vilket medför att fastighetsägaren kommer att 
få	bekosta	flytten	med	därtill	tillkommande	kostnader	för	framtagande	av	ny	led-
ningsrätt.
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Huvudmannen är bara skyldig att tillhanda dricksvatten som motsvarar hushållsbe-
hov	men	kan	i	många	fall	tillhandahålla	ett	högre	tryck	och	flöde	än	så.	Vill	fastig-
hetsägare säkerställa tillräcklig vattentillgång för andra ändamål kan egen reservoar 
och/eller tryckstegring behövas. 

Bemötande
Synpunkterna kommer att vidarebefodras till sökande, d.v.s. Västra Götalandsre-
gionen. Kommunen förutsätter att det gemensamma samarbetet mellan Skara Ener-
gi, Kommunen och Västra Götalandsregionen kommer att fortsätta i samband med 
planarbetet	och	därefter	för	att	finna	tillfredställande	och	även	goda	lösningar.	

Kommunen tackar för framförda synpunkter.

Service och Teknik
Service och teknik har inga synpunkter.

Avfallshantering Östra Skaraborg
Allmänna synpunkter kring hur ytor för sophämtning ska anordnas framförs.

Bemötande
Kommunen tackar för framförda synpunkter.

Västtrafik
Västtrafik	ser	positivt	på	att	anlägga	ytterligare	verksamheter	i	närhet	av	befintlig	
kollektivtrafik	och	befintliga	gång-	och	cykelvägar.

Det är bra att kommunen lyfter fram möjligheterna till ett hållbart resande som en 
viktig faktor under stycket om sociala aspekter.

Det	finns	mycket	goda	möjligheter	både	för	arbets-	och	studiependlare	att	resa	mel-
lan	planområdet	och	kringliggande	 städer,	 särskilt	goda	möjligheter	finns	det	 att	
pendla i stråket Skövde – Axvall – Skara – Lidköping där både linje 200 och linje 
1	Express	 trafikerar.	Linje	1	Express	sträcker	sig	hela	vägen	mellan	Skövde	och	
Trollhättan,	och	med	goda	kopplingar	till	tåget,	så	finns	det	bra	möjligheter	att	även	
pendla längre sträckor.

Vid	en	etablering	som	denna	så	bör	både	personal	och	elever,	uppmuntras	på	flera	



| 10

Samrådsredogörelse Juni 2019

olika	sätt,	till	att	välja	kollektivtrafiken	för	de	resor	som	är	för	långa	att	göra	med	
cykel eller gång.

Med	 trygga,	 trafiksäkra	 och	 tydliga	 gång-	 och	 cykelvägar	mellan	 anläggningens	
entréer	och	de	närliggande	hållplatserna,	ser	vi	att	det	finns	goda	möjligheter	att	
uppnå	en	mycket	hög	marknadsandel	för	kollektivtrafiken	för	motoriserade	resor	
till anläggningen.

Bemötande
Kommunen tackar för framförda synpunkter och kommer att meddela sökande era 
synpunkter.

Svenska Kraftnät
Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har ingen-
ting att erinra mot upprättat förslag.

Vi noterar dock att ett ord (såväl) verkar fallit bort på sidan 19 i planbeskrivningen 
vilket gör att det framstår som att Svenska kraftnäts 400 kV-ledning väster om pla-
nområdet drivs som en regionnätsledning tillhörande Vattenfall Eldistribution AB.

Bemötande
Texten har ändrats enligt era synpunkter. Kommunen tackar för framförd synpunk-
ter.

Yttrande sakägare
Fastighetsägare Stjälkabo 1:1
Fastighetsägaren vill framföra att det är viktigt att det inte uppstår några restriktio-
ner för fortsatt markanvändning och spridning av organisk gödsel på sin fastighet.

Vidare är det viktigt att utfartsvägen inte blir drabbad av avstängning eller block-
erad i större utsträckning än idag (t.ex. vid kommande evenemang).

Bemötande
Detaljplanen är utformad på ett sådant vis att inga verksamheter tillåts som kan 
kräva att omkringliggande verksamheter förses med restriktioner. Utfartsvägen 
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kommer inte att bli drabbad av avstängning. Kommunen anser inte heller att vägen  
kommer att belastas på ett sådant sätt att det försvårar framkomligheten för er. En 
reglering kan komma att bli aktuell för gemensamhetsanläggningen och antalet 
andelar i denna med. Detta ska då bekostas av den som föranleder en omprövning 
av gemensamhetsanläggningen. I detaljplanen är vägen inte säkerställd på ett spe-
ciellt sätt då man vill hålla möjligheten öppen att i framtiden ha alla möjligheter att 
kunna dra om vägen ifall alla parter anser att det är gynsamt för dem.

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. Grundkartan har gjorts synlig och servitut samt fastighetsbeteckningar bifogats

Planbeskrivningen har i huvudsak reviderats i följande punkter:

1. Hur vissa egenskapsbestämmelser ska tolkas har bifogats

2. Genomförandeavsnittet har kompletterats.

3. Avsnittet infrastruktur har kompletterats.

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




