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Hur granskning har bedrivits
Detaljplanen för Bernstorps nordvästra verksamhetspark som omfattar fastighe-
terna Gjutaren 6, Bernstorp 4:1 och Nyboholm 4:1 som är upprättad under oktober 
månad 2019 har varit föremål för samråd under tiden den  18 september till och 
med den 14 oktober 2019. Under tiden from den 3 januari tom den 27 januari har 
detaljplanen varit föremål för granskning. Information om detaljplanen har skickats 
ut till sakägare och remissinstanser, varit uppsatt på Samhällsbyggnadskontoret, 
Trädgårdsgatan 2 i Skara, samt funnits tillgänglig för nedladdning på kommunens 
hemsida. Nedan redovisas en sammanfattning av yttranden som kommit in under 
granskningsskedet samt kommentarer till dessa. Redogörelsen avslutas med even-
tuella förslag till bearbetningar av detaljplanen inför antagandet.

Inkomna yttranden och bemötan-
den
Länsstyrelsen
Länsstyrelsens samlade bedömning

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och 
nu kända förhållanden att planen inte kan accepteras eftersom planhandlingarna 
fortfarande bedöms vara så pass ofullständiga att vi inte kan utesluta att planförsla-
get kan aktualisera prövning om den antas.

Kompletteringar av underlag, förtydliganden samt ändringar av plankartan som 
anges nedan krävs för att Länsstyrelsen ska kunna bedöma om de nämnda frågorna 
har hanterats tillfredställande eller inte.

Motiv för bedömningen

Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagandebeslut av en 
plan eller områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot

någon av de fem prövningsgrunderna.

Utifrån nuvarande underlag befarar Länsstyrelsen inte att:
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•	 Mellankommunal samordning blir olämplig

•	 Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser (MB 7 kap)

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

Länsstyrelsen anser dock att nedanstående prövningsgrunder avseende

•	 geoteknik

•	 miljökvalitetsnormer 

•	 översvämning 

•	 hälsa (störningar med avseende på buller och luftföroreningar) 

måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges för att ett 
antagande inte ska prövas av Länsstyrelsen

Säkerhet: Geoteknik
Länsstyrelsen och SGI uppmärksammade kommunen i samrådsyttrandet om att en 
bedömning av stabilitetsförhållanden för dagvattendammarna och det planerade 
diket behöver utföras i det fortsatta planarbetet. I samrådsredogörelsen svarar ni att: 
”Planförslaget ändras inte avseende hur nära bebyggelse får uppföras dagvatten-
dammarna eller exploateringsgrad från aktuellt planförslag, varför kommunen anser 
att inga vidare utredningar krävs. PM Geoteknik bifogas och i planförslaget förtyd-
ligas att en geoteknisk utredning ska genomföras i bygglovet”. SGI har noterat att  
PM	Geoteknik	inte	behandlar	stabiliteten	för	dammar	och	dike	för	varken	befintliga	
eller planerade förhållanden. SGI anser att detta behöver klarläggas i planskedet 
och att synpunkter i föregående yttrande således kvarstår. 

Länsstyrelsen instämmer med SGIs synpunkter i sin helhet, och vi vill därför för-
tydliga att planförslaget fortfarande inte uppfyller kravet om att redovisa och säker-
ställa markens lämplighet med hänsyn till stabilitet. Den typen av redovisning och 
säkerställande kan inte hänskjutas till bygglovsskedet, utan måste hanteras genom 
utredning i planskedet och genom eventuell reglering i plankartan t.ex. med bestäm-
melser om placering eller belastningsrestriktioner.

Kommunens bemötande
En geoteknisk undersökning i samband med bygglovansökan har upprättats. Under-
sökningen bifogas planhandlingarna och delar av undersökningen inkorporeras 
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i planbeskrivningen. Kommunen anser att förhållanden på plats inte föranleder 
att planbestämmelse måste bifogas som avser hur grundläggning bör genomföras, 
dock bifogas i plankartan en upplysning om att geoteknisk undersökning ska vara 
vägledande. Planbeskrivningen har reviderats.

Miljökvalitetsnormer: vatten
För att visa att planförslaget inte påverkar möjligheten att uppnå beslutade mil-
jökvalitetsnormer för vattenförekomsten Dofsan behöver kommunen förtydliga i 
planhandlingarna, och lämpligen även i miljökonsekvensbeskrivningen, hur stora 
ytor som kommer att hårdgöras enligt den nya detaljplanen, samt hur dagvatten-
anläggningen ska dimensioneras för att ta hänsyn till detta. Det framgår inte av 
bestämmelsen z1 vilken exakt lokalisering som avses, vilket skapar otydlighe-
ter när det gäller vilka ytor som ska hårdgöras. Kommunen hänvisar till gällande 
detaljplan, antagen 2014, och tillhörande dagvattenutredningen från 2013. Läns-
styrelsen	vill	dock	påpeka	att	det	idag	finns	ny	erfarenhet	av	allt	större	variationer	i	
vattenflöden	och	allt	mer	frekvent	återkommande	höga	flöden.	Detta	bör	beskrivas	
i	 planhandlingarna.	 I	 dagvattenutredningen	 utgår	man	 ifrån	 ett	 flöde	 som	 skulle	
motsvara det som dikningsföretaget är dimensionerat för. Det är inte tillämpbart att 
göra den jämförelsen vid dimensionering av dagvattenanläggningar från hårdgjorda 
ytor. beräkningsförutsättningar under 2.3.1 ärDels är dikningsföretag dimensione-
rade	för	normalflöden,	vilket	innebär	att	omkringliggande	mark	kan	tillåtas	att	bli	
översvämmad	vid	höga	flöden.	Dels	medför	hårdgjorda	ytor	att	inget	vatten	infiltre-
rar,	och	hela	flödet	avrinner	då	som	dagvatten.

Länsstyrelsen ser positivt på att dikena som förbinder dammarna förblir öppna 
diken,	som	kan	tillåtas	att	översvämmas	vid	höga	flöden.	Mark	för	dike	bör	dock	
reserveras i plankartan på ett tydligare sätt än genom det nu föreslagna markreser-
vatet z1. Det framgår i bestämmelsen att z1 är ett markreservat där det ska anordnas 
ett grönstråk och ett dike om minst 3 meter. Det framgår också att grönstråket ska 
löpa mellan två dagvattendammar i området, men det framgår inte vilka dammar. 
Dammarnas placering kan på längre sikt komma att förändras. Förtydliga var dam-
marna ska vara, även ta med dem i plankartan, och sedan beskriva var det ska börja 
och sluta? På så sätt skapas osäkerhet kring vart markreservat ska gå, vilket är riska-
belt	vid	en	eventuell	flytt	av	diket.	Det	är	därför	lämpligt	att	ytan	för	markreservatet	
märks ut tydligare på plankartan.

Kommunens bemötande
Planområdet har minskats varför frågan kring diken inte är aktuell i nuläget. I ett 
senare skede då man avser att planlägga området norr om Bernstorpsgatan kom-
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mer dock frågan att aktualiseras. Kommunen har samrådit med miljö och skara 
energi och anser att planförslaget inte riskerar att miljökvalitetsnormer för vatten 
kommer att överskridas. Planbeskrivningen har reviderats.

Säkerhet: Översvämning
I samrådsskedet tog Länsstyrelsen upp att en bedömning av konsekvenser av ett 
skyfall, minst ett framtida 100-årsregn (det vill säga med klimatfaktor) behöver 
beskrivas i detaljplanen. I samrådsredogörelsen har kommunen angett att dagvat-
tensystemet har anpassats för ett hundraårsregn och att det även framgår i plan 
B401. Det är oklart om det är ett 100-årsregn med klimatfaktor som dagvattenut-
redningen tar upp. Med tanke på att dagvattenutredningen är från 2013 är det inte 
troligt	 att	 den	 även	 vägt	 in	 effekten	 av	 ett	 förändrat	 klimat.	Länsstyrelsen	 anser	
därför	att	kommunen	behöver	tydliggöra	om	det	dike	och	de	dammar	som	finns	på	
och utanför planområdet även klarar att hantera ett klimatanpassat 100- årsregn. 

Dagvattenutredningen kan behöva uppdateras i det avseendet. Om utredningen visar 
att diket och dammarna inte är dimensionerade för ett klimatanpassat 100-årsregn 
så behöver åtgärder om möjligt säkerställas i planhandlingarna. För mer informa-
tion kring hantering av skyfall, se Länsstyrelsens rekommendationer i Faktablad.

Kommunens bemötande

Kommunen har rådgjort med konsulten som upprättade dagvattenutredningen 
2013. Med hänsyn till tidigare dimensionering av dagvattenhantering anser kom-
munen och konsulten att befintligt dagvattenhanteringssystem kommer att klara 
av   dagens krav med miljöfaktor (faktor 1,25). Samråd har även hållits med Skara 
energi som  genomfört beräkningar för dimensionering av dagvattendammar. I 
samband med planläggning av området norr om Bernstorpsgatan kommer en ny 
beräkning göras för den norra dammen och såväl den del av det framtida plan-
område där dammen är belägen [N] samt dammen kan komma att utökas. Planbe-
skrivningen har reviderats.

Hälsa: Störningar
Vad det gäller miljöpåverkan hänvisar kommunen till planprogrammet som upp-
rättats för hela Bernstorpsområdet inför framtagandet av nu gällande detaljplan. I 
programmet gjordes bedömningen att:

”det	inte	kan	uteslutas	att	framförallt	tung	trafik	och	verksamheterna	i	sig	kan	gene-
rera buller, damm och luftföroreningar av sådan omfattning att det kan medföra 
betydande miljöpåverkan enligt bestämmelserna i 4 kap 34 § Plan och Bygglagen.”
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Kommunen har i det nya planförslaget angett att detaljplanen B 401 har tagit hän-
syn till den potentiella omgivningspåverkan och att nuvarande planförslag avser 
göra detsamma.

Länsstyrelsens bedömning är dock att det i planhandlingen, som ändå är en ny 
detaljplan, bör beskrivas vilken påverkan planen kan ha och på vilket sätt som den-
tar hänsyn. (Hur kan verksamheter komma att påverka omgivningen, t ex buller, 
transporter, luftutsläpp etc). I föreslagen plan tillförs också användningssätt Z vil-
ket	också	kan	påverka	vilken	miljöpåverkan	(till	exempel	ökad	trafik,	transporter)	
området kommer att ge och vilket inte beskrivits i tidigare plan eller planprogram.

Den bullerutredning som presenteras i planhandlingen är inte en utredning som visar 
hur buller från verksamheter och transporter kan komma att påverka omgivningen. 
Bullerutredningen	visar	hur	trafiken	påverkar	området	och	den	gjordes	i	samband	
med att den gamla planen togs fram. Planhandlingen bör beskriva hur verksamhe-
terna	i	det	planerade	området	(samt	trafiken)	kommer	att	påverka	bostäder	i	omgiv-
ningen. Planförslagets omgivningspåverkan hade lämpligen också beskrivits mer 
omfattande i miljökonsekvensbeskrivningen. 

Kommunens bemötande
Planområdet har minskats varför exempelvis inte användningen [Z] är aktuell 
längre. Planbeskrivningen har reviderats och kompletterats beträffande buller och 
miljökvalitetsnormer för luft. 

Synpunkter på granskningshandlingen

Brukningsbar jordbruksmark
Planförslaget saknar fortfarande en utredning om ianspråktagandet av jordbruks-
marken i enlighet med 3 kap 4 § miljöbalken. Länsstyrelsen vill uppmärksamma 
kommunen om att detaljplan troligen skulle upphävas av mark och miljödomstolen 
vid en eventuell överklagan angående ianspråktagandet av jordbruksmarken, med 
anledningen av att det saknas en bedömning om huruvida jordbruksmarken är bruk-
ningsvärd, om den nya markanvändningen ett väsentligt samhällsintresse och om 
det	finns	alternativa	placeringar	av	den	föreslagna	markanvändningen.

Vid en uppdatering av miljökonsekvensbeskrivningen bör avvägningarna kring ian-
språktagandet av jordbruksmarken beskrivas även där.

Kommunens bemötande
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Med hänsyn till att planområdet minskas, så anses det inte finnas krav på en utred-
ning kring ianspråktagande av jordbruksmark. Marken som avses planläggas i 
nuläget är inte utpekad som jordbruksmark. Då dock inom en snar framtid även den 
nordliga delen avses att planläggas, avser kommunen föra ett resonemang kring 
området i sin helhet i denna detaljplan.

Synpunkter enligt annan lagstiftning
Frågor om artskyddsförordningen, biotopskydd och vattenverksamhet kvarstår och 
kan påverka planens genomförbarhet.

Förekomst av skyddade arter
Förekomsten av skyddade arter kan inte anses utrett då ingen inventering gjorts 
av varken dammar, dike, eller andra lämpliga biotoper, som kan verka som över-
vintringsplatser inom planområdet. Då kommunen inte har inventerat går det inte 
att	veta	om	det	finns	fridlysta	arter	eller	inte.	Om	det	finns	och	deras	livsmiljöer	
förstörs på grund av planförslagets genomförande så bryter genomförandet mot 
artskyddsförordningen. Länsstyrelsen vill därför uppmärksamma kommunen om 
att planförslaget inte kommer att vara möjligt att genomföra om det strider mot 
artskyddsförordningen.

Kommunens bemötande
Kommunen har bifogat ett avsnitt i planbeskrivningen med titeln ”skyddade arter” 
där frågan behandlas.

Biotopskydd: dike
Länsstyrelsen	vill	uppmärksamma	kommunen	om	att	en	flytt	av	det	befintliga	diket	
kräver	biotopskyddsdispens	om	flytten	sker	innan	marken	runtom	diket	har	exploa-
terats.

Kommunens bemötande
I nuvarande planförslag behandlas inte frågan kring diket då planområdet inte 
omfattar det.

Vattenverksamhet
Länsstyrelsen vill även uppmärksamma kommunen om att igenläggning av den lilla 
dammen mellan Julas byggnad och den större dagvattendammen kräver anmälan 
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om vattenverksamhet.

Kommunens bemötande
Kommunen meddelar sökande

SGI
Yttrande över granskningshandling

Statens geotekniska institut (SGI) har av Länsstyrelsen i Västra Götalands län erhål-
lit rubricerad detaljplan med begäran om yttrande. SGI:s yttrande avser geotekniska 
säkerhetsfrågor såsom ras, skred och erosion. Grundläggningsfrågor, exempelvis 
sättningsrisk, och miljötekniska frågor, såsom hantering av radon, ingår således 
inte.

Syftet med planen 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	tomtindelning.	

Underlag:

•	 l Planbeskrivning, granskningshandling. Upprättad av Skara kommun, daterad 
januari 2020.

•	 2 Plankarta med bestämmelser. Upprättad av Skara kommun, daterad 20 19-09-
04,rev 201 9-

•	 12-11.

•	 3 PM Geoteknik. Upprättad av BGAB, Bygg- och Geokonsult AB, daterad 
2011-11-30.

•	 4 Samrådsredogörelse. Upprättad av Skara kommun, daterad januari 2020.

SGI:s synpunkter

SGI har tidigare i samrådsskedet lämnat synpunkter på rubricerad detaljplan. Ytt-
randet är daterat 2019-10-17, dnr enligt ovan. I tidigare yttrande uppmärksammade 
SGI att en bedömning av stabilitetsförhållanden för dagvattendammama och det 
planerade diket behöver utföras i det fortsatta planarbetet.
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I samrådsredogörelsen kommenterar kommunen att ” Planförslaget ändras inte 
avseende hur nära bebyggelse får uppföras dagvattendammarna eller exploaterings 
grad från aktuellt planförslag, varför kommunen anser att inga vidare utredningar 
krävs. PM Geotehiik bifogas och i planförslaget förtydligas att en geoteknisk utred-
ning ska genomföras i bygglovet”. SGI noterar att i PM Geoteknik behandlas inte 
stabiliteten	för	dammar	och	dike	för	varken	befintliga	eller	planerade	förhållanden.	
SGI anser att detta behöver klarläggas i planskedet och våra synpunkter i föregå-
ende yttrande kvarstår således.

Bemötande
Planhandlingarna har kompletterats med en ny geoteknisk undersökning planbe-
skrivnings	 avsnitt	 beträffande	 geoteknik	 har	 reviderats.	 Se	 även	 Länsstyrelsens	
bemötande.

Västtrafik
Västtrafik	 har	 tagit	 del	 av	 granskningshandlingen	 för	 det	 förslag	 till	 detaljplan	
som Skara kommun har upprättat för Bernstorps nordvästra verksamhetspark som 
omfattar fastigheterna Gjutaren 6, Bernstorp 4:1 och Nyboholm 4:1. Skara kom-
muns diarienummer 2019-000355.

Kommunen har tagit hänsyn till våra tidigare synpunkter och gjort justeringar i 
planbeskrivningen. 

Vi har inga ytterligare synpunkter på detaljplanen.

Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS)
Avfallshantering Östra Skaraborg, AÖS har inget att yttra i ärendet.

Skanova
Skanova	AB	 har	 tagit	 del	 av	 rubricerat	 ärende	 och	 vill	meddela	 att	 det	 ej	 finns	
något att invända mot planförslaget.På bifogad lägeskarta är Skanovas anläggning-
ar inom och intill aktuellt område markerade. Dessa önskas ligga kvar i oförändrat 
läge.	Eventuell	undanflyttning	av	kanalisation/kablar	beställes	via	e-post:	skanova-
remisser-goteborg@skanova.se  Detta skall ske i god tid, helst fyra månader innan 
åtgärd	 krävs.	 Eventuell	 flyttning	 av	 Skanovas	 kablar/kanalisation	 bekostas	 utav	
exploatör.
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Bemötande
Sökande	delges	yttrande	och	att	flytt	av	ledningar	bekostas	av	expoatör.

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

Fastighetsägare BERNSTORP 1:5
I	den	nya	detaljplanen	finns	önskemål	om	utökad	höjd	på	bebyggelsen	från	10	till	
12,5	meter.	Vi	önskar	att	befintlig,	tillåten	byggnadshöjd	om	10	meter	kvarstår.

Sedan har vi även åsikter om Jula-skylten, vars röda sken lyser upp vägarna och 
gångstigarna	runt	omkring.	När	vi	flyttade	hit	bodde	vi	på	landet,	och	nu	bor	vi	snart	
i ett industriområde. Vi förstår att staden växer och utvecklingen går framåt, men vi 
hoppas	att	det	går	att	göra	så	smidigt	som	möjligt.	Det	är	fler	fastigheter	som	störs	
av skyltarna, och nu när Jula ska bygga ut igen, hoppas vi verkligen att det inte blir 
fler	stora	Jula-skyltar	på	norra	sidan.	Önskemålet	vore	naturligtvis	att	skylten	mot	
norr inte var riktigt så stor och lysande som den är idag. Vi önskar även att hänsyn 
tas till detta vid eventuell nybyggnation av övrig industriell verksamhet.

Bemötande
Kommunen har valt att i nuläget inte planlägga området norr om Bernstorpsgatan 
ånyo, varför höjden just nu inte avses att ändras. Kommunen kommer dock att 
planlägga det område som ligger närmast er inom en snar framtid, och då kommer 
vi att ta upp frågan kring byggnadshöjd igen, och även delge er planförslaget igen 
för bemötande.

Vi anser och förmodar med hänyn till att planområdet minskats att frågan beträf-
fande skyltpylon inte är relevant i nuläget, men vi kommer att beakta frågan då den 
norra	delen	planläggs.	Vi	kommer	att	meddela	Jula	era	synpunkter	kring	befintlig	
skylt.

Fastighetsägare NYBOHOLM 4:4
synpunkt inkommen i samband med samrådsskedet

Undertecknad är ägare till Skara Nyboholm 4:4 och är delvis drabbad av de plan-
ändringar som gjorts i närområdet fram till nu. Det var svårt med transporter under 
en tid bl.a.
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När vi köpte fastigheten så var det efter en genomgång med Skara Kommun Plan & 
Bygg och den juristen som sålde fastigheten som då låg i ett bolag Det var advokat 
Peter Bengtsson Nya stadens Torg 1 A på den tiden och det var en beskrivning 2008.

Saken är den att då -2008 (se brev i ärendet från Erik Westlin Dnr 2009-1407 brev 
den 7 Januari med felaktiga uppgifter  som delvis rättats till i brev den 12 Januari)  
liksom vid den förra ändringen så blir det då ingen kommunal gata med allt vad det 
innebär, ej heller då VA utan vi har en rätt att ha utfart och så långt är ju allting bra 
men det är ju långt ifrån att få en kommunal gatan direkt fram till tomtgränsen.

Vad vi önskar och har önskat hela tiden  är att Skara Nyboholm blir planlagt så att 
man får bygga Industri småindustri och liknande verksamheter som vi har idag: Det 
kan påpekas att det är hg själva som svarar för alla sina tillstånd gällande miljö mm. 
och att vi endast tillhandahåller lokaler

samt

Hej  Anders och tack för ditt mail

Jag är positiv till Julas utbyggnadsplaner och även nu då till planerna på en betong-
station

Jag vill bara veta eg hur det berör oss och vad som kommer att hända med de utfäs-
telser som i vart fall funnits tidigare Jag behöver ha en genomgång med dig och få 
dessa ritningar på lite större papper  (A3) så att jag kan förstå helheten och så att 
när vi sedan vill bygga industri, småindustri mm på vår fastighet kan göra det utan 
problem

Vid	ett	tillfälle	så	fick	vi	ett	löfte	om	att	ifall	Jula	ville	bygga	åt	vårt	håll	så	skulle	
man ta med vårt område i detaljplanen så att inte vi skulle ha något problem då vi 
ville bygga. Nu kanske det inte spelar någon roll men jag vill nu att detta dokumen-
teras så att det inte ”trillar mellan stolarna” ytterligare en gång.

Bemötande
Möte har hållits med fastighetsägare för Nyboholm 4:4 där planens innebörd för-
klaratas.

Kommunen	anser	att	det	idag	inte	längre	finns	några	problem	avseende	trafiksitua-
tionen	utan	att	dessa	åtgärdats	i	samband	med	att	vägnätet	färdigställts.	Beträffande	
synpunkter kring fastigheten NYBOHOLM 4:4 förblir kommunen via plan- och 
byggenheten i forsatt kontakt med fastighetsägare NYBOHOLM 4:4.
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Sammanfattande bedömning
Med anledning av de synpunkter som framförts under grasnkningsskedet har i 
huvudsak följande ändringar gjorts på detaljplaneförslaget.

Plankarta
•	 Planområdet har minskats till att enkom omfatta Julas fastighet belägen norr 

söder om Bernstorpsgatan

•	 Skyddsbestämmelse	beträffande	fasadutformning	och	plank	har	bifogats	plan-
kartan

•	 Upplysning	beträffande	geotekniska	förutsättningar	har	bifogats	plankartan

•	 Plankaratan har försetts med bestämmelse kring industribuller och in- och utfart

Planbeskrivning och handlingar
Plankartan	har	bland	annat	kompletterats	och	reviderats	beträffande	

•	 MKN	beträffande	Luft-	och	vatten

•	 Buller	med	hänsyn	till	Förordningen	om	trafikbuller

•	 Efter samråd med SGI har en ny reviderad geoteknisk utredning bifogats. Tidi-
gare geotekniska utredningar medföljer

•	 dagvattenhantering

•	 Ianspråktagande av jordbruksmark




