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Samrådsredogörelse Detaljplan för Skaravallen 2020-06-23 
 

Trafikverket 2020-04-07 

 
Trafikverket bedömer att planförslaget inte innebär någon förändring för den statliga 
infrastrukturen och har därmed inga synpunkter. 
 

Bemötande 

Noterat.  
 

 

Barn och utbildningsnämnden 2020-04-23 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tillstyrka detaljplanen. 

Barn- och utbildningsnämnden ser ett behov av att ansvar för skötseln och utrustning för 

de publika ytorna tydliggörs och medel tillförs ansvaret – detta för att möjliggöra området 

som mötesplats, rekreationsområde och plats för spontanidrott. 

Bemötande 

Noteras. 
 
 

Avfallshantering Östra Skaraborg 2020-04-27 

Gällande sophämtning för ovanstående vill vi framhålla följande för att uppfylla reglerna i 
renhållningsföreskrifterna. För genomförande av sophämtning ska vägen till 
hämtningsplatsen ha en fri höjd på minst 3,65 meter, ha en fri bredd på minst 3 meter 
samt ha en bärighet för ett fordon på 18 ton. Vid hämtningsplatsen ska yta finnas med en 
bredd på minst 4,5 meter, fri längd på minst 14 meter samt ha en fri höjd på minst 5 
meter. För återvändsgator ska det finnas en vändyta med diameter 18 meter samt en fri 
remsa på cirka 1,5 meter utanför vändytan.  
Säkerheten vid hämtning är ytterst viktigt och backning med hämtningsfordon ska inte 
förekomma. Vi vill också påpeka att sophämtningen vid förskolan/skolan bör ske på plats 
där barn ej vistas. Sophämtningen bör heller inte ske på plats där barnen lämnas och 
hämtas på förskolan/skolan. 
 

Bemötande 

Trafiksäkerheten vid skolor och förskolor är av högsta prioritet. Planförslaget har därför 
förtydligats genom att ändra område för gata till att förläggas på allmän platsmark och 
inte kvartersmark. Tilltänkt gata är även flyttad till öster om befintlig förskola där lekyta 
inte kommer att föläggas. I stadsdelen saknas bättre ytor och placering för 
återvinningstation än den som redan är i bruk. Därför bör en återvinningstation även 
fortsättningsvis finnas på samma plats som innan planändring. Förutsättningarna för 
denna anses bli tydligare genom en allmän parkering med anslutning som inte skapar 
barriäreffekt gentemot rekreations- och lekytor.  
 
 
 



2 
 

Lantmäteriet 2020-04-29 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  
X-OMRÅDE INTE TILLRÄCKLIGT FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ALLMÄNHETENS TILLTRÄDE  
På s.12 i planbeskrivningen anges att kvartersmark Skola ska vara allmänt tillgänglig och 
att det ”säkerställs med en planbestämmelse”.  
Lantmäteriet vill här påpeka följande vad gäller x-områden. Genom att lägga ut x-område i 
en detaljplan reglerar kommunen så att byggnadsnämnden inte får bevilja bygglov som 
hindrar allmänhetens tillträde till x-området. För att rättigheten ska vara säkerställd krävs 
det dock att det även finns en upplåtelse t.ex. ett servitut till förmån för en kommunal 
fastighet. Om det i en gällande plan är så att markägaren, eller någon rättighetshavare 
inte vill upplåta en sådan rätt och släppa fram allmänheten, har kommunen inga 
möjligheter att tvinga sig till en sådan rätt.  
X1-BESTÄMMELSEN TÄCKER HELA KVARTERET MED NUVARANDE REDOVISNING  
Markreservat (i detta fall x1-område) ska enligt Boverkets rekommendationer redovisas 
på olika sätt beroende på när planläggningen startats:  
för ÄPBL-planer samt PBL-planer med planstart fram till december 2014 redovisas 
markreservat som egenskapsbestämmelser och avgränsas med egenskapsgränser eller i 
förekommande fall användnings- / planområdesgränser.  

för PBL-planer med planstart från och med januari 2015 ska markreservat redovisas som 
administrativa bestämmelser och omges av administrativa gränser eller i förekommande 
fall användnings- / planområdesgränser.  
 
Det är viktigt att den ena eller andra principen används konsekvent i både plankarta och 
bestämmelser för att bestämmelsen ska fungera som tänkt.  
I det aktuella planförslaget redovisas markreservatet som en administrativ bestämmelse 
bland planbestämmelserna samtidigt som det saknas administrativa gränser för 
avgränsning av aktuella områden i plankartan. Detta innebär att 
markreservatsbestämmelsen inte avgränsas av de egenskapsgränser som finns i 
plankartan utan bestämmelsen gäller fram till närmaste användningsgräns. Effekten blir 
att all mark inom kvarteret omfattas av markreservatet. Lantmäteriet är osäker om detta 
är syftet med x1-bestämmelsen inom hela kvartersmarken S. 
 

Bemötande 

Gränslinjen som berörs av x1 har ändrats till en administrativ linje istället för en 
egenskapsgräns.  
Ett nyttjanderättsavtal anses onödig eftersom det i så fall skulle innebära att Skara 
kommun skriver avtal med sig själv.  
 
 

Länsstyrelsen 2020-04-30 

 Utifrån nuvarande underlag kan Länsstyrelsen inte utesluta att planförslaget äventyrar 
människors hälsa och säkerhet samt miljökvalitetsnormerna för vatten. 
För att ett antagande inte ska prövas av Länsstyrelsen behöver kommunen: 

 Beskriva och motivera sitt ställningstagande gällande de geotekniska 
förutsättningarna 

 Beskriva och vid behov reglera dagvattenhanteringen samt dess koppling till höga 
flöden p.g.a. klimatförändringar och MKN vatten 

 Utreda och beskriva konsekvenserna av skyfall  

 Utreda, beskriva och vid behov reglera markföroreningar 
 



3 
 

Länsstyrelsen anser att det är positivt att planområdets värde ur ett socialt perspektiv och 
som en del i den gröna infrastrukturen har uppmärksammats i planförslaget. 
 
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 
kända förhållanden att frågor som berör människors hälsa/säkerhet eller till risken för 
olyckor, översvämning eller erosion samt miljökvalitetsnormer måste lösas på ett 
tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte skall 
prövas av Länsstyrelsen. 
 
Motiv för bedömningen 
Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka ska uppfyllas för att det 
antagna planförslaget inte ska riskera överprövning. Råd och synpunkter handlar 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 en plan 
eller områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av de fem 
prövningsgrunderna. 
Länsstyrelsen befarar inte att: 

 Riksintresse kommer att skadas påtagligt (både MB kap 3 och 4) 

 Mellankommunal samordning blir olämplig. 

 Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser (MB 7 kap) 
Länsstyrelsen anser dock att nedanstående prövningsgrunder avseende 
miljökvalitetsnormerna för vatten samt människors hälsa och säkerhet med avseende på 
föroreningar, skyfall/översvämning och geoteknik måste hanteras på ett tillfredsställande 
sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte ska prövas av 
Länsstyrelsen. 
 
Kommunens ställningstagande gällande de geotekniska förutsättningarna behöver 
beskrivas och motiveras 
Kommunen har i planbeskrivningen nämnt att marken inom planområdet består av täta 
lerlager (glacial lera), men har inte tagit ställning till de geotekniska förutsättningarna för 
den föreslagna exploateringen. Inför granskningsskedet behöver kommunen göra ett 
sådant ställningstagande samt beskriva och motivera det i planhandlingarna. Om det visar 
sig att det med anledning av de geotekniska förutsättningarna krävs åtgärder för att 
marken ska bli lämplig för det föreslagna ändamålet så ska åtgärderna om möjligt 
säkerställas i plankartan. 
 
Bemötande från Skara kommun 
Geoteknik 
Inom och i direkt närhet till planområdet finns 3 utförda geotekniska utredningar.  
Det gäller kvarteren: 
Verdandi nr 6 från 1970 
Valhall  från 1965 samt  
Vallen 2 från 2006 
 
Den geotekniska undersökningen för Vallen 2, gäller Mariebergsskolan och bifogas som 
bilaga i sin helhet.  
Då hela området är relativt platt och tidigare varit jordbruksmark utan inslag av 
påverkande vattendrag eller berg, anses risken för sättningar vara mycket liten.  
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Utanför planområdet utgörs stadsdelen av enplans villor i norr, mindre flerbostadshus i 
öster och lite större lamellhus i söder. För en lättare byggnad, byggd på platta på mark 
anses inte en geoteknisk undersökning vara nödvändig utifrån platsens beskaffenhet.  
Då byggrätten medger 2 våningar ska en geoteknisk utredning ändå genomföras i 
samband med bygglov. Stabilitetsutredning är alltid en förutsättning beviljat bygglov och 
säkerställs i samband med tekniskt samråd inför byggstart.  
 
 
Dagvattenhanteringen samt dess koppling till höga flöden och MKN vatten behöver 
beskrivas och vid behov regleras 
En beskrivning av dagvattenhanteringen saknas i underlaget, trots att planens 
genomförande innebär en ökad andel hårdgjorda ytor och tak. Inga ytor finns heller 
reserverade i plankartan för lokal fördröjning eller rening av dagvatten från bebyggelsen. 
Kommunen behöver beskriva hur dagvattenhanteringen ska gå till samt hur planförslaget 
och hanteringen förhåller sig till Skara kommuns VA-policy. Om allt dagvatten från 
området ska ledas till spillvattenledningsnätet så behöver kommunen beskriva 
ledningsnätets kapacitet för att ta emot tillskottet. Dessutom behöver planförslagets 
påverkan på recipienten, möjligheten att uppnå MKN vatten samt konsekvenser av höga 
flöden vid förväntade klimatförändringar beskrivas. Om det visar sig att 
dagvattenhanteringen förutsätter särskilda ytor eller åtgärder så ska detta om möjligt 
säkerställas i plankartan. 
 
Konsekvenserna av skyfall behöver utredas och beskrivas 
Extrem nederbörd/skyfall är något som kan orsaka problem redan idag och som förväntas 
bli vanligare och intensivare i framtiden. Konsekvenserna av ett skyfall, minst ett 100-
årsregn, behöver utredas och beskrivas i planen där också planens eventuella påverkan på 
området utanför planområdet behöver ingå. För mer information se Länsstyrelsens 
rekommendationer 
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6ae610001636c9c68e5474bf/1530519037587
/Fakta%2020185%20Rekommendationer%20f%C3%B6r%20hantering%20av%20%C3%B6v
ersv%C3%A4mning%20till%20f%C3%B6ljd%20av%20skyfall.pdf  
 
Bemötande från Skara kommun 
Dagvatten och skyfall 
För att minska risken för olägenhet vid skyfall har den tillåtna byggarean minskats med 
400 kvadratmeter. (Från 2800 till 2400 kvm). Dagvatten ska även tas omhand inom den 
egna fastigheten i så stor utsträckning som möjligt. Skolgård, park och lekyta kan med 
fördel utformas för att fördröja och infiltrera höga vattenflöden. Flera förslag på åtgärder 
har beskrivits i planbeskrivningen. Detaljerad dagvattenplanering lämnas dock till 
projekteringsfasen för att få så god effekt som möjligt. Se utförligare resonemang på s 16-
20 i Planbeskrivningen.  
 
 
Markföroreningar behöver utredas, beskrivas och vid behov regleras 
I samband med framtagandet av en detaljplan behöver föroreningssituationen vara 
såpass utredd att det går att bedöma planens genomförbarhet samt vilka åtgärder som är 
nödvändiga för att säkerställa den planerade markanvändningens lämplighet. 
Föroreningar på grund av tidigare kemtvättsverksamhet 
Inom planområdet finns det inga kända föroreningar. Dock har det 200 meter öster om 
planområdet på fastigheten Heimdal 4 (St. Larsgatan) bedrivits en kemtvätt fram tills 
1970-talet (Mifo Id: 162614) riskklass 2. Informationen om verksamheten och eventuella 
föroreningar är väldigt osäker och behöver därför kompletteras. 
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Kommunen skriver att provtagning av marken ska genomföras i samband med 
byggnationer inom planområdet för att utreda eventuell förorening och dess spridning. 
Länsstyrelsen anser att kommunen i det fortsatta planarbetet behöver genomföra 
tillräckligt med undersökningar och utredningar för att kunna bedöma om planen kan 
genomföras och vilka åtgärder som är nödvändiga för den planerade markanvändningen. 
Åtgärderna bör stämmas av med tillsynsmyndigheten under planprocessen så att samma 
åtgärdskrav riktas mot byggherren under genomförandeskedet.  
Om saneringsåtgärder krävs för att marken ska kunna betraktas som lämplig för den 
föreslagna användningen så ska utförandet av sådana åtgärder säkerställas. Detta kan till 
exempel ske genom att plankartan kompletteras med en planbestämmelse om att 
startbesked/bygglov inte får ges för ändrad markanvändning förrän markens lämplighet 
har säkerställts genom att markföroreningar har avhjälpts. 
 
Restavfall i form av rödfyr 
Länsstyrelsen har inga synpunkter på beskriven hantering av Rödfyr inom planområdet. 

Länsstyrelsen vill dock påpeka att Länsstyrelsen inte klassar något avfall utan det är 

avfallsproducentens ansvar att klassa sitt eget avfall. Avfallsproducenten bör alltså klassa 

sitt avfall som icke-farligt avfall eller som farligt avfall utifrån tillämpliga regler för 

klassificering av avfall. 

 

Bemötande från Skara kommun 
Föroreningar 
Plankartan har kompletterats med bestämmelse om att startbesked inte får ges för 
ändrad markanvändning förrän markens lämplighet har säkerställts genom att 
markföroreningar har undersökts och vid behov har sanerats.  
 
Rödfyr 
Text om rödfyr som avfall har uppdaterats.  
 

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. 
 
Naturmiljö 
Länsstyrelsen anser att det är positivt att grön infrastruktur och biologisk mångfald har 
beskrivits och beaktats i planförslaget. Det är också positivt att fruktträden skyddas och 
att den biotopskyddade allén ska förlängas, då det innebär att naturvärden och 
ekosystemtjänster både avses bevaras och tillföras i tätorten. Länsstyrelsen vill dock 
uppmärksamma kommunen om att Boverket rekommenderar att bestämmelser om att 
vegetation ska finnas kvar ska kombineras med en bestämmelse om marklovplikt för 
trädfällning. 
 
Social hållbarhet och barnperspektivet 

Länsstyrelsen anser att det är positivt att Skaravallens värde ur ett socialt perspektiv har 

beskrivits. Det är också positivt att det enligt beskrivningen finns en ambition att öka 

rekreationsvärdet inom planområdet. 

 
Sammanfattning Bemötande 
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Vi tackar för synpunkter, råd och positiv feed back. Både plankarta och planbeskrivning 
har kompletterats i stora delar för de områden som varit undermåligt beskrivna.  
 
 

Bostadsrättsföreningen Valhall 2 2020-05-03 

Synpunkter gällande förslag till detaljplan för Skaravallen i Skara tätort. 
Efter att ha gått igenom förslaget till detaljplan över Skaravallen måste vi dessvärre 
påpeka betydande problem för oss boende söder om Förskolan Myrstacken, d v s den bit 
av St. Persgatan som är inkluderad i planen och som är i direkt anslutning till vår 
garagenedfart i fastigheten Valhallagatan 16 – 20. Vi motsätter oss förslaget till 
personalparkeringen och tänkta enkelriktade gata med infart från St. Persgatan och 
med utfart till Hindsbogatan. Vi anser att all trafik och parkering skall vara på och i 
anslutning till Hindsbogatan. Detta eftersom St. Persgatan (eg redan från St. Sigfridsgatan) 
är underdimensionerad för denna typ av trafik och endast bör användas av oss boende i 
angränsande bostadsfastighet. Vi i BRF Valhall 2 har sedan dag ett (1971) i accelererande 
omfattning haft betydande störningar av trafiken till Förskolan Myrstacken. Vi har 
problem med att vår garagenedfart används som vändplan och bilar har under vintertid 
kanat ned och fastnat och då blockerat för garageinnehavarna samt förstört garagedörrar 
ett antal gånger.  
Det förekommer även parkering av fordon på St. Persgatan som, för att förhöja 
stämningen för grillande sällskap, spelar hög musik som stör sömn för små barn samt är 
allmänt störande för vuxna boende. Vi ser en eventuell ökning av det beteendet om en 
parkering finns tillgänglig väster om Myrstacken. Skyltningspåbud på gatan följs ej. 
Vi har ytterligare information samt åsikter som är direkt avhängigt av planförslaget men 
som vi tar upp i separat skrivelse då dessa synpunkter ej är efterfrågade men mycket 
viktiga för bl. a. allas säkerhet. Vi vill/kräver att även den skrivelsen tas upp av BU samt KS 
för beaktande. 
 
Bemötande 
Den tänkta genomfartsgatan inom kvartersmark till förmån för att hämta och lämna barn 
på förskolan, har flyttats österut för att minska risk för konflikt vid 
bostadsrättsföreningens garage. Personalparkering finns dock kvar och denna kan komma 
att användas under fritiden av allmänheten. Parkeringen blir dock en målpunkt men ingen 
genomfart. Parkeringen fungerar även som vändplan för att ta bort trafik från 
garagenedfarten ytterligare.  
 
 

Yttrande Miljö och byggnadsnämnden 2020-05-04 

Miljö- och byggnadsnämnden anser att planbeskrivningen för Skaravallen överlag är väl 
beskriven. Det aktuella planområdet ligger i centrala Skara och även om området i sig inte 
rymmer jättehöga naturvärden så är området ända mycket viktig för spontanidrott och 
som grön spridningskorridor. Det är framför allt Skaravallens funktion som mötesplats, för 
spontanidrott, rekreation och grön infrastruktur som är viktig att bevara och helst 
förbättra.  
Miljö- och byggnadsnämnden anser precis som Länsstyrelsen att det i planförslagets ska 
framgå hur dagvattenhantering och översvämningsrisker ska hanteras och säkerställas i 
plankartan. Det saknas i samrådsversionen helt redovisning för hur översvämning och 
dagvattenhanteringen ska hanteras med den ökade andelen hårdgjorda ytor och tak. 
Dessutom är det tveksamt om det är lämpligt att öppna upp för trafik i området, som idag 
är bilfri och där barn rör sig fritt, genom att anlägga bilvägar, busshållplats och 
parkeringsplatser. Nämnden ställer sig även frågande till om nya bilvägar och 
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bilparkeringarna behöver anläggas precis intill den enda grönyta i västra Skara som är 
lämplig för spontanidrott.  
Miljö- och byggnadsnämnden ställer sig positiva till utöka skola och förskola med  
nödvändiga lokaler, men ser ett strukturellt problem när flera grönområden de senaste 
åren tagits i anspråk för bebyggelse i Skara. Det är inte ett problem om enstaka områden 
bebyggs, men det blir ett problem om nästan all bebyggelse i Skara tätort sker genom 
förtätning på mark som tidigare varit grön- och rekreationsområden.  
 

Bemötande 

Byggnadsarean har minskats till förmån för bevarande av mer grönyta samt 

dagvattenhantering.  

Beskrivning av dagens dagvattenhantering samt plan för förbättrad och lokal 

dagvattenhantering samt skyfall har kompletterats i Planbeskrivningen.  

Krav om att fastighetsägaren ska omhänderta dagvatten upp till 10-årsregn inom sin egen 

fastighet har lagts till i plankartan.   

Gatan som i samrådsförslaget skulle kunna ha skapat en barriär mellan grönytan och 

förskolan har tagits bort och ersatts med en allmän gata öster om förskolan. 

 

Skara Energi AB 2020-05-04 

Yttrande samrådsremiss detaljplan för Skaravallen (Dnr 2018-000224) 
Skara Energi tillstyrker den liggande planbeskrivningen för Skaravallen. Den tekniska 
försörjningen som Skara Energi står för i kommunen kan hantera den byggnation som 
finns med i detaljplanen.   
Dock med undantag för dagvattnet då dagvattenledningarna i Skara redan i nuläget är 
hårt belastade vid skyfall och allt tillkommande dagvatten fyller på redan fyllda ledningar. 
Detta är inget specifikt problem för området men fördröjning av dagvatten på tomten är 
önskvärt. 
Skara Energi vill också påpeka att viss del av byggnationen ser ut att hamna ovan 
fastighetens befintliga VA-ledningar. Det kan vara troligt att dessa ledningar behöver 
läggas om i samband med byggnation.  
 

Bemötande 

De ledningar som hamnar under föreslagna byggnader ska tas bort eller flyttas. Dessa 
ledningar förlorar sitt syfte när området disponeras om.   
 
 

Bostadsrättsföreningen Betslet 2, 2020-05-05 

Remissvar gällande förslag till detaljplan Skaravallen med mera 
Bostadsrättsföreningen Betslet har tagit del av handlingar utsända av kommunlednings - 
förvaltningen avseende ny detaljplan för Skaravallen.  
Föreningen har även haft ett särskilt informationsmöte med ansvariga planarkitekter. 
 
Med anledning av detta ber vi härmed att få avlämna vårt svar gällande avsedd detaljplan. 
Brf Betslet samtycker i stora drag med presenterat förslag, inte minst vad gäller skolans 
och barnomsorgens behov. Emellertid anser vi det vara viktigt att framhålla grönområdets 
betydelse för boende på så väl Valhall som Marieberg. Inte minst gäller det för våra 
ungdomar. Nedan följer bostadsrättsföreningens synpunkter: 
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1. Vi anser det vara av yttersta betydelse att reservera så mycket som möjligt av 
grönytan i syfte att främja ungdomars utomhusaktiviteter, inte minst spontanidrott. 
Grönytan utgör även en viktig del i den sociala samvaron överhuvudtaget. 

2. Vi motsäger oss definitivt förslaget till bilväg över grönområdet, däremot ställer vi oss 
positiva till en parkering med vändmöjlighet i anslutning till Myrstackens förskola. Det vill 
säg direkt väster om förskolan. 

3. Vi rekommenderar Skara kommun att sätta upp ett bollstängsel utmed Hindsbogatan 

4. Vad gäller ytan där förskolorna samt återvinningen idag ligger vill vi begränsa den 
maximala byggytan till 2000 kvm samt att området endast tillåts användas för skola, vård 
och omsorg. 
Övriga förslag/önskemål: 

 Vi rekommenderar att grillplatsen får vara kvar samt att belysning sätts upp 

 Vi vill se vägbommar där Hindsbogatan övergår i gcm - väg strax väster om 
Mariebergsskolan samt där gcm - vägen börjar efter väster om Myrstackens 
förskola. Anledningen till detta är det påfallande stora antal föräldrar som tycker 
att man kan använda gcm - vägen fram till Betslet 1 och sedan köra över gården, 
även gcm - vägen som ansluter väster om Mariebergsskolan används på detta sätt 
samt av motoriserad ungdom mfl. 

 

Bemötande 

I syfte att säkerställa trafiksäkerheten för oskyddade barn till och från skolan bör 
kommunen överväga att sätta upp trafikbom på cykelbanan i höjd med att parken möter 
St. Persgatan.  
 
Den tilltänkta bilvägen är flyttad och utgör inte längre hon om barriäreffekt mellan 
förskolan och grönytan.  
 
Önskemålet om bollstängsel har sänds vidare till Förvaltningen för service och teknik. 
Frågan om stängsel kan ej regleras i detaljplanen.  
 
Byggrätten på planområdets östra del har minskats med 400 kvadratmeter.  
 
 

Service och teknik 2020-05-06 

Service och teknik har inga synpunkter på plankartan utan anser att uppdelningen mellan 
parkmark och kvartersmark är bra. 
Innehållet i planbeskrivningen bör begränsas till delar som krävs för att fastställa planen 
Det är viktigt att läsaren förstår vad som beslutas i planen. En del texter kan tas bort och 
andra kan minskas. Ovanstående gäller genomgående men nedan finns några exempel 
 

Bemötande 

Alla synpunkter från Service och tekniks yttrande har justerats enligt inkommet förslag.  
 
 

Privatperson Valhallagatan 28, Anonym via telefon 

Vill inte att det byggs nya byggnader. Bevara parken. Området behöver luft. Det ger 

livskvalitet vilket är viktigare än kommersialisering. Parkområdet kan förstärkas med 

spaljé för att skydda i värmen, torgyta, fler träd. Önskar en plats för att vistas i solen, spela 

fotboll, promenera, umgås etc. Det finns ingen anledning att bygga på parkmark i en liten 
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stad. Skaravallen är t ex. den enda yta i Skara där man spontant kan spela brännboll utan 

att riskera materiell skada.  

 

Bemötande 

Synpunkterna har tagits med i den samlade bedömningen av andra inkomna synpunkter.  
 
 

Omsorgsnämndens 2020-05-12 

Omsorgsnämnden ställer sig positiv till föreslagen detaljplan och har inga invändningar. 
 

Bemötande 

Noteras. 
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