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SYFTE OCH HUVUDDRAG
Planens syfte är att planlägga utökad industri- och kontorsmark för
Svenska Lantägg AB, för att ge verksamheten ökade utbyggnadsmöjligheter. Detta sker genom en utvidgning av industrikvarteret
åt väster. Som en följd av detta kommer del av matargatan Storsvängen att utgå som huvudsaklig tillfart till norra och östra delen
av angränsande bostadsområde. Planen innehåller förslag till ny
trafikstruktur med tillfart till dessa delar via en ny lokalgata i ett
läge omedelbart väster om nuvarande Storsvängen. Visuellt skydd
och åtgärder för buller genomförs med skyddsvall mellan den nya
lokalgatan och de angränsande bostäderna. Samtidigt föreslås, som
en åtgärd vid sidan av planarbetet, att stänga förbindelsen till E20
strax norr om planområdet, så att inte genomfartstrafik möjliggörs.

FÖRENLIGHET MED
MILJÖBALKEN
Sammantaget bedömer kommunen att detaljplanen är förenlig med
en från allmän synpunkt lämplig användning av markresurser enligt
3:e och 4:e kap miljöbalken, inte är i konflikt med riksintressen och
inte innebär att miljökvalitetsnormer enligt 5:e kap miljöbalken
överskrids.

BEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN
När en detaljplan upprättas ska kommunen ta ställning till om
den bedömer att miljöbedömning enligt MKB-förordningen (SFS
2005:356) måste göras eller inte, en så kallad behovsbedömning.
Detta ställningstagande ska motiveras, vilket sker i bilagd checklista
för behovsbedömning.
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Bedömningen är att föreslagna förändringar inom området inte
kommer att innebära betydande miljöpåverkan. Därmed kommer
inte miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning att genomföras för detaljplanen.

PLANDATA
Planområdet ligger i stadsdelen Skaraberg och omfattar cirka 7,5
ha. Området består huvudsakligen av fastighetsmark för industri/
kontor (Svenska Lantägg) och allmän platsmark (skydds-, gatu- och
naturmark). Området ligger väster om E20 och norr om Brogårdsleden/Rv 49 och trafikplatsen Vilan i den norra utkanten av Skara
tätort.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
Gällande översiktsplan för Skara kommun är antagen 2005. Hela
planområdet är sedan tidigare planlagt och i huvudsaklig överensstämmelse med översiktsplanens rekommendation om bostadsbebyggelse respektive verksamhetsområde.
Skarabergsåsen omnämns i översiktsplanen som en unik geologisk
bildning med mycket högt geologiskt värde. Planområdet angränsar
till väg E20 som är av riksintresse. Utöver detta redovisas inga särskilda ställningstaganden för planområdet.

Detaljplaner
Planområde

För planområdet och dess närmaste omgivning gäller de detaljplaner som framgår av kartorna härintill och förteckning nedan:
Befintliga detaljplaner inom och anslutande till planområdet:
B 326, lagakraftvunnen 10/1 1992, innehåller reglering av matartrafik, utförande av bussgata/gc-väg samt planläggning av bostadstomter och verksamhetsområde.
B 374, lagakraftvunnen 15/12 2004, ändring av tidigare fastighetsindelning och tomtstorlekar i del av plan B326.
B 383, lagakraftvunnen 16/7 2007, planläggning för småhustomter
samt mindre tillbyggnadmöjlighet för verksamhet längs E20.
B 392, lagakraftvunnen 18/2 2010, ersatte i stora delar tidigare plan
B 383 med samma innehåll.
B 398, lagakraftvunnen 28/10 2011, ersätter till viss del tidigare
planer avseende matargatans läge, verksamheternas tillbyggnadsmöjligheter samt revidering av småhustomter och dess gränser.

Gällande detaljplaner (planområdet blått)

Detaljplanen för Skaraberg östra ersätter del av de befintliga detaljplanerna B 326 och B 398. Planområdesgränsen förläggs i huvudsak mot mötande plangränser respektive mot fastighetsgränser.

Program för planområdet
Program anses inte behövas för att förtydliga detaljplanens utgångspunkter och mål.

3

Kommunala beslut
Beslut om detaljplan för östra delen av Skaraberg har tagits av Samhällsbyggnadsnämnden 2012-11-19 (Dnr 2012-1299). Planen ska
enligt beslutet hantera såväl Svenska Lantäggs behov av utbyggnad
liksom alternativa trafiklösningar i området. Svenska Lantägg och
kommunen har i markanvisningsavtal 2012-11-07 (Dnr 2012-1061)
enats om markköp och villkor för detaljplanens genomförande
samt de kostnader överenskommelsen medför.

Miljöstrategi, Skara kommun
I Skara kommuns miljöstrategi (2011-04-26 Kf § 33), som utgår
från de nationella miljökvalitetsmålen, anges under rubriken miljömålet ”God bebyggd miljö” att mängden grönytor ska behållas
i tätorterna. Om en grönyta exploateras ska den ersättas med en
likvärdig.
Riksintresse för
naturvård
Riksintresse för
kulturmiljövård

Miljökonsekvensbeskrivning
Mot bakgrund av genomförd behovsbedömning kommer miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte att
genomföras för planen.

Planområdet

Riksintressen

Karta över vissa närliggande riksintressen

Väg E20 som passerar i direkt anslutning till planområdet är av
riksintresse. Runt denna gäller ett byggnadsförbud intill 30 m från
vägområdet. Öster om E20 finns riksintresse för kulturmiljövård i
form av en fornlämningsmiljö med några tydliga fornlämningar i
höjd med planområdet. Där finns också riksintresse för naturvård.
Planområdet ligger dock inte inom riksintresseområde för naturvård, friluftsliv eller kulturmiljövård. Något söder om området
finns riksväg Rv 49 av riksintresse.
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH
FÖRÄNDRINGAR
Natur

Illustration av slänt mot
bostadstomt
Illustration av redan
anlagd vall

Mark och vegetation
Centralt innehåller planområdet en mindre kulle med relativt
kraftig trädvegetation samt väster därom ett flackt öppet naturområde. Längs en del av matargatan Storsvängens västra sida finns
en 2-3 meter hög anlagd vall. Övrig mark består huvudsakligen av
gatumark och gång- och cykelvägar. Skarabergsåsen löper med två
mindre ryggåsar genom planområdet vilket då bildar en centralt belägen svacka i öst-västlig riktning. Topografiskt är höjdskillnaderna
inom planområdet relativt små, ca 5 meter. Ställt i relation till det

Illustration av tillkommande vallar

Flygfoto med illustrerad utbredning av störningsskyddande vallar.
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omgivande flacka landskapet kan det dock betraktas som relativt
kuperat.
I planområdets östra del ligger ett verksamhetsområde där större
delen är hårdgjorda ytor för lastning/lossning, fordonsuppställning och parkering. En del av tomten består mot E20 av gräs- och
vegetationsmark med inslag av lövträd. I norr finns ett större fält
med brukad åkermark.
Verksamhetsområdet utökas genom att viss del av det centrala
vegetationsområdet tas ianspråk. Anlagda gräsvallar, betecknade
som vall på plankartan, uppförs som skydd mot störningar och
för att avskilja verksamhetsområdet och lokalgatan mot bostadsområdet i väster. På vallarna ska det anläggas partier med busk och
trädplanteringar för kompletterande skydd mot buller och insyn.
Vallar ansluts till och anpassas mot det centralt belägna höjdpartiet
där den nya lokalgatan över själva krönet kan skäras ner till en lägre
marknivå än nuvarande, med stigande sidslänter. En vall föreslås
inom kvartersmarken mitt emot infarten till Stugvägen, betecknas
som m2 på plankartan.
I södra delen av planområdet finns ett dagvattendike tillsammans
med en mindre dunge med lövträd som i dagsläget på ett naturligt
sätt avskärmar bostadsbebyggelsen i söder mot både E20, lokalgatan och verksamheten. I den här delen behålls träddungen utmed
den nya lokalgatan som störningsskydd (buller och insyn) mot
omgivningen och betecknas vegetation på plankartan.
Åkerfältet i norra delen av planområdet är redan tidigare planlagt
som verksamhetsområde, dock utgår den planerade trafikmatningen på dess västra sida, här blir det istället tills vidare naturmark och
all trafikmatning sker internt inom verksamhetsområdet från dess
södra infart.
Geotekniska förhållanden
Enligt en översiktlig grundundersökning för Skarabergsåsen, genomförd 1971 av Bjurströms Geotekniska Byrå AB, omfattas de
östra delarna av planområdet (verksamhetsområdet) av fast mark i
form av morän, mo, sand eller grus i dagen eller på litet djup under
markytan.
En geoteknisk undersökning, genomförd 2007 av BGAB, Bygg o
Geokonsult AB, påvisar att planområdets centrala delar (naturmark
och delar som gränsar mot bostadstomterna) omfattas av ett ytskikt
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med något lerig och mullhaltig silt. Jorden under ytskiktet består av
finsediment, såsom silt och lera, och vilar troligen på morän, sten
eller block.
Radon
Vid den geotekniska undersökningen genomförd 2007 av BGAB
uppmättes radonhalten i mark motsvarande planområdets centrala
delar till värden inom klassen för mark inom normalriskområde
(>10 – 50 kBq/m3). Detta innebär att byggnader bör grundläggas i
radonskyddat utförande.
Förorenad mark
Det finns inga kända markföroreningar inom planområdet.
Risk för skred eller höga vattenstånd
Skredrisken bedöms som låg utifrån den geotekniska undersökningen genomförd 2007 av BGAB. Den fria vattenytan påträffades
vid undersökningen på nivån 1,1-2,6 meter under befintlig markyta.
Risk för högt vattenstånd bedöms därmed som låg.
Fornlämningar
Vid en arkeologisk utredning för ett område väster om Storsvängen, genomförd 2007 av Västergötlands museum, påvisades inga
fornlämningar eller annat av antikvariskt intresse. Om fornlämningar ändå påträffas inom planområdet ska kulturminneslagen, 2 kap 6
och 10-14 §§, tillämpas.

Bebyggelse
Bostäder
Planområdet innehåller inga bostäder.
Tre av bostadstomterna enligt detaljplanen från 2011 utgår för att
ersättas med naturmark (skyddsvall) och industrimark.
En bostadstomt för parhus enligt detaljplan från 1992 gränsar
direkt till den nya detaljplanen. Tomten minskas något för att ge
den nya lokalgatan bättre förutsättningar. En liten del av den östra
delen av tomten ingår i den nya detaljplanen för att åstadkomma
bebyggelsebegränsning (plusmark) i denna del.
Verksamheter
Befintlig bebyggelse är knuten till Svenska Lantäggs verksamhet
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belägen i planområdets sydöstra del och består av flera större hallbyggnader.
Utökad tomtmark för Svenska Lantägg föreslås väster om dagens
etablering så att denna del av nuvarande Storsvängen blir en intern kommunikation inom fastighetsmark. Planbestämmelser för
industrimarken föreslås bli lika dem som idag finns för befintlig
verksamhet, inklusive de för skydd mot störning som gäller idag
gentemot omkringliggande områden. Eftersom byggrätten för
verksamhetsområdet utökas västerut flyttas och kompletteras
skyddsvallen motsvarande, detta är delvis genomfört. Verksamheterna får inte vara störande för omgivningen. En bredare prickmarkszon anges utmed den västra delen av industrimarken för att
styra bebyggelseexploateringen till de östra delarna. Störningsskyddande vall ska uppföras mitt för Stugvägens in- och utfart och betecknas med m2 på plankartan. Vallen tillsammans med vegetation
ska uppföras så hög att ljuskäglor från lastbilstrafik som vänder/
svänger på industrimarken här, inte sveper in mot bostadsområdet.
Industri- och kontorsverksamhet inom planområdet får ha en
högsta nockhöjd på 9 meter. Huvudbyggnad ska placeras i gräns
mot med n1 betecknat område på sidan mot E20, antingen med
gavel- eller långsida. Bestämmelsen om huvudbyggnadens placering syftar huvudsakligen till att större byggnader ska placeras i den
östra delen av området så att de västra delarna kan hållas fria för
kommunikation inom området, men även till att skapa ett ordnat
intryck av byggnadernas placering sett från E20.
Byggnader, skyltar och dylikt ska utformas med särskild hänsyn till
landskapsbild och trafiksäkerhet. Mot E20 ska ett planterat skyddsområde, n1, finnas. Ett planterat skyddsområde ska också finnas i
den sydvästra och västra sidan av kvarteret motsvarande det mot
E20, inom vilket parkering, upplag eller körytor inte får anordnas.
Utformning ska även ske av byggnader med hänsyn till riskbild för
transporter med farligt gods på E20. Detta sker genom en generellplanbestämmelse om Riskskydd på plankartan.
Direkt angränsande söder om detaljplanen finns för närvarande
lokaler för ett gym (nystartad styrketräningslokal 2013) och Överskottsbolaget, båda med tillhörande parkeringsytor.
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Tillgänglighet
Planområdet har förutsättningar för god tillgänglighet i utemiljön
och för tillträde till byggnader.

Friytor
Rekreation
I anslutning till planområdet finns varierad natur tillgänglig för
rekreation.

Trafik
Gator och vägar
Utgångspunkten för detaljplanen är att låta huvudgatan Storsvängen sluta vid södra infarten till verksamhetsområdet, strax norr om
Överskottsbolaget och den nyligen startade gym-lokalen. Nuvarande trafikmatning till bostadsområdena i de norra och östra delarna
av Skaraberg behöver därför ändras.
En ny lokalgata anläggs parallellt med verksamhetsområdet, i
huvudsak på nuvarande naturmark. Det vill säga att tillfarter till
bostäderna och daghem sker enligt samma princip som idag, men i
ett västligare läge. Gatan kommer huvudsakligen att trafikeras med
lätt trafik. All trafik till verksamhetsområdet ska ske direkt från
huvudgatan (Storsvängen) i söder och inte via den nya lokalgatan.
Utfartsförbud från verksamhetsområdet anges därför utefter hela
den östra sidan av den nya lokalgatan.
Andra alternativ till trafikmatning har studerats i de förberedande
och inledande arbetena med detaljplanen, bland annat via Storsvängens västra flank och centralt via Herrgårdsvägen. Dessa
alternativ har sammantaget bedömts ge mer störningar/påverkan
jämfört med det alternativ som nu planläggs.
Samhällsbyggnadskontoret bedömer det som lämpligt att stänga
in- och utfarten mot E20 i höjd med Postgården ca 700 m norr
om planområdet. Nyttan av den in-/utfarten bedöms vara liten i
relation till den oönskade genomfartstrafik den alstrar och den förhöjda olycksrisk en plankorsning på E20 innebär. Det finns relativt
få bostäder norr om bostadsområdet, ca 12 st, varför påverkan
på trafikflödena bedöms bli liten. Förekommande genomfartstrafik kommer dock att upphöra. Denna fråga får hanteras vidare av
Skara kommun och Trafikverket utanför ramen för detaljplanen.
En stängning bedöms inte vara nödvändig för att genomföra planen, men är önskvärd.
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Kompletterande trafikmätningar har gjorts under sommaren 2013
för att tydliggöra hur trafiken fördelar sig inom Skaraberg. Se karta
bilagd sist i beskrivningen. Trafiken är på Storsvängens östra del ca
1600 fordonsrörelser/dygn (ÅDT) (juni 2012), varav ca 1035 fordonsrörelser enligt mätresultaten har verksamhetsområdet (Lantägg/Överskottsbolaget) som målpunkt. Trafiken på Storsvängens
västra del är som jämförelse 1830 fordon/dygn (ÅDT) (sep 2013),
varav ca 135 rörelser med tung trafik.
Lantägg beräknar att man har ca 100 leveranser per dygn plus
personalparkering, uppskattningsvis totalt ca 300 fordonsrörelser/
dygn, varav 200 rörelser sker med tunga fordon. Det är enligt Lantäggs bedömning rimligt att inom en tänkt tidsram på 20 år anta att
den personalstyrka som har sin arbetsplats i Skaraberg ökar något,
kanske från dagens ca 50 till upp emot 60-70 personer totalt samt
att godstrafiken kan öka med 50 dygnsleveranser till ca 150 leveranser per dygn, det vill säga sammanlagt ca 150-200 tillkommande
rörelser/dygn varav 100 rörelser sker med tunga fordon.
Nuvarande tomtytor och byggrätter inom verksamhetsområdet ger
enligt gällande detaljplaner (0-aternativ) möjlighet till viss fortsatt
expansion, vilket innebär att redan med dagens situation kan trafiken på Storsvängens östra sida komma att öka i takt med fortsatt
expansion av verksamheterna. Den nya planen medger större yta
för byggrätten, men den ökade tomtytan har huvudsakligen till
syfte att ge en bättre organiserad godstrafik inne på eget område,
fritt från personbilstrafik.
På sikt är det önskvärt att trafiken till verksamhetsområdet kan
matas mer direkt från Rv 49 eller på mycket lång sikt direkt från
nuvarande E20, efter att den planerade men inte beslutade nya
sträckningen för E20 byggts.
En vändmöjlighet för trafik i slutet av huvudgatan (Storsvängen)
har övervägts. Något behov av vändning för den tunga trafiken bör
dock inte uppstå då denna har sin målpunkt i verksamhetsområdet
(lastzoner inom verksamhetsområdena). En bredare prickmarkszon
anges på plankartan i infartsområdet på Lantäggs tomt, motsvarande behovet av en vändning med 24-metersekipage. Sådan vändning
kan dock istället ordnas längre in på området.
Den sista delen av Storsvängen, efter den nya korsningen, ändras
till lokalgata. Korsningen kommer troligen att vara oreglerad, det
10

vill säga att högerregeln gäller. Om problem skulle uppstå kan väjnings- eller stopplikt komma att införas.
Gång- och cykelvägar
En ny gc-förbindelse föreslås igenom naturområdet söder om nya
lokalgatan, mellan bostadsområdet och verksamhetsområdet söder
om Lantägg.
Inom verksamhetsområdets norra del finns ett område som ska
vara tillgängligt för allmän gångtrafik (x-område). Detta är ett
markreservat för framtida eventuellt behov när E20 flyttas och
trafikstrukturen öster om planområdet förändras. Till exempel kan
en underfart under nuvarande E20 komma att anordnas i framtiden
för att nå natur- och kulturmarker i öster.
Kollektivtrafik
Den nya lokalgatan är möjlig att trafikera med busslinje om ny
linjedragning blir aktuell.

Störningar, hälsa och säkerhet
Störningar, skydd
De relativt stora byggnadsvolymer som Svenska Lantäggs verksamhet utgör dominerar i viss mån landskapsbilden mot bostäderna
inom Skarabergsområdet, dock ger de skogsdungar och den vall
som idag finns en viss skärmverkan. Vid en utökning av företagets
verksamhet kommer behovet av skydd mot buller att öka. Planförslaget innehåller därför en förlängd gräsbevuxen vall, med buskoch trädvegetation, som integreras i det befintliga grönområdet.
Denna avser att skydda från buller och störande ljus (ljuskäglor
från fordons strålkastare) både från verksamhetsområdet och från
lokalgatan.
Skyddsområdet i öster avser skydd mot transport med farligt gods
enligt nedan.
Riskbedömning
En översiktlig riskbedömning för planen har visat på två huvudsakliga

Skyddsområdet mellan Lantäggs anläggning
och E20. Vall/plank anläggs hitom träddungen centralt i bilden.

riskområden, dels nuvarande olämpliga trafiksituation med blandtrafik
(tung trafik och personbilstrafik på delar av gatan Storsvängen), dels den
närmaste primärleden för transporter med farligt gods, väg E20.
Avseende trafiksituationen har en förbättring av denna inom planområdets lokala gator varit ett av syftena med planläggningen. Med föresla-
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gen ny lokalgata bedöms denna fråga vara tillfredsställande hanterad, se
Trafik/Gator och vägar ovan.
Avseende risker förknippade med farligt gods bedöms i det här fallet
godtagbar riskreduktion kunna uppnås genom att lämpliga skyddsavstånd
upprätthålls. Det är utifrån dessa principer området redan idag i huvudsak
är planlagt. Den nya detaljplanen innebär ingen väsentlig förändring av
markanvändningen i det här avseendet. Dock ska i varje planprocess en
ny bedömning göras, se följande riskbedömning.

Transport med farligt gods - riskbedömning och åtgärder
På E20 förekommer transporter med farligt gods. Byggnader får
som en grundregel inte placeras närmare vägen än 30 meter.
Skyddsavstånd som använts som bedömningsgrund nedan är angivna i
Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen, Rapport 2007:06, Länsstyrelsen
i Skåne Län. Dessa riktlinjer uppfylls på följande vis:
Zon 0-30 meter:
Området närmast riskkällan (transportleden) anges som allmän platsmark. Dess utformning begränsas så att den inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse. Den innehåller ingen exploatering i övrigt förutom en vall
inom en begränsad del. Sammantaget bedöms därmed inte användningen
eller utformningen förvärra ett eventuellt olycksförlopp.
Zon 30-70 meter:
Inom den till E20 närmaste delen av denna zon (30-40 m från E20) finns
en 10 m bred skyddszon (n1 ) inom kvartersmark (med undantag för en
begränsad del av fabriksbyggnaden som ligger närmare, dock bakom en
vall). Totalt bebyggelsefritt område är således i princip 40 m.

Skyddsavståndszoner avseende farligt godstransporter på väg E20.

Inom området närmast efter det bebyggelsefria området begränsas markanvändningen till byggnader för industri och kontor. Kontorsverksamhet
anges i angivna riktlinjer inte som exempel på lämplig användning inom
zonen. Med användning för kontor avses i denna plan i huvudsak industrianknutna kontorslokaler i begränsad omfattning motsvarande den
nuvarande, i ett eller två plan. Angiven högsta nockhöjd medger normalt
inte fler än två våningar. Dagens verksamhet har ca 50 anställda med en
prognos för de närmaste 20 åren på att bli 60-70 anställda. Därtill vistas
tillfällig transportpersonal och besökare inom området tidvis. Ett antagande om 100 personer inom nuvarande etablering och ett antagande om
ytterligare 100 personer inom den tillkommande norra delen på mycket
lång sikt (ej planerat) ger 200 personer inom en yta av 1,7 ha (motsvarar
byggrättsarean inom zonen 40-70 m). Detta innebär en persontäthet på ca
1 person/80 m², dvs utifrån dessa antaganden förväntas få personer uppehålla sig i området. Personer kan förutsättas alltid vara i vaket tillstånd.
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Riskreducerande åtgärder:
För att reducera effekterna av en eventuell olycka införs dels skyddszon
n1 enligt ovan. Därtill ska byggnader enligt särskild bestämmelse p placeras med byggnadskropparna utmed E20, som en barriär med utvändiga
vistelsezoner på den västra sidan. Utöver det införs en generell planbestämmelse Riskskydd om att vid ny exploatering särskild hänsyn ska tas
till riskbilden. Bland annat bör byggnaderna utformas med entréer och
utrymningsvägar i huvudsak på västra sidan, så att en säker utrymning

kan ske i riktning bort från vägarna/på skyddad sida av byggnad,
samt utformning av ventilation göras så att den vid behov kan
nödstängas centralt i byggnaden och så att friskluftsintag är vända
från vägarna.
Zon 70-150 meter:
För det aktuella området har bostadsbebyggelse i princip planerats på ett
större avstånd till väg E20 än 150 m. Tänkt markanvändning för industri och kontor m m inom zonen 70-150 m kräver normalt inga särskilda
åtgärder eller analyser.

Teknisk försörjning
El och tele
Skara Energi AB är huvudman för allmänna elledningar. Högspänningskabel flyttades delvis vid den senaste omläggningen av lokalgatan. Framtida flytt bekostas av fastighetsägaren, detta regleras i
markanvisningsavtalet.
U-område anges för elkabel som försörjer vissa funktioner vid
E20.
Skanova AB ansvarar för telenätet.
Uppvärmning
Svenska Lantägg är anslutet till fjärrvärmenätet. Det finns kapacitet
att ansluta ytterligare bebyggelse till fjärrvärmenätet.
Vatten, dagvatten och avlopp
Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för VA.
Kommunen (Skara Energi) ansvarar även för omhändertagande av
dagvatten. VA-ledningar som påverkas inom planområdet servar
enbart Lantäggs fastighet. Ny anslutningspunkt för vatten, avlopp
och dagvatten anvisas i fastighetsgränsen.
LOD har övervägts i samråd med Skara Energi, men bedöms inte
13

vara nödvändigt för att klara kraven på dagvattenhantering, lokal
infiltration och miljökvalitetsnormer för vattnet i Dofsan.
Avfall
Skara Energi AB ansvarar för avfallshanteringen. Renhållningsordningen (KF 2008-02-25, §5) för Skara kommun reglerar avfallshanteringen.

KONSEKVENSER AV
PLANENS
GENOMFÖRANDE
Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) som kan beröras avser vatten, buller
och luftmiljö (partiklar).
Yt- och grundvattenförekomster (SFS 2009:533)
Miljökvalitetsnormer för vatten kommenteras även ovan under
Vatten, dagvatten och avlopp. Dofsan är en vattenförekomst
som kan komma att påverkas negativt om en ökad mängd dagvatten tillförs. Befintligt dagvattensystem har enligt Skara Energi
kapacitet att hantera en eventuell ökad mängd överskjutande dagvatten till följd av fler hårdgjorda ytor inom planområdet, utan att
öka tillflödet till Dofsan, varför MKN för Dofsan inte förväntas bli
negativt påverkad.
Buller (SFS2004:675)
Risken för bullerstörning hanteras i detaljplanen genom skyddsavstånd och krav på skyddsåtgärder, bullernormerna bedöms därför
komma att klaras även avseende de närmast belägna bostadstomterna. Bedömningen grundar sig på de relativt små trafikmängderna
(avseende ekvivalensbullernivåerna) och det relativt stora avståndet
till tung trafik inom verksamhetsområdet (avseende maxbullernivåerna). Avståndet till industritrafiken är över 30 meter mätt från
närmaste tomtgräns till andra sidan av den skyddszon (n1) som
löper inom verksamhetsområdets västra gräns. Därtill finns bullervallen som skydd.
Luftkvalitet (SFS 2001:527)
Miljökvalitetsnormer för luftkvalitet förväntas inte överskridas till
följd av detaljplanen. Det finns partikelmätningar (PM10) som är
gjorda i centrala Skara under 2011. I detta resultat överskreds den
nedre utvärderingströskeln för dygnsmedelvärdet med 46 dygn mot
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tillåtna 35 dygn. Partikelmätningen är gjord i de centrala delarna
och åtgärder finns utpekade i den kommunala miljöstrategin.

Behovsbedömning
Bedömningen är att föreslagna förändringar inom området inte
kommer att innebära betydande miljöpåverkan. Se vidare checklista
i bilaga.

Påverkan på allmänna och enskilda intressen
Nedan följer en sammanställning av bedömda för- och nackdelar i
jämförelse med befintliga förhållanden.
Allmänna intressen:
+
Bättre separering mellan den tunga trafiken och boendetrafik
genom kortare gemensam vägsträcka.
+
Trafikmatning sker enligt samma princip som tidigare.
–
Omvandling sker av en mindre del naturmark till kvartersmark/gatumark.
Enskilda boendeintressen:
+
Viss avskärmning mot både visuella och ljudmässiga befintliga störningar från verksamhetsområdet skapas.
+
Intern trafiklösning inom Lantäggs område med färre konfliktpunkter med boendetrafiken.
+/– Strukturen för tillfartsvägar inom bostadskvarteren kvarstår
på samma sätt som idag
Enskilda verksamhetsintressen:
+
Större tomt skapas för Svenska Lantäggs framtida expansion
+
Intern trafiklösning med färre konfliktpunkter med biltrafik i
övrigt.
+/– Planterat skyddsområde utmed ny lokalgata minskar tomtens
nyttjande något men ger ökade trevnadsvärden.
Kostnader:
•
Flyttad/kompletterad jordvall.
•
Anläggning av ny lokalväg.
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ADMINISTRATIVA
FRÅGOR
Genomförandetid
Genomförandetiden är fem år från den dag detaljplanen vinner
laga kraft.

Tidplan
Tidplan för planprocessen:
Samråd
juli-aug 2013
Samrådsredogörelse
aug 2013
Beslut om granskning
aug 2013
Granskning
nov-dec 2013
Godkännande av granskningsutlåtande
mars 2014
Antagande i KF
april 2014
Laga kraft
tre veckor efter antagande*
* Under förutsättning att planen inte överklagas.

Huvudmannaskap
Skara kommun är huvudman för allmän plats.

Ansvarsfördelning
Kostnader och ansvarsfördelning för genomförandet av planen
framgår av upprättat markanvisningsavtal och köpekontrakt.

Planavgift
Enligt upprättat markanvisningsavtal ska ingen planavgift erläggas i
samband med bygglovsansökan.

Fastighetsrättsliga frågor
Parallellt med detaljplaneprocessen slås fastigheterna Ladan 2 och
Ladan 6, som ägs av Svenska Lantägg, samman till en fastighet. Detaljplanen möjliggör också att denna fastighet utökas med området
norr och väster om nuvarande Ladan 6 till en och samma fastighet
för hela verksamhetsområdet.
Ett u-område anges inom kvartersmark för allmänna underjordiska
ledningar, avseende elledning till E20. Befintligt servitut ändras/
utökas i enlighet med ny fastighetsindelning.
En fiberkabel finns i nuvarande vägsträckning. Ledningsrätt säker16
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