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Hur samrådet har bedrivits 
Förslaget till ändring av detaljplanen B330 för Vattentornsparken har varit föremål 
samråd till berörda sakägare. 

Information om detaljplanen har skickats ut till sakägare, 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 samrådstiden samt kommentarer till dessa samt de 
förändringar som skett i planhandlingarna efter samrådet.

Inkomna yttranden och bemötanden
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen stödjer kommunens ambition och vision att medverka till att flera 
bostäder kommer till stånd i Skara tätort. Den nu aktuella detaljplanen möjliggör 
utbyggnader av bostäder intill byggnadsminnesförklarade vattentornet sedan 1955. 
Länsstyrelsen anser att ett respektavstånd bör tillskapas mellan detta byggnadsverk 
(Vattentornet) och de nya som planeras att komma till stånd. Dessutom anser Läns-
styrelsen att de föreslagna beteckningarna bör ses över så att dessa tillsammans med 
de övriga beteckningarna medverkar till att en god bebyggd miljö tillskapas.

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och 
nu kända förhållanden att ett antagande ändring av en detaljplan enligt förslaget inte 
kommer att prövas.

Länsstyrelsen lämnar även råd enligt följande: 

• Länsstyrelsen anser att uthuset/garaget som hör till gamla tingshuset/Skolscen 
Bromsen 1, bör få skyddsbestämmelsen q1.

• Länsstyrelsen ställer sig tveksam till att byggnader som inte är uppförda ges 
skyddsbestämmelsen q och föreslår en ändring till k.

• Länsstyrelsen anser att rätten att kunna bygg byggnadsverk, väster om Bromsen 
1, bör utgå. Vattentornet med sin höjd behöver den obebyggda ytan norr och 
nordost om tornet för att komma till sin rätt.
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Bemötande
Kommunen har tagit till sig synpunkterna och flera av de förslag till förbättringar 
som Länsstyrelsen föreslår. Dock delar inte kommunen Länstyrelsens uppfattning 
i följande avseenden:

• Att ge uthuset/garaget (som hör till gamla tingshuset/Skolscen Bromsen 1) 
skyddsbestämmelsen q1, vore olämpligt då den bestämmelsen avser en huvud-
byggnad. Uthuset/garaget omfattas redan av de generella varsamhetskraven, 
vilket bör vara starkt skydd nog. 

• Byggrätten väster om Bromsen 1 är en del av befintlig detaljplan B330. Att 
utesluta denna ur detaljplanen bör ses som en så pass stor förändring att det 
inte ryms inom avgränsningen för en ”ändring av en detaljplan”. Kommunen 
föreslår att byggrätten är kvar.

Lantmäteriet
Lantmäteriets arbetsuppgifter, efter det att planen har vunnit laga kraft, är att med 
stöd av detaljplanen genomföra eventuell fastighetsbildning som blir aktuell med 
anledning av planändringen. Förslag till förbättringar i planförslaget är: 

• I fastighetskonsekvensbeskrivningen står att nya fastigheter kommer bildas där 
allmän platsmark ombildas till kvartersmark. Eftersom ingen allmän platsmark 
ombildas till kvartersmark enligt planförslaget föreslår Lantmäteriet att formu-
leringen tas bort.

• Fastigheten Bromsen 4 står med bland fastigheterna inom planområdet. Lant-
mäteriets bedömning är att fastigheten istället bör stå med bland fastigheterna 
utom planområdet.

Bemötande
Kommunen har tagit till sig de förbättringar som Lantmäteriet föreslagit och anpas-
sat planhandlingarna därefter.
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Sammanfattande bedömning
Med anledning av de synpunkter som framförts under samrådet har följande änd-
ringar gjorts på detaljplaneförslaget.

• Skyddsbestämmelsen q har ändrats till varsamhetsbestämmelsen k med Läns-
styrelsens yttrande.

• Informationen om fastighetskonsekvensbeskrivningen har ändrats i enlighet 
med Lantmäteriets yttrande. 

• Fastighetsförteckningen och informationen om fastigheten Bromsen 4 har 
korrigerats i enlighet med Lantmäteriets yttrande. 

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

Revideringen bedöms marginell varför nytt samråd inte krävs.


