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Bakgrund och uppdrag
Vid kommunstyrelsens sammanträde i Skara kommun augusti 2019 fattades beslut 
om att inleda planläggning av fastigheterna Gjutaren 6, Bernstorp 4:1 och Nybo-
holm 4:1. Uppdraget är att utreda planmässiga förutsättningar för att ändra rådan-
de egenskapsbestämmelser i form av bland byggnadshöjd och den mark som får 
bebyggas. Vidare är uppdraget att utreda behovet av en allmän väg inom mark som 
idag inte är bebyggd men planlagd.

Fortsatt planläggning utgår från ett så kallat standardförfarande. Beslut om anta-
gande av detaljplanen förväntas ske under första hälften av år 2020.

Detaljplanen handläggs enligt PBL 2010:900 i lydelse enligt SFS 2019:412.

Planens Syfte
Planens syfte är att skapa planmässiga förutsättningar för en utökad byggrätt med 
hänsyn till en hållbar dagvattenhantering. Planen ska bland annat möjliggöra att 
högre bebyggelse får uppföras och att exploateringsgraden höjs. Vidare är syftet att 
skapa förutsättningar för en flexibel fastighetsindelning.

Handlingar
Planhandlingarna består av 

• planbeskrivning, 

• plankarta med planbestämmelser

• PM geoteknik

• dagvattenutredning med bilagor

Behovsbedömning
Miljöbedömningen med länsstyrelsens yttrande och kommunstyrelsens beslut 
anslås i samband med att planhandlingarna ställs ut på granskning. Behovsbedöm-
ningen har legat till grund för de frågor som har behandlats i detaljplanen.

Plandata
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Planområdet och platsens läge i förhållande till centrala Skara
Planområdet ligger strax väster om centrala Skara och omfattar cirka 12 hektar 
mark som i dagsläget är planlagd som mark för industri och kontor. Området ligger 
strax väster och norr om Julas centrallager, väg 184 och Skara tätort. Planområdet 
berör fastigheterna Gjutaren 6, Bernstorp 4:1 och Nyboholm 4:1. 

Gällande planer

Plan B 401 är nedtonad, aktuellt planförslag redovisat med kraftigare färger.

Detalj- och översiktsplan
Området omfattas inte av en aktuell översiktsplan, däremot av detaljplan  B 401 
som vann laga kraft 2014-03-31 och som föregicks av ett planprogram och miljö-
konsekvensbeskrivning. Det finns ingen aktuell översiktlig plan som har betydelse 
för denna detaljplan.

Befintlig detaljplan B 401 upphör att gälla inom det tilltänkta nya planområdet, men 
fortsätter att gälla oförändrat i övrigt.
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Kommunen anser att gällande detaljplan B 401 med kvarstående genomförandetid 
kan ersättas då planläggningen inte påverkar någon annan än kommunen och den 
fastighetsägare som önskat att detaljplanen ändras. Användningen ändras inte och 
inte heller några allmänna intressen påverkas negativt. Kommunen anser samman-
taget att planförslaget inte strider mot detaljplan B 401:s syfte och att ändringarna 
är marginella

Planförslagets gränser i förhållande detaljplan B 401

Planprogam
I samband med upprättandet av detaljplan B 401 upprättades ett planprogram. I pro-
grammet för hela Bernstorpsområdet gjordes bedömningen att det inte kan uteslutas 
att framförallt tung trafik oh verksamheterna i sig kan generera  buller, damm och 
luftföroreningar av sådan omfattning att det kan medföra betydande miljöpåverkan 
enligt bestämmelserna i 4 kap 34 § Plan och Bygglagen. Detaljplanen B 401 har 
tagit hänsyn till detta och nuvarande planförslag avser göra detsamma.

I programmet har marken, med tanke på god kommunikation och infrastruktur, 
bedömts vara lämplig för exploatering för industri, handel och kontor.

Förutsättningar och förändringar

Mark, vegetation och Miljö
Jordbruksmark
Marken inom aktuellt planområde består till cirka 10 hektar av åkermark som är 
utarrenderad. I likhet med plan B 401 kan arrendet fortsätta till dess att det blir 
aktuellt med exploatering eller försäljning.

Förändringar
Västra Götaland fokuserar på fyra utmaningar, en av utmaningarna är hållbart bru-
kande av skog och odlingslandskap. Frågan om åkermark har behandlats i plan B 
401. Med hänsyn till närheten till staden och annan infrastruktur, befintlig bebyg-
gelse i form av Julas centrallager och att annan mark som skulle kunna tillgodose 
behovet av industrimark kan vara mera lämpad för exempelvis bostäder, anses det 
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motiverat att marken ianspråktas i enlighet med planförslaget. Inga kompensations-
åtgärder för ianspråktagande för åkermark är planerade.

Naturområde och dagvattendammar
Norr om Ardalavägen vid Julas centrallager finns tå utgrävda utjämningsdammar 
för dagvatten (se illustration) . Skara Energi AB ansvarar för dammarna som avvatt-
nar hårdgjorda ytor på fastigheten Gjutaren. Området om ca 2 hektar består förutom 
dammarna av gräs, sly och enstaka träd. 

Två markområden om totalt ca 3 hektar har anlagts för dagvattenhantering i utjäm-
ningssystem där det andra området ligger norr om aktuellt planområde.

Dammarna inom de båda naturområdena sammanbinds med ett öppet dike. Tidi-
gare har intentionen varit att detta dike ska ersättas genom en dagvattenledning för 
vilken ett u - område tidigare har lagts ut. 

Mera fördelaktigt anses att diket får finnas kvar och såväl tjäna för avvattning och 
som spridningskorridor. Tanken tidigare var att då ledningen som sammanbinder de 
två dammarna kulverterats skulle ett 3 meter bredd grönstråk anläggas som tjänar 
som spridningskorridor. Denna funktion ska nu istället i sin helhet diket samt slän-
terna överta (se illustration). Vid sidan av diket ska en gångstig anläggas.

Ovan: Dikets bredd med gångstig och angränsande byggnader

Naturområden för dagvattendammar  och grönstråket 
sköts som ängar med gräsklippning med slaghack ett 
par gånger om året. På sikt kan man vid dagvattendam-
marna släppa upp delar av slyvegetation med buskar 
och träd.

 De två dammarna, diket och grönområden 

Lokalt omhändertagande av dagvatten 
(LOD)
LOD innebär att man tar hand om dagvattnet helst på 
plats, dvs lokalt. Man använder det för bevattning, låter 
det infiltrera i marken, fördröjer i damm eller leder det 

på ytan till en genomsläpplig mark längre bort. 
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Med hänsyn till de tätare jordlagren inom området bedöms LOD genom infiltration 
i marken som olämpligt, fördröjningsmagasin och dylikt kan dock vara en möjlig-
het.

Mitt i planområdet, alldeles norr om Ardalavägen vid Julas centrallager finns två 
utgrävda utjämningsdammar för dagvatten. Skara Energi AB och kommunen ansva-
rar för dammarna som avvattnar hårdgjorda ytor på fastigheten Gjutaren 6, (Julas 
centrallager). Området om ca 2 hektar består förutom dammarna av gräs, sly och 
enstaka träd. 

Befintligt markområde för dagvattendammar har vidare utöktas med ytterligare en 
damm i den norra delen av planområdet (se illustration ovan) trots att plan B401 
inte har genomförts i sin helhet. Således har två markområden om totalt ca 3 hektar 
anlagts för dagvattenhantering i utjämningssystem för att omhänderta dagvatten 
inom planområde B401 och aktuellt planförslag.

2.0 3.0 1.5 2.0

Sektion över damm och framtida stråk

Dammarna inom de båda naturområdena är sammanbundna via ett öppet dike. Tidi-
agre planer att kulvertera diket avses inte att genomföras för att underlätta spridning 
av arter i området och skapa en översilningsyta vid skyfall. Översilningsyta syftar 
till att binda föroreningar till platsen och således ge Dofsan ett ytterligare skydd 
från föroreningar.

Dagvattenhanteringen är anpassat för ett 100-års regn och anses kunna hantera allt 
vatten inom planområdet och Plan B401:s plangränser.

Naturområden för dagvattendammar och grönstråket sköts som ängar med gräs-
klippning med slaghack ett par gånger om året (Skara kommun och Skara Energi 
ansvarar för detta). 

På sikt kan man vid dagvattendammarna släppa upp delar av slyvegetation med 
buskar och träd. I naturområdet i nordöstra delen av planområdet som nu består av 
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åkermark görs stödplantering av träd och buskar.

Båda dammarna ligger inom mark som har getts användningen [N] (natur) för att 
skydda dessa från framtida risk för exploatering.

Se även bifogat dagvattenutredning och kartbilaga ”avrinningsprincip” för mera 
information.

Geoteknik 

Mark- och geohydrologiska förhållanden
En geoteknisk undersökning har genomförts i samband med upprättande av plan-
program för Bernstorp västra Skara av Bygg och Geokonsult AB, 2011-11-30 (Bila-
ga B). Undersökningen är översiktlig och en detaljerad undersökning bör utföras i 
samband med detaljprojektering.

Jorden består under ytskiktet av finsediment, såsom silt och lera, som direkt eller via 
skikt av friktionsjord, vilar på för utförda sonderingar fast botten, troligen morän, 
block eller berg. Ytskiktet består i provtagningspunkterna av ett cirka 0,3 m tjockt 
lager av sandig/något sandig mullhaltig silt. 

Härunder följer ett tunnare skikt av lerig/sandig silt (delvis siltig sand, finsand) ner 
till mellan 0,5 - 1,4 m djup. Den underliggande leran, som är siltig är överst utbildad 
som torrskorpa. Leran bedöms härunder som huvudsakligen halvfast, lösare skikt 
förekommer dock. Djupet till fast botten varierar inom området mellan 4,5 och 15,7 
m. Skredrisk bedöms inte föreligga.

Grundvattnets strömningsriktning inom området bedöms följa markens topografi 
inom området dvs i huvudsak mot nordväst. Marken är huvudsakligen relativt tät 
vilket innebär att grundvattnets strömningshastighet sker relativt långsamt. Vid den 
geotekniska undersökningen påträffades i öppna provtagningshål den fria vatteny-
tan på nivåer mellan 0,5 till 2,5 m under befintlig markyta

Grundläggning
Grundläggning av icke sättningskänsliga byggnader kan utföras inom området utan 
förstärkningsåtgärder, dock ska hänsyn tas till eventuella uppfyllnader.

Grundläggning ska ske på frostskyddad nivå med sulor, alternativt förstyvad bot-
tenplatta, på naturligt lagrad jord eller väl packad fyllning, sedan allt organiskt 
material borttagits. Dränering och kapillärbrytande lager med minst 0,2 m skall 
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utföras innan grundläggning. Geotextil på schaktbotten som materialskiljande lager 
förordas. 

I samband med bygglov ska en geoteknisk utredning genomföras för att i detalj 
kunna säkerställa hur grundläggning ska ske.

Förorenad mark
Enligt den inventering av förorenade områden som gjordes på Skara kommuns mil-
jöavdelning under 2002 till 2004 finns ingen känd förekomst av förorenad mark i 
området.

Radon
Marken inom planområdet klassas som lågradonmark vilket inne-bär att inga radon-
skyddande åtgärder behövs.

Biotopskydd
Inga biotopskydd finns inom detaljplaneområdet

Fornlämningar
En särskild arkeologisk utredning utfördes av Västergötlands museum under som-
maren 2012. Länsstyrelsen har i meddelande 2012-08-22 uppgett att de ur antikva-
risk synpunkt inget har att erinra mot att berörd mark används för avsett ändamål. 
(Arkeologisk rapport 2012:35).

Tillgänglighet
I samband med planering och byggande av området skall hänsyn tas till gällande 
lagstiftning vad gäller tillgänglighet.

Bebyggelse
Användningssätt
I detaljplan B 401 anges verksamhetsområden för industri och/eller kontor. Det kan 
till exempel vara olika former av produktion, lagring och annan hantering av varor. I 
nuvarande planförslag föreslås användningssättet Z (verksamhetsområde exklusive 
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detaljhandel) adderas till befintlig bestämmelser. Inom användningen Z ryms bland 
annat områden för service, lager, tillverkning med tillhörande försäljning, handel 
med skrymmande varor och andra verksamheter av likartad karaktär med begrän-
sad omgivningspåverkan. Det ingår lokaler för serviceverksamheter, tillverkning, 
lager och verkstäder. Det kan till exempel vara fordonsservice, bilprovning eller 
liknande. Även verksamheter med behov av lokaler för material eller utrustning 
så som el- och byggföretag eller företag som erbjuder hushållsnära tjänster ingår. 
Utbildningar med behov av stort utrymme eller med viss omgivningspåverkan, som 
utbildningar inom bygg- eller fordonsteknik kan också inrymmas i användningen. 
I användningen ingår även komplement till verksamheten, så som parkering och 
kontor.

Exploateringsgrad
Norr om Bernstorpsgatan fick enligt detaljplan B 401 50% av fastighetsarean upp-
föras som bruttoarea. För aktuellt område norr om Bernstorpsgatan innebär det en 
exploateringsgrad på strax över 75 000 kvm BTA. 

Istället för att binda möjligheterna till exploatering till fastighetens storlek, ges 
området på den norra sidan ev Bernstorpsgatan nu istället en total byggrätt om 80 
000 kvm BTA. Syftet är att kunna möjliggöra ett mera effektivt och resurssparande 
nyttjande av marken, utan att den totala exploateringen avviker från planförslag B 
401.

Riksintresse för kulturmiljövården: Byggnadshöjd och utsikt mot Domkyrkan

Värdebeskrivningen för riksintresset anger följande: ”Stiftsstad med rötter i 
1000-talet och centrum i en rik jordbruksbygd, med dominerande domkyrkomiljö 
och bevarat medeltida stadsplanemönster. Uttryck för riksintresset: Gatunätets ore-
gelbundna medeltida karaktär, medeltida infartsvägar samt den medeltida domkyr-
kan och andra domkyrko- och skolstadens karaktärsbyggnader. Stadskärnans mer 
småskaliga bebyggelse och bebyggelse från de expansiva årtiondena kring sekel-
skiftet 1900. Miljön kring Veterinärinrättningen. Medeltida kulturlager.”

Utifrån värdebeskrivningen är det i en vidare bemärkelse domkyrkomiljön, dvs 
Domkyrkan som en del av landskapsbilden som kan komma att beröras av planför-
slaget. Själva miljön runtomkring domkyrkan berörs således inte av planförslaget, 
utan en allämänhet som kan anses beröras av planförslaget är de som rör sig längs 
med E20.

Byggnadshöjden höjs såväl norr om Bernstorpsgatan och söder om den. I norr höjs    
den högsta toatal nockhöjden till att genomgående tillåta bebyggelse upp till 12,5 
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m. I en begränsad del söder om Bernstorpsgatan höjs nockhöjden med 2,5 m till 15 
m. Den nya byggnadshöjden anses inte påverka sikten på Domkrykan från E 20 (se 
illustration nedan) eller konkurera med den i landskapsbilden. 

§

Blå linje visar närmaste avstånd mellan E 20 och domkyrkan där den nya byggnadshöjden påverkar 
siktlinjen (cirka 14,5 km från domkyrkan)

Fotot ovan visar utsikten mot domkyrkan där planförslagets bebyggelse ligger 
i domkyrkans siktlinje. Det som påverkar det jordbrukslandskap som kyrkan är 
inbäddat i är vindkraftverken. Den nya bebyggelsen kan inte skymma sikten då 
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domkyrkan inte är synlig från detta avstånd. 

Nästa foto visar Domkyrkan innan den skyms av det befintliga lagret och som inte 
avses att få ändras beträffande dess byggnadshöjd. Fotot visar att det område där 
högre bebyggelse tillåts inte ligger inom siktlinjen för domkyrkan (det röda strecket 
visar var högre bebyggelse kommer att tillåtas, och den röda pilen visar domkyr-
kans torn).

Placering av byggnader samt miljö
Bästa placeringen utgår rimligen från verksamhetens behov och bör prövas från fall 
till fall, men om möjligt bör ”finsidan” exponeras mot gata eller väg. Att vända en 
välordnad plantering mot gata eller väg och placera parkering och verksamhetslo-
kaler längre in på tomten är också ett sätt att förstärka en ”grön” karaktär i området.

I förhållande till diket tillika spridningskorridoren samt stigen ska byggnader pla-
ceras minst 2 m från dem. Syftet är bland annat att skapa ett behagligare prome-
nadstråk samt säkerställa att vatten från fastigheter kan silas innan det når fram till 
diket.

Övrigt
Mark inom detaljplanen fastighetsbildas efter exploatörens behov och ger möjlighet 
att successivt bygga ut Bernstorps verksamhetspark. För att undvika stora öppna 
parkeringsytor bör dessa avgränsas genom träd- och buskplanteringar. Skyltar får 
endast göra reklam för inom fastigheten existerande verksamhet.

Upplevelsen av området genom utformning av byggnader, skyltar och mark ska 
utföras med stor omsorg. Material, skala, kulör, byggnads- och detaljutformning, 
placering av byggnad på tomten och markbehandling är exempel viktiga faktorer i 
sammanhanget. För de byggnader som får skyltläge i närhet till väg 184 är utform-
ningen särskilt viktigt för intrycket av området. Arkitekturen ska bidra till att stärka 
områdets karaktär och särdrag. Olika verksamheter ställer olika krav på byggnader, 
men oavsett användning bör det finnas en medetenhet om ansvaret att verka för en 
utformning som berikar stadsdelen.

Belysning och skyltar
En medveten gestaltning av ljus även utifrån andra utgångspunkter, till exempel 
säkerhet, estetik och exponering är viktig. Belysningen bör placeras på sådant sätt 
att den kan bidra till att förebygga brott och så att den förstärker utformningen av 
stråk och platser. En vildvuxen skyltflora är inte vanligt förkommande i verksam-
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hetsområden. 

Skyltar inom respektive fastighet ska därför inte placeras över byggnaders nock-
höjd, vare sig fristående eller på byggnaden. Däremot kan de gärna integreras i 
byggnadens arkitektur eller på annat sätt samordnas med anläggningen.

Infrastruktur
Trafik
Angöring till planområdet sker från riksväg 184 via cirkulationsplatsen och Berns-
torpsgatan som är allmän gata. 

Tidigare planerad allmän väg norr om Bernstorpsgatan
I området norr om Bernstorpsgatan fanns tidigare intentionen att anlägga en allmän 
väg som skulle ansluta industritomterna till omgivningen. För att möjliggöra mera 
flexibla tomter och då det inte anses finnas ett allmännt intresse i sak, ersätts gatu-
marken med kvatersmark. 

Kommunen ser att det finns ett ökat intresse för större, sammanhängande tomter 
och lämplig fastighetsbildning försvåras idag genom den allmänna väg som är 
utlagd i plan B 401. Den tidigare tänkta allmänna vägen anses inte heller utgöra ett 
allmänt intresse och är med hänsyn till annan hantering av allmän plats i liknande 
områden inte att förväntas vara ett kommunalt ansvar. I detaljplanen säkerställs det 
att de enskilda vägarna även möjliggör god framkomlighet för cyklister och gående.

Gång- och cykelväg 
Tidigare planerad gång och cykelväg öster kommer inte att påverkas av planför-
slaget och avses byggas i samband med att området exploateras. I övrigt är områ-
det redan idag väl anslutet till kommunens övriga gång- och cykelvägnät.
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Svart = möjlig väg in till centrum; rött = gc - väg som genomförs

Ansvar för väghållning

Detaljplanen innebär att de enskilda fastighetsägarna blir väghållare för sina res-
pektive tillfartsvägar. Kommunen kommunen är väghållare för Bernstorpsgatan 
och den jämsides förlöpande gång- och cykelvägen. Trafikverket är väghållare för 
väg 2637 (Ardalavägen) utanför planområdet. 

Utfarter och parkering
Antalet in- och utfarter mot Bernstorpsgatan begränsas. All parkering och varumot-
tagning ska ske på kvartersmark.

Kollektivtrafik
Närmaste busshållplats ligger cirka 700 m öster om planområdet (Hållplats Val-
hall). Idag finns goda förutsättningar att nå denna via säkra gång- och cykelvägar.

Störningar
Buller

Trafikbuller
I samband med detaljplan B401 upprättades en trafikbullerutredning för att kun-
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na avgöra huruvida tänkt exploatering kan påverka bostäderna som ligger söder 
(Område markerat med röd cirkel) om Ardalavägen (turkost streckad linje). 

Enligt trafikbullerförordningen ”Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostads-
byggnader” gäller enligt 3 § att Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida

   1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och

   2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om 
en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.

Ekvivalentnivåerna beräknades enligt utredningen ligga på  48 dBA och de maxi-
mala på 54 dBA.

Planförslaget och hur området får exploateras innebär inte att bullernivåerna änd-
ras jämfört med de som tagits fram i samband med utredningen gjord med tidigare 
detaljplan.

 

Ekvivalenta ljudnivåer enligt bullerberäkning utförd i samband med Plan B401

Maximala ljudnivåer enligt bullerberäkning utförd i samband med Plan B401

Bullernivå utifrån detaljplan B401 48 dBA ekvivalent och 54 dBA maximal.
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Allmänna intressen
Kommunen anser att inga allmänna intressen kommer att påverkas. Tillgången till 
våtmarken i norr kommer att förbättras genom att en stig säkerställs i planförslaget

Teknisk försörjning
Vatten, avlopp och avfall
Planområdet kommer att ingå i verksamhetsområde för vatten och avlopp. Områ-
det kommer inte att omfattas av verksamhetsområde för dagvatten, utan anfallande 
ytvatten kommer att omhändertas lokalt (se även avsnittet Mark, vegetation och 
Miljö). 

Avfall
Möjligheter till avfallshantering tillhandahålls av respektive framtida verksamhets-
utövare. Respektive fastighetsägare åläggs att skapa förutsättningar för en säker och 
ändamålsenlig avfallshantering.

El
Planområdet kommer att anslutas till det kommunala elnätet. 

Tekniska anläggningar
Områden för tekniska anläggningar är inte inplanerade då det i nuläget är väldigt 
svårt att avgöra hur stort behovet blir och ifall sådana kommer att vara nödvändiga 
inom planområdet. Uppstår behov för en nätstation avses sådana att hanteras inom 
ramen för PBL 31 b § 31 b § punkt 2  (Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 
får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestäm-
melser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas 
syfte och 2. Åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området 
ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Lag (2014:900)

Dagvattenanläggning
Dagvattendammar har anlagts av Skara Energi. Se även avsnittet Mark, Vegetation 
och Miljö - Lokalt omhändertagande av dagvatten
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U - område
I den södra delen av planområdet, strax väster om Julas centrallager finns idag ett 
område för underjordiska ledningar utlagt. Detta område har i samråd med aktuell 
fastighetsägare och Skara Energi AB tagits bort i planförslaget då detta inte längre 
är nödvändigt och omöjliggör vidare utbyggnad av befintligt lager. Denna åtgärd 
anses inte påverka genomförandet av planförslaget eller plan B 401.

Konsekvenser av planens genom-
förande
Planförslaget innebär att mark som idag utgör jordbruksmark kommer att kunna 
ianspråktas. Frågan har behandlats i aktuell detaljplan för området (detaljplan 
B401), planprogrammet och miljökonsekvensbeskrivningen. 

Organisatoriska frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden för detaljplanen är fem år från den dag den vunnit laga kraft.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsägare inom planområdet är Jula Logistics AB (norr om Bernstorpsgatan) 
och Skara kommun (söder om Bernstorpsgatan). Dagvattendiket samt det därtill-
hörande gångstråket mellan det två dammarna [z1] sköts av kommunen via ser-
vice och teknik samt Skara Energi som är ett kommunalt bolag vilket ansvarar för 
kommunens vatten- och avloppsnät, energiförsörjning samt fjärrvärme. Den södra 
dagvattendammen sköts av Jula Logistics AB, den norra idag av Skara Kommun.

Vägar inom allmän plats, såväl för motorfordon och andra, sköts av Skara Kom-
mun. Enskilda vägar avses skötas av respektive fastighetsägare.

Planekonomiska frågor
Den kommunala budgeten kommer på sikt att avlastas genom planförslaget då viss 
tänkt allmän plats i form av väg utgår. De kostnader som kan uppstå i samband med 
detaljplanen kommer i sin helhet att bekostas av sökande till åtgärden, dvs sådana 
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kostnader som kan uppstå i samband med avstyckning, andra fastighetsrättsliga 
åtgärder eller förrättningar.

Undantaget är de åtgärder som listas under bestämmelsen [z1 ] i planbeskrivningen 
som kommer att bekostas av kommunen, alternativt via kommunens bolag SEAB.

Undantaget är även den mindre biten gång- och cykelväg i planområdets nordöstra 
hörn som kommer att bekostas och driftas av kommunen.

Dammar och diken har anlagts, enkom stigen kommer att behöva anläggas. I sam-
band med detaljplan B 401 antogs en exploateringsbudget som fortfarande avser att 
finnas kvar till stöd för nödvändig byggnation så som nämnd stig. 

Det är först om stigen eller diket avses att flyttas som den som förorsakar åtgärden 
ska bekosta denna.

Planavgift i likhet med bygglovavgiften tas ut i samband med bygglov.

Anslutning till det kommunala vattennätet bekostas av sökande och tas ut av Skara 
Energi AB.

Lantmäteriförrättningar
Förrättningar så som fastighetsbildningar ska i första hand bekostas av den som 
initierar åtgärden, alternativt den som har nytta av densamma. Den som äger mar-
ken är den som ska initiera förrättningen, och då det i huvudsak är kommunen, sker 
detta då via kommunens mark och exploateringsingenjör. I övrigt åligger det den 
enskilde fastighetsägaren att initiera förättningen.




