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DET ALJPLAN FOR DEL A V 
O •• 

VING 22:1 MM (lNDUSTRIOMRADE VID RaDJORNA) 
I SKARA KOMMUN 
UPPRA TT AD DEN 5 DECEMBER 2002 SAMT REVIDERAD 
DEN 21 MARS OCH 12 MAJ 2003. 

ÖSTEN ANDERSSON 

STADSARKITEKT 
ERIK WESTLIN 

PLANARKITEKT 

Plan bes tämmelser 
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas gäller 
bestämmelsen inom hela planområdet . Endast angiven användning och utformning är t illåten. 

GRÄNSBETECKNINGAR 

----

MARKANV ÄNDNING 

Allmän plats : 

Kva rtersmark : 
rj-----, L.:.... ___ ---1 

Linje ritad 3 mm ut anför planområdets gräns. 

Anv ändningsgr äns. 

Egensk apsgräns . 

Industritrafik 

Industri. Ej handel. 

UTFORMNING AV ALLMÄN PLA TS 

+000.0 Föreskriven höjd över nollp lanet . 

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE 

E -----3 ..... ..... ... 
. . . . . . . . . . . . . ...... .... ... ------

~~~=~~~ 

MARKENS ANORDNANDE 

Marken får inte be byggas. 

Planterad skydds zon skall f innas på sätt som prec iseras i planbeskrivningen. 

Marken får inte hårdgöras, men där utfart medges får körbar väg anordnas 
genom skyddszonen . Bestämmelsen utgör inte hinder för at t anordna plan
t erad skyddsvall. 

Minst 50 % av fastighets area skall möjliggöra infiltrat ion av dagvatten. 

Körbar utfart får in t e anordnas mot mark som inte ingår i detal jplan. 

jr-- -Er --4f Från var je fastighet får anordnas högst en körbar utfart, vars bredd i 
kvarter sgräns inte får överstiga tio met er. Utfarten skall placeras 
och utformas så att risken för olyckor begränsas och olägenhe t er för 
trafiken inte uppkommer. ytterligare utfart får anordnas endas t om 
miljö- och byggnadsnämnden för var je enskilt fal l prövar det vara 
förenligt med krav på hög trafiksäkerhet och god utformning. 

PLACERING OCH UTFORMNING 

Byggnads avstånd till fast ighetsgräns får inte vara mindre än dess höjd, och allra minst 4,5 meter . 

Högsta byggnadshö jd i meter . 

Högsta totalhöjd i me t er. 

ADMINIS TRA TIVA BES T ÄMMELSER 

Genomförande t iden slutar 5 år från den dag planen vunnit laga kraft . 

Marklov ell er bygglov får in te ges förrän t illstånd för markavvattning givits. 

Kommunen är inte huvudman för allmän plats . 

ÖVRIGT ---

Grundkartan har upprättats i skala 1:2000 av miljö- och byggnads kontor e t i Skara kommun. 

Ant agen av kommunfullmäktige den 10 juni 2003. 
Laga kraft den 11 februari 2004. 



Antagen av kommunfullmäktige den 10 juni 2003. 
Laga kraft den 11 februari 2004. 

Detaljplan för del av 

Ving 22:1 mm (industriområde vid Rödjorna) 
i Skara kommun 

Planbeskrivning 

Handlingar 

Detaljplanen utgörs av denna beskrivning, 
en plankarta med bestämmelser, en miljö
konsekvensbeskrivning, en genomförande
beskrivning och en samrådsredogörelse. 
Till planen hör en fastighetsförteckning 
samt ett utlåtande efter utställningen. 

Planens syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 
etablering av nya verksamheter i nära an
slutning till Rödjornas återvinningsanlägg
ning och deponi. Bl a skall den ge förut
sättningar för att flytta delar av Recycling 
Husgärdet AB:s verksamhet från dess nu
varande plats vid Husgärdessjön. 

Förutsättningar 

Plan områdets läge och omfattning 

Planen omfattar del av fastigheten Skara 
Ving 22: 1 och cirka 2000 m2 av fastigheten 
Härlingstorp 4: l. Planområdet omfattar to
talt cirka tio ha, och är helt obebyggt. 

Markägare 
Ving 22:1 ägs sedan år 2001 av Skara 
kommun. Fastigheten Härlingstorp 4: 1 är 
privatägd, och ägs av Härlingstorp AB. 

Tidigare ställningstaganden 
Någon tidigare detaljplan finns varken för 
planområdet eller för Rödjorna. I Skara 
kommuns översiktsplan ingår planområdet 
i "Övrig mark" där lagstiftningens generel
la regler gäller. 

Vegetation och topografi 
Planområdet innehåller högvuxen barr- och 
blandskog, samt ett par områden med ung
skog. l planområdets nordöstra del ligger 
ett vattenrikt kärrornråde, och strax söder 
om planområdet finns ytterligare några 
mindre våtmarker. Inget av kärrområdena 
har i 1984 års våtmarksinventering eller na
turvårdsprogram bedömts ha något nämn
värt naturvärde. Genom planområdet går en 
vattendelare, vilket innebär att dagvatten 
från den sydligaste delen rinner mot söder 
och mot Flian medan vatten från större de
len av området leds norrut/västerut mot 
Götalabäeken och Afsen. 

Någon geoteknisk undersökning har inte 
gjorts, men marken bedöms bestå av block
rik morän. Marken är relativt kuperad, och 
nivåskillnaderna inom planområdet uppgår 
till cirka fem meter. 

Ett ca 75 meter brett område sydväst om 
vägen är ganska plant, men väster därom 
faller terrängen ett par meter. Ä ven nordost 
om vägen finns ett relativt plant område. 

VING 22:1 
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Omedelbart sydost om pIanområdet ligger 
en mycket markant höjdsträckning, som 
sträcker sig från sydväst mot nordost. 

Rödjorna 
Cirka 500 meter sydost om planområdet 
ligger Rödjornas återvinningsanläggning 
och deponi. Anläggningen drivs av Sita 
Sverige AB, som arrenderar marken av 
Härlingstorp AB. 

Fornlämningar 
På höjdsträckningen utanför planområdet 
finns två registrerade fornlämningar. Den 
ena (N Ving 40) ligger högt över omgiv
ningen nära bilvägen, och består enligt 
fornlämningsregistret av en "hög/stensätt
ning med mitthög". Cirka 300 meter nord
ost därom, och på betydligt lägre nivå, lig
ger en fornlämning (N Ving 39) som be
tecknas "stensättning". Båda lämningarna 
är gravar från tiden mellan yngre bronsål 
der och fram till 200 - 400 e Kr. 

Övriga intressen 
Marken bedöms, bortsett från de nämnda 
fornlämningarna , inte ha något större värde 
för friluftsliv, naturvård eller kulturmin
nesvård. 

Vägar och trafik 
Genom planområdet går infartsvägen till 
Rödjorna. Det finns inget servitut, vägsam
fallighet eller annan rättighet för vägen. En
ligt muntliga uppgifter fick vägen ur
sprungligen byggas under förutsättning att 
alla berörda markägare fick rätt att använda 
den så länge den fanns kvar. 

Den skogsväg som leder österut mot Olofs
torp och Axvall har viss betydelse som 
promenad- och cykelväg. 

Huvudde len av trafiken till och från Röd
jorna går via Rv49. Men en del trafik körs 
på Örnsrovägen vilket i många år skapat 
oro och irritation såväl för cyklister som för 
boende längs vägen. Stora fordon och höga 
hastigheter ger olycksrisker. Dåligt fastsur-
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rade sopor hamnar i vägdiken och på om
givande marker. 

Teknisk försörjning 
Längs infartsvägens sydvästra sida ligger 
en spillvattenledning och en metangasled
ning. Vättervattenledningen passerar cirka 
700 meter söder om planområdet. 

Skäl för att upprätta detaljplan 

Återvinningen utvecklas 
Avfallshanteringen har sedan ett tiotal år 
genomgått omfattande förändringar, t ex in
förandet av det s k producentansvaret. Yt
terligare förändringar kommer att ske i 
framtiden. Allt brännbart avfall skall sorte
ras för att kunna återvinnas och brännas, 
och inom några år blir det förbjudet att de
ponera organiskt material. Diskussioner om 
eventuell sopförbränningsskatt pågår. Syf
tet med förändringarna är framför allt att 
öka återanvändningen och återvinningen 
(inklusive förbränning), och därigenom 
minska deponeringsmängderna. 

Skara kommun har nyligen antagit en av
fallsplan som innebär att Vått & Torrt
systemet bytts till ett system där avfallet 
sorteras i fraktionerna brännbart respektive 
icke brännbart. 

Miljökraven ökar, och stora investeringar 
krävs i återvinnings branschen. Det leder 
troligen till att det inom några få år finns 
fme deponier än idag. I Skaraborg kan 
Rödjorna visa sig vara den enda som har 
förutsättningar att finnas kvar på lång sikt. 
De närmaste kommer då att finnas i J önkö
pingsregionen, Trestadsregionen, Örebro 
och Karlstad. 

Dagens verksamhet vid Rödjorna uppfYller 
mycket högt ställda krav. Verksamheten 
har bra transportläge, bra lösningar för vat
ten och spillvatten, modern lakvattenan
läggning, metangasutvinning, sorterings an
läggning samt erforderliga skyddsavstånd. 

VING 22:1 



Anläggningen är miljöprövad, och har de 
till stånd som erfordras. 

Planområdets läge är nästan optimalt för 
avfall shantering och återvinning i Skara
borg. Den s k transportmittpunkten mellan 
Vänern och Vättern ligger ungefär vid Vi
lans trafikplats i Skara. Enligt vägverkets 
vägutredning för ombyggnad av R v49 skall 
länsvägen byggas om till fyrfältsväg med 
trafikplats vid Finnatorp, vilket ytterligare 
förbättrar tillgängligheten. Vägombyggna
den bedöms kunna börja 2005. 

Tillkommande verksamhet 
För att kunna tillgodose både dagens och 
framtidens behov bör mark planläggas fö r 
industriändamål i nära anslutning till Röd
jorna. De goda förutsättningar som platsen 
har bör utnyttjas även för andra liknande 
verksamheter. 

Sedan flera år behövs ny plats för Recyc-
1ing Husgärdet AB, vars verksamhet idag 
bedrivs vid Husgärdessjön öster om Axva1-
la hed. Den nuvarande lokaliseringen är 
synnerligen olämplig, med stora olägenhe
ter både för människor och miljö. Såväl 
verksamheten som trafiken till och från an
läggningen innebär oacceptabla störningar 
för servicehuset Vallehemmet, pansarm u
seet, det hi storiska besöksmålet Axevalla 
Hus samt för boende i Axvall. Läget hind
rar dessutom företagets vidare utveckling. 

Detaljplanens innebörd 

Planområdets läge och avgränsning 
För att kunna erbjuda industrimark i närhe
ten av Rödjorna köpte Skara kommun år 
2001 fastigheten Ving 22:1. Köpet motive
rades av det goda transportläget och av de 
samordningsvinster som närheten till Röd
jorna förväntades kunna ge. 

Planområdet omfattar den del av Ving 22: 1 
som bedöms ha förutsättningar för att kun
na användas som industrimark. Avståndet 
till bostäder är relativt stort, och verksam-
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heten kommer inte att bli synlig i landska
pet. 

För att inte hindra Sita:s verksamhet från 
att utvecklas och expandera, ligger planom
rådet cirka 500 meter från den nuvarande 
anläggningen. Marken mellan Rödjorna 
och pianområdet kan betraktas som möj ligt 
expansionsutrymme, om Sitas verksamhet 
kräver det och om överenskommelse kan 
träffas med markägaren. 

Planområdets användning 
PIanområdet får användas för "industri". 
Med begreppet industri avses all slags pro
duktion, lagring och annan hantering av va
ror. Ä ven verkstäder och tekniska anlägg
ningar samt de kontor, personalutrymmen 
etc som behövs för industriverksamheten 
inryms i industribegreppet. Bostäder och 
handel tillåts inte. 

Markarbeten 
Som ovan nämnts, är planområdet relativt 
blockigt och kuperat. För att på ett ända
målsenligt sätt kunna ta det i anspråk för 
industri, krävs omfattande markarbeten. De 
högre delarna behöver schaktas ner, och 
låglänta partier fy llas upp. Det kärr som 
ligger inom planområdet kan behöva dräne
ras ur och fyllas igen. 

Skyddsavstånd till bostäder 
Större delen av planområdet ligger mer än 
500 meter från närmaste bostäder. Läs mer 
i miljökonsekvensbeskrivningen. 

Fornlämningar 
De ovannämnda fornlämningarna är gravar, 
och fler kan finnas i omgivningen. Det är 
länsstyrelsen som avgör vilket skyddsom
råde som krävs kring fornlämningar, men 
Västergötlands Museums preliminära be
dömning är att ett inre skyddsområde bör 
begränsas av den skogsväg som går 
omedelbart väster om och nedanför höjd
sträckningen. Innan mark tas i anspråk för 
industri skall arkeologisk utredning göras. 
Om fornlämningar påträffas under grävning 



eller annat arbete, skall arbetet omedelbart 
avbrytas i den del som berör fornläm
ningen. Den som leder arbetet är skyldig att 
omedelbart anmäla fYndet till länsstyrel sen 
(kulturminneslagen 2: 1 O). 

Byggnadshöjd 
Högsta tillåtna byggnadshöjd (motsvarar 
ungefär fasadhöjd) inom planområdet blir 
10.0 meter medan högsta totala byggnads
höjd (taknockshöjd eller motsvarande) an
ges till 13.0 meter. 

Trafik 

Tänkbar utformning av trafikplats vid Finnatorp 

All biltrafik till planområdet måste komma 
via den nuvarande infartsvägen, från R v49 
och väg 2680 (Örnsrovägen). Enligt den 
ovannämnda vägutredningen för Rv49 skall 
Rv49 byggas om till fyrfältsväg. Vägom
byggnaden kommer att förbättra planområ
dets tillgänglighet avsevärt. Med en trafik
plats vid Finnatorp blir det t ex betydligt 
lättare för långa fordon att från Rödjorna 
köra ut på Rv49 mot Skara. 

Enligt samma utredning skall en separat 
cykelväg byggas mellan Skara, Sommar
land och Axvall. Enligt en "fördjupad förs 
tudie" som upprättats i december 2002, fö 
reslås cykelvägen byggas på den f d järn
vägsbanken mellan Skara och Finnatorp. 

4 

VING 22:1 

Cyklister som skall till planområdet måste 
använda infartsvägen från Örnsrovägen, 
men trafiken bedöms inte bli så stor att det 
är rimligt att bygga separat cykelbana. Cyk
lister från Axvall kan nå området via Olofs
torpsvägen och befintlig skogsväg. För att 
säkerställa möjligheten att sommartid cykla 
mellan pianområdet och Axvall, bör den 
gemensamhetsanläggning som bildas ingå 
som delägare i denna skogsväg. 

Trafiksituationen på Örnsrovägen behöver 
förbättras . l villkor fö r miljöprövning av 
verksamheter i området bör man därför 
ange att transporter inte skall gå via Örns
rovägen. 

Konflikterna mellan biltrafik och cyklister 
kommer att minska när cykelvägen Skara 
Sommarland - Axvall b lir klar. Den nya 
trafikplatsen vid Finnatorp bör göra det lät
tare för tunga transporter att gå via Rv49. 
Båda dessa projekt förväntas ligga relativt 
nära i tiden, med byggstart 2005. Om pro
blemen med tung trafik på Örnsrovägen 
ändå består, kan man överväga ytterligare 
åtgärder för att styra över trafik ti ll Rv49, t 
ex farthinder som försvårar fö r långa och 
tunga fordon. Ansvaret för dessa frågor lig
ger emellertid på vägverket. 

Skyddsplanteringar 
Planområdets två kvarter skall enligt plan
bestämmelserna omges aven tio meter bred 
skyddszon som inte rar hårdgöras. Zonen 
skall vara bevuxen med tät, naturlik vegeta
tion bestående av träd och buskar. Träd 
skall finnas med inbördes avstånd av högst 
10 meter. Befintliga ädellövträd med stam
omfång minst 40 cm skall bevaras. Mot in
dustrigatan kan miljö- och byggnadsnämn
den medge att skyddszonen planteras med 
alleträd c/c högst 10 meter. Skyddszonen 
får även inrymma en skyddsvall , som skall 
hållas bevuxen med träd och buskar. 



Teknisk försörjning 
Planområdet förutsättes vid behov kunna 
anslutas till befintlig spillvattenledning vid 
infartsvägen. 

För områdets långsiktiga vattenförsörjning 
bör ledning kunna byggas från Vättervat
tenledningen. Men så länge vattenbehovet 
är relativt begränsat, bör brunnar kunna an
ordnas inom eller i anslutning till planom
rådet. 

Dagvatten från planområdet leds efter för
dröjning i huvudsak västerut till Afsens 
(Gällkvistabäckens) källflöden. Lämplig 
plats för flödesutjämningsbassäng bör vara 
omedelbart väster om planområdet. Viss 
infiltration förutsättes ske inom planområ
det. Läs mer igenomförandebeskrivningen. 

Elektricitet 
El till planområdet kommer sannolikt att 
levereras av Vallebygdens Energi. 

Planens miljökonsekvenser 

Planens konsekvenser för miljön beskrivs i 
en separat miljökonsekvensbeskrivning. 

Underskrift 

Detaljplanen är upprättad den 5 december 
2002 samt reviderad den 21 mars och 12 
maj 2003. Revideringarnas innebörd fram
går av samrådsredogörelsen respektive ut
låtandet efter utställningen. 

~(J~~Q~l0L 
Osten And~lson Erik Westlin 
stadsarkitekt planarkitekt 
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Detaljplan för del av 

Ving 22:1 mm (industriområde vid Rödjorna) 
i Skara kommun 

Genomförandebeskrivning 

Planens syfte 

Syftet med detaljplanen är att möj liggöra 
etablering av nya verksamheter i anslutning 
till Rödjorna. 

Planarbetet 

Ambitionen är att planen antas av kom
munfullmäktige i juni 2003. 

Genomförandetid 

Genomförandetiden regleras i bestämmel
serna, och är fem år från den dag planen 
vunnit laga kraft. 

F astighets bildningsfrågor 

Fastighetsregleringar 
Planen utgår från att cirka 2.200 m2 av Här
lingstorp 4: I överförs till Ving 22: l. Där
utöver har kommunen för avsikt att sälja de 
delar av Ving 22: I som inte ingår i pIanom
rådet. 

Gemensamhetsanläggningar 
Planen förutsätter att en gemensamhetsan
läggning bildas med ansvar bl a för följan
de. 
• Skötsel och underhåll av nuvarande väg 

från väg 2680 (Ömsrovägen) till Röd
jorna, inklusive vägområden dvs diken 
och slänter. 

• Eventuell bom över infartsvägen. 
• Eventuell gatubelysning. 
• Befintlig spill vattenledning längs in

fartsvägen. 
• Eventuell anslutning till Vättervatten

ledningen eller annan gemensam vat
tenförsörjning. 

Antagen av kommunfullmäktige den lOjuni 2003. 
Laga kraft den Il februari 2004. 

• Del i den skogsväg som leder mot 
Olofstorp och Axvall. 

Därutöver skall ytterligare en gemensam
hetsanläggning bildas, med ansvar för 
markavvattning av planområdet dvs om
händertagande av dagvatten. Eftersom delar 
av planområdet kommer att hårdgöras, blir 
det sannolikt nödvändigt med flödesutjäm
ningsbassäng för regnvatten innan det 
släpps ut i Götalabäcken. 

Gemensamhetsanläggningen ansvarar för 
att planområdets markavvattning sköts på 
ett ur alla aspekter godtagbart sätt. För att 
ge de fYsiska förutsättningarna för detta, 
skall anläggningen ges tillgång till ett till
räckligt stort område för utjämningsdamm. 
Dammens area och läge preciseras i en ut
redning om markavvattning, som görs för 
hela planområdet. 

Rätten till mark för damm skall säkerställas 
innan kommunen säljer den del av Ving 
22: I som ligger utanför planområdet. 

TORF 

Plats för ev flödes ut jämnings bassäng 

VING 22:1 



Skissen ovan visar den plats som bedöms 
mest lämplig om en flödesutjämningsbas
säng anläggs för hela planområdet. 

Innan hela planområdet tas i anspråk kan 
det finnas enklare, men ändå godtagbara, 
sätt att lösa markavvattningen på kvarters
mark. Exempelvis bör den norra delen av 
det östra kvarteret kunna nyttjas som ut
jämningsbassäng så länge inte hela kvarte
ret tas i anspråk. Men det långsiktiga beho
vet för hela planområdet måste säkerställas 
redan vid fastighetsbildningen. 

Arkeologisk ntredning 
Innan mark tas i anspråk för industriända
mål skall arkeologisk utredning ha gjorts. 
Ansvaret för att så sker ligger på Skara 
kommun. 

Utfarter 
I enlighet med planbestämmelserna får från 
varje fastighet högst en körbar utfart byg
gas genom den planterade skyddszonen. 
Ytterligare utfarter får endast anordnas om 
miljö- och byggnadsnämnden prövar det 
vara lämpligt. Körvägar får inte anordnas 
mot omgivande skogsområden. 

Metangasledning 
Nuvarande metangasledning säkerställs 
med ledningsrätt. 

Teknisk försörjning mm 

Utöver vad som ingår i gemensamhetsan
läggningen, regleras den tekniska försörj
ningen inte av detaljplanen. Det följande är 
endast en sammanställning av tänkbara 
lösningar. 

Spillvatten 
Respektive fastighet ansluts till spillvatten
ledningen längs infartsvägen, förutsatt att 
den har tillräcklig kapacitet för detta. Detta 
krav förutsättes kommunen kunna ställa för 
att gå med på att ledningens sträckning 
över Ving 22: l säkerställs. Om spillvat
tenrnängderna blir små, kan man undersöka 
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möjligheterna att bygga enskild avloppsan
läggning. 

Vatten 
Om vattenförbrukningen blir stor, kan ny 
ledning byggas från Vättervattenledningen 
söder om planområdet. Alternativt ansluts 
området till SitaslRödjornas vattenledning 
om överenskommelse kan träffas om detta. 
Om vattenförbrukningen blir låg, bör brunn 
kunna grävas eller borras på eller i anslut
ning till respektive industrifastighet. 

Elektricitet 
Elleverantör blir med största sannolikhet 
Vallebygdens Energi ek fören, men det är 

en fråga som inte styrs av detaljplanen. 

Underskrift 

Detaljplanen är upprättad den 5 december 
2002 samt reviderad den 21 mars och 12 
mi\i 2003. 

A. fl- !,,-... n II/till ~l ~hVlL----. 
Östen Ande son Erik Westlin 
stadsarkitekt planarkitekt 

VING 22:1 


