
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaliseringsutredning 
Detaljplan för Brunnsbomarken 4:3 & 7:1 

 

 

  



Avvägning mellan användningen av marken för jordbruk och andra 

samhällsintressen. 

Begäran:  

Den 22 augusti 2019 (Drn. 402-27935-2019) svarar Länsstyrelsen på 

behovsbedömningen till detaljplan för Brunnsbomarken i Skara kommun. I 

samband med yttrandet begär Länsstyrelsen att kommunen ska ta ställning 

om ianspråktagande av jordbruksmark. Om jordbruksmarken är 

brukningsvärd och i så fall behöver kommunen bedöma om exploateringen är 

ett väsentligt samhällsintresse och om det inte finns någon annan lämplig 

mark att bebygga istället för brukningsvärd jordbruksmark. Vidare påpekar 

Länsstyrelsen att planområdet är omgivet av brukningsvärd jordbruksmark 

där det pågår jordbruksverksamhet och därför behövs även beskrivas hur 

detta påverkar planen och vid behov säkerställa att planområdet inte berörs 

negativt av verksamheten. 

 

Planförslag och konsekvenser: 

Skara kommun är en utpräglad jordbrukskommun och planförslaget innebär 

att jordbruksmark tas i anspråk för bostadsbebyggelse.  

Skyddet för jord- och skogsbruksmark finns reglerat i miljöbalken. 

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller 

anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 

samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 

synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.  

Frågan vad som utgör brukningsvärd jordbruksmark och väsentliga 

samhällsintressen i bestämmelsens mening bör bedömas bl. a. med 

utgångspunkt i markens läge, dess beskaffenhet och övriga omständigheter.   

Fastighetstaxeringen bedöms också utgöra en omständighet som ska beaktas. 

Planområdet omfattar fastigheterna Brunnsbomarken 4:3 och 

Brunnsbomarken 7:1 som är samtaxerad och klassas som lantbruksenhet, 

bebyggd, således en redan ”bebyggd” fastighet. I den nu upphävda 

skötsellagen 2 § stadgades att lagen (skyddet för jordbruksmark) inte var  

 

tillämplig på jordbruksmark som ingår i fastighet, som har bildats för annat 

ändamål än jordbruk och som därefter inte har taxerats eller som enligt 

detaljplan eller områdesbestämmelser är avsedd för annat ändamål än 

jordbruk. Förenklat hävdar skötsellagen att skyddet för jordbruksmark inte 

gäller om fastigheten taxerats som ”bebyggd jordbruksmark”.  

Begreppet jordbruksmark förekommer även i 12 kap. 7 § miljöbalken. I denna 

bestämmelse anges att med jordbruksmark avses i 8 och 9 §§ sådan åkermark 

och betesmark som ingår i fastighet som är taxerad som lantbruksenhet. 

Föreskrifterna i dessa paragrafer ska dock inte tillämpas på jordbruksmark 

som ingår i en fastighet, som har bildats för annat ändamål än jordbruk och 

som därefter inte har taxerats, eller som i detaljplan eller i 

områdesbestämmelser enligt PBL är avsedd för ett annat ändamål än 

jordbruk. Men syftet med 3 kap. 4 § miljöbalken skulle inte uppnås om det 

förhållande att fastigheten, såsom i detta fall, är taxerad som ” 

lantbruksenhet, bebyggd”, ensamt skulle medföra att 3 kap. 4 § miljöbalken 

inte är tillämplig.  

Vad innebär för kommun ett väsentligt samhällsintresse i det aktuella 

planområdet? 

Lokaliseringsprövning 

Skara kommun är en utpräglad jordbrukskommun och planförslaget innebär 

att jordbruksmark tas i anspråk för bostadsbebyggelse.

 
Bild 1: Skara kommun yta är 42800 ha varav Skara är 834 ha, 1.95% av hela 

kommunen. Brunnsbomarken 4:3 är ca 3,2 ha enligt fastighetsregistret 

BRUNNSBOMARKEN 4:3 och 7:1 



 

Delar inom det aktuella planområdet, fastigheten Brunnsbomarken 4:3, 

används idag som åkermark och är därmed brukningsvärd jordbruksmark. För 

att marken ska få tas i anspråk för bebyggelse krävs enligt 3 kap. 4 § 

miljöbalken att det behövs för att tillgodose ett väsentligt samhällsintresse 

som inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredställande sätt 

genom att annan mark tas i anspråk. 

Om Väsentligt samhällsintresse och Jordbruksmarken i kommunernas fysiska 

planering beskriver Jordbruksverket i sin rapport 2013:35: ”Regionalt 

perspektiv: Viktigt att lyfta upp jordbruksmarksfrågan regionalt. Detta bör vara 

något för regionplaneringsutredningen att titta närmare på. Genom att 

hänvisa jordbruksmarksfrågan till en mellankommunal samordningsfråga kan 

den även tas upp som en granskningspunkt i länsstyrelsernas granskande så 

kallade Sammanfattande redogörelse, i samband med utställningen av 

kommunala översiktsplaner.” 

 

Den aktuella fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och ingår inte i 

sammanhållen bebyggelse. I varje kommun ska det finnas en översiktsplan som 

omfattar hela kommunens yta, den utgör kommunens samlade bedömning av 

föreliggande markanvändningsanspråk, planering för framtida 

bostadsförsörjning och bevarandeintressen. Översiktsplanen är inte bindande 

men vägledande och utgör ett viktigt underlag vid den avvägningen mellan 

allmänna och enskilda intressen. Skara kommun översiktsplan är från 2005 och 

har inte aktualitetsprövats under de senaste mandatperioderna.  

I den gällande översiktsplan är marken utpekad som jordbruksmark. Under 

rubriken ”Åker” och ”Klassificering av åkermark” beskrevs följande:  

”Länsstyrelsens lantbruks- och veterinäravdelning (dåvarande 

lantbruksnämnden) delade 1975 in Skaraborgs jordbruksmark med hänsyn till 

dess beskaffenhet dvs åkers produktionsförmåga och arrondering 

(avgränsning/ fältstorlek).”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2: Med klass A menades. ”Hänfördes åker av god beskaffenhet med 

sammanhängande areal större än 100 ha.”   

 

Det vill säga, brukningsvärd v/s brukningsbar mark refererar egentligen till ett 

ekonomisk avkastningsvärde. Lantbruksverket gjorde 1971 en omfattande 

gradering av åkermark. Skara och aktuellt område omfattas i detta PM av 

klass 5 av 10. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Bild 3: På en annan karta hamnar planområdet i sin helhet inom områden 

med bebyggelsetryck. 



 

Inga övriga utredningar eller värden beskrivs för området mer än att området 

hannar inom det som anses vara tätortsnära och bör ingå i en fördjupad 

översiktsplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett annat mer aktuellt kommunalt ställningstagande, antagen av 

kommunledningsförvaltningen sept. 2019, är ”Bostadsförsörjningsprogram”. I 

denna handling fastställts bl. a. följande om bostäder:  

 ”Bostadsbebyggelse utanför centralorten.” 

Livsstilen som konkurrenskraft" är ett ledord i Skaras vision 2025. I samband 

med bostadsförsörjningsprogrammet tolkas detta som att det ska finnas 

samma grundförutsättningar (god infrastruktur, god samhällsservice) oavsett 

om man väljer att bo i centralorten eller på landet. I syfte att tillgodose 

ledordens innebörd utan att landsbygdens kvalitéer och karaktär påverkas 

negativt, är det av vikt att det noggrant utreds var och på vilket sätt ny, 

sammanhållen bebyggelse på landet kan tillkomma.  

I handlingsplanen föreslås därför bland annat att en ny översiktsplan ska 

tas fram där dessa frågor kan utredas i ett sammanhang. Då dess 

antagande inte ska fördröja utvecklingen av bostadsbeståndet på 

landsbygden anges i bostadsförsörjningsprogram ett antal åtgärder och 

förhållningssätt för att fortsätta driva utvecklingen av bostadsbeståndet på 

landsbygden.” 
 

 ”I samband med att nya bostäder byggs finns möjligheten att så kallade 

flyttkedjor uppstår. Det innebär att bostäder i det äldre bostadsbeståndet kan 

komma att frigöras.”  
 

 ”Det är en angelägen fråga för Skara kommun att det finns ändamålsenliga 

bostäder för alla invånare och att arbeta aktivt för de grupper som av olika 

skäl har det speciellt svårt att hitta en lämplig bostad. Bfp fokuserar på sex 

identifierade bostadssociala grupper: 

• äldre 

• barn 

• unga vuxna 

• nyanlända 

• personer med särskilda behov 

• blivande skaraborgare” 

 ”Länsstyrelsens Bostadsmarknadsanalys Västra Götalands län 2018 

(Rapport 2018:40) tar sin utgångspunkt i att regionen 2017 växte med  

4000 färre personer jämfört med föregående år. Det är första gången på 

flera år som ökningen av antalet invånare mattas av, även om den 

fortfarande ökar. Länsstyrelsen räknar dock med att 8 000 bostäder per 

år behövs i regionen de kommande tio åren, varav 700 i Skaraborg." 
 

 ”Skaraborg är den enda av de fyra delregionerna i Västra Götaland där det 

färdigställdes störst andel hyresrätter under 2017. Att det byggs för få 

bostäder hänger främst ihop med höga produktionskostnader och att det 

saknas planlagda byggrätter i attraktiva lägen. Skaraborgsregionen skiljer 

dock ut sig och anger att det är byggherrars brist på intresse av att bygga 

som är det främsta hindret för ökad nyproduktion.” 

Sammanfattningsvis, för att kunna tillgodose och uppnå målet om antal 

bostäder som påpekas behöver vi resonera kring en lämplig plats som kan 

möjliggöra antalet och helst den variationen av bostäder som eftersträvas. 

Lokaliseringsprövningen bedöms därför kunna göras utifrån två 

huvudfaktorer avseende exploateringsmöjligheterna.  Alternativet till ett 

sammanhängande utbyggnadsområde, det vill säga storleken på fastigheten 

och möjligheten till exploateringen, det vill säga antal bostäder/ 

byggnadsarea som kan medges. 



 

Alternativen 

Utöver aktuellt område, total har fem alternativ studerats. Den röda linjen 

markerar planlagda områden. Den gula, lägesbestämning 

 

Alternativ 1: Del av Oxbacken 1:1 och del av Hospitalsgården 4:1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativ 1 är valt utifrån principen om möjlig förtätning, närheten av 

bebyggelse och den föreslagna principen, likvärdig storlek på yta. Området 

berör två planer, huvudsakligen avsedda för industriändamål, folkpark och 

park (plantering). Gällande ändamål och funktion innebär att staden 

använder stora delar av ytan som ett rekreationsområde. Det vill säga, även 

om ytan i sin helhet är om ca 36000 m², eventuellt exploatering i området 

skulle innebära att flera olika aspekter skulle behöva beaktas och sannolik 

minska exploateringsgraden för denna yta. Till väster om detta alternativ 

finns industri, ett mindre vattendrag och Folkets park.  Det vill säga, området 

möjliggör inte utbyggnad i den utsträckning som Brunnsbomarken möjliggör.    

 

Alternativ 2: Skaraberg. Del av Skaraberg 1:1 och 2:1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

I Skarabergs område, placerat i den norra delen av Skara finner vi en yta om 

ca 40 000 m².  Området avgränsas av blandad bebyggelse och struktur. Den 

västra delen visar ett tätare avtryck med villaträdgårdar som placeras längs 

slingrande gator som är anpassad till markförhållandena. På den östra delen 

är uppbyggd något glesare med några enstaka större eller högre hus. 

Markerat området berör tre detaljplaner som är avsett i första hand för Park 

och Natur. Området belastas av några rättigheter och ledningar samt, delar 

av det, utgör en lämplig översvämningsyta vid skyfall.  

Området bedöms väl uppfylla kravet på samlokalisering av ny bebyggelse till 

redan befintlig bebyggelse men en hög exploateringsgrad skulle innebära att 

ett rekreationsområde skulle minskas avsevärt. 

 

 

 

 

 

 

Alternativ 3: Ängaberget. Del av Petersburg 4:1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studerat område är inte planlagt, är ca 38 000 m² och ligger i södra delar av 

Skara.  Ängaberget är avgränsat av sammanhållande bebyggelse mot väster, 

planlagt område mot öster och söder samt Europavägen 20 mot norr. 

Gällande detaljplaner fastställer bl. a. bostadsändamål och idrottsområde. 

I detta alternativ anses finnas goda möjligheter att tillgodose en del av 

intentionerna med exploatering. Att möjliggöra blandad bebyggelse i 



närheten av staden. Det finns dock några aspekter att beakta, bland annat 

den höga naturvärden, kopplingen till idrottsområdet och närheten till E20. 

Dessa faktorer minskar ytan för utnyttjande och kan föranledda till att 

modellen för exploateringen blir något högre än det man skulle eftersträva i 

området. Med andra ord, läget och värdena i Ängaberget är höga men 

uppfyller däremot inte alla intentioner som eftersökts i syftet med planen i  

Brunnsbomarken. Storleken på den slutliga yta som kan utnyttjas är osäker, 

avståndet till handel och centrum är i stort sett samma men eftersom 

intentionerna med den aktuella detaljplanen är att möjliggöra bostäder för 

personer med särskilda behov eller äldre, närheten till vårdcentralen är ett i 

detta sammanhang, ett stark plus.  

 

Alternativ 4: Vilan. Del av Vilan 1:1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilanområdet är det sista området som kommunen utgör en 

sammanhängande utbyggnadsområde, är planlagt och inte är en 

landbrukfastighet. Området möjligör industri, anmält ändamål och 

idrottsändamål och det är precis det som präglas i området. Stora idrotthallar 

av industrikaraktär och öppna ytor i form av fubollsplaner som stärker 

känslan av frilufaktiviteter. Markerad ytan är ca 37 700 m². Att exploatera 

området för något annat än idrott bedöms inte aktuellt. En sådan ingrepp 

skulle innebära att andra platser måste studeras då området är i dagläget är 

enda ytan för stora idrottevenemant i Skara. Det vill säga att aktuell 

lokaliseringsprövning skulle föranledda till att en viktigt samhällsfuntion 

måste okså omprövas.  

 

 

 

 

 

 



 

Alternativ 5: Karlstorp. Del av Uddetorp 3:1 och del av Västermalm 1:2, 3:1 

och 3:2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som det utmärktes innan, inom det planlagda området i Skara finns ingen 

annat sammanhängande utbyggnadsområde än jordbruksmark att tillgå för 

utbyggnad. Andra eventuella placeringar innebär att lokalisering sker på mark  

 

 

som omfattas av ett pågående planarbete, området är redan planlagt för 

bostadsändamål eller industriändamål.    

Studerat område ligger i Karlstorp, i nordvästra delen av Skara är om ca  

76 000 m². Området berör fyra fastigheter som är delvis eller helt planlagda.  

- Västermalm 1:2> 3: Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark). 

- Västermalm 3:1 Utgör en taxeringsenhet Industrienhet, övrig mark (gatu- 

och parkmark). 

- Västermalm 3:2: Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark) och  

- Uddetorp 3:1: Industrienhet, övrig byggnad f. radiokommunikation samt 

lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur översiktsplanen kan man kort konstatera att på samma sätt som 

Brunnsbomarken finns ingen särskild planering för området, det omfattas av 

bebyggelsetryck och klassas som åkermark. Se bilderna 2 och 3. Det som 

avgör skillnaden är att i området studeras en ny eller ombyggd riks- eller 

landsväg vilket anses utgöra en faktor som behöver studeras långsiktig.    

 



Brunnsbomarken 4:3 & 7:1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markerad ytan avser fastigheten Brunnsbomarken 4:3 är 33 181 m². 

 

Skara kommun vill kunna erbjuda ett lantligt boende till olika målgrupper som 

till ex. för de med utflugna barn och behov av mindre boyta än vad 

familjelivet kräver, dock med enkel tillgång till utemiljö och samvaro. Skara 

kommun har en hög ambition gällande hållbara städer och strävar efter 

bostäder med god tillgång till kollektivtrafik och trygga cykelvägar till 

kommunal service. Genom en bebyggelseutveckling på landsbygden är det 

viktigt att bygga i anslutning till samhället. Det aktuella planområdet ligger vid 

den enda cykelvägen i kommunen som förgrenar flera olika orter vilket ger 

väldigt goda förutsättningar för hållbara transporter. (Ardala – Skara – Axvall - 

Varnhem). Inom 1,5 kilometer finns hållplats vid Skaraborgs starkaste 

kollektivtrafikstråk, mellan Lidköping och Skövde, som är knutpunkt för 

stambanan. Stråket har den högsta turtätheten i Skaraborg med 

halvtimmestrafik i högtrafik.  

I jämförelse med många andra kommuner i regionen ligger Skara tätort 

omgiven av åkermark från alla väderstreck. Då det råder brist på platser att 

bygga på i en tid med ökat bostadsbehov fodrar kommunen på en ökad dos 

av den regionalt fördelade potten exploateringsmark på jordbruksmark. 

Det aktuella planområdet är ca 4 hektar och planeras för en relativt hög 

exploateringsgrad men ändå med möjlighet till småskalig odling, ljus och luft. 

Området förväntas byggas i 2-3 etapper, med olika upplåtelseformer men 

främst hyresrätter. Del av planområdet är redan bebyggd med bostäder.  

Med sitt unika läge och utformning förväntas detta nytillskott bli ett unikt 

bostadsområde inom Skara kommun. Utbudet för målgruppen 60+ som idag 

bor på en gård eller villa på landsbygden och vill komma närmre service och 

enkelhet, är i stort sett obefintlig. Kommunen anser att olika bostadsformer 

ger regionen det som behövs för att få rörlighet på bostadsmarknaden. 

Avsikterna med flyttkedjan som utpekas i bostadsförsörjningsprogrammet 

förstärks.   

En bostadsutveckling bör då i vissa fall prioriteras högre än bevarandet av 

jordbruksmark. Detta resonemang, anser kommun, gäller i högsta grad när 

planområdet ligger i anslutning till Skara tätort som visar på sviktande 

befolkningsunderlag. Skara kommun bedömer att det är mer resurseffektivt 

att skapa 80 hushåll för seniorer på 4 ha än att 10 familjer bygger ny bostad 

på landsbygden med 2000 kvm vardera på jämförbar area. (Om samma 4 ha 

hade planerats för villor hade 50% räknats bort för gator. Kvar blir 20 000 kvm 

delat på 10 familjer som önskar stort tomt för sitt bil-och odlingsintresse. Det 

är dessa unga familjer med skrymmande intressen som förväntas ta över de 



bostäder som 60+arna säljer). Aktuell detaljplan möjliggör för ca 80 

lägenheter fördelat i små flerfamiljshus samt rad- och kedjehus.  

För att utveckla de små tätorterna för att tillgodose det väsentliga intresset 

bostadsbebyggelse måste en mindre del jordbruksmark tas i anspråk. Aktuellt 

planområde innefattar en relativt liten del jordbruksmark och ligger i nära 

anslutning till redan ianspråktagen mark och befintlig infrastruktur.  

I proposition 1985/86:3 står att vid exploatering av större sammanhängande 

jordbruksbygder och jordbruksmark av hög kvalitet är det nödvändigt att 

även redovisa möjligheterna till alternativ lokalisering till annan del av den 

berörda kommunen eller regionen, dvs. utanför kommungränsen. Skara 

kommun anser inte att de 4 hektar som planområdet innefattar, anses vara 

att betrakta som ett sådant större område som propositionen syftar 

på.  Dessutom väger andra nackdelar över när även miljömålen beaktas i den 

sammanvägda bedömningen om samma mängd bostäder skulle placeras på 

annan plats i kommunen med längre avstånd till service och utan tillgängligt 

GC-vägnät.  

För att en exploatering av brukningsvärd jordbruksmark ska vara godtagbar 

krävs, utöver att exploateringen ska utgöra ett väsentligt samhällsintresse, att 

byggnationen inte kan tillgodoses på en annan plats. Planförslaget är en 

naturlig fortsättning på bebyggelsestrukturen strax väster om planområdet. 

Enligt Plan och bygglagen ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämplig 

med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan 

användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning (Plan- och 

bygglag (2010:900) 2 kap 2 §). Här kan även vägas in att värna om en god och 

långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och kommande 

generationer. Bostäder är ett allmänt intresse. Fördelarna med närheten till 

service, närhet till rekreation och hälsofrämjande miljöer samt möjligheten till 

hållbara transporter överväger förlusten av 3.2 ha jordbruksmark. Odlingslotten 

är relativt liten och begränsas av väg både i norr, öster och söder. I väst 

begränsas odlingslotten av dike och fastighetsgräns.  

Lokaliseringsalternativ anses beaktat. Bostäder skulle kunna lokaliseras till 

andra platser i Skaras tätort genom förtätning eller andra 

jordbruksfastigheter. Alternativen skulle dock inte möjliggöra för ett lika stort 

tillskott av nya bostäder på en och samma fastighet som föreslagna 

detaljplanen möjliggör.  

Av de studerade alternativen för lokalisering bedöms det aktuella 

planområdet vara den bästa.  Området ses som en naturlig fortsättning på 

tätortens expansion då planområdet ligger några hundra meter utanför 

tätortsbebyggelsen och verksamheter.  

Avseende pågående verksamhet: Fastigheten ligger i direkt anslutning till 

jordbruksmark och därför kan vissa olägenheter uppkomma när marken 

brukas men området har en lantlig karaktär och husen föreslås placeras intill 

en landsväg som redan idag är delvis kantad med bebyggelse för 

bostadsändamål. Berörda grannar kommer att ha möjligheter att yttra sig.  

Sammanfattning 

En stad blir aldrig färdigbygg utan utvecklas under lång tid. I dagsläget anser 

kommunen att ett avgörande resonemang kring redovisningen/ utredning för 

alternativ mark till planområdet som omfattar hela regionen är en fråga som 

behöver klargöras i en ny översiktsplan där aktuella lagstiftar och riktlinjer 

tillämpas.   

En fortsatt utveckling av Skara med bostäder i Brunnsbomarken i ett läge med 

god kollektivtrafikförsörjning, närheten till näringslivet, affärer och 

verksamheter bedöms av Skara kommun medföra en god hushållning med 

mark. Av de studerade alternativen för lokalisering bedöms det aktuella 

planområdet vara den bästa lokaliseringen för den aktuella typen av ändamål 

trots att det tar i anspråk jordbruksmark. 

För att utveckla de små tätorterna för att tillgodose det väsentliga intresset 

bostadsbebyggelse måste en mindre del jordbruksmark tas i anspråk. Aktuellt 

planområde innefattar en relativt liten del jordbruksmark och ligger i nära 

anslutning till redan ianspråktagen mark och befintlig infrastruktur. 

I lagstiftningen exemplifieras bostadsförsörjningsbehovet som ett väsentligt 

samhällsintresse. Behovet av bostäder i Skara kommun är stort och 

byggnation av bostäder kan därför anses utgöra ett väsentligt 

samhällsintresse. I detta fall har behovet av bostäder ansetts väga tyngre än 

ett bevarande av jordbruksmarken. Något som ytterligare motiverar att detta 



förslag utgör ett väsentligt samhällsintresse är att förslaget innebär att 

kollektivtrafiken i området stärks, närheten och möjligheten till service ökar 

och att ny exploateringen på så vis är en komplettering av nuvarande 

tätortsstruktur där serviceutbud, näringsliv och skolverksamhet etc. redan 

finns.  
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