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HUR SAMRÅDET HAR GENOMFÖRTS  

Planhandlingarna har varit tillgängliga för samråd under tiden 15 juni 2020 till 20 juli 

2020. Handlingarna har varit tillgängliga på Skara kommuns hemsida och på 

anslagstavla i Stadshuset. Handlingarn har även sänds via e-post till myndigheter och 

kommunala och regionala organisationer samt via vanliga brev till fastighetsägare enligt 

fastighetsförteckning. Kungörelse har skett via lokaltidningen SKLT samt på 

kommunens Facebooksida.  

 

INKOMNA SKRIVELSER UTAN ANMÄRKNING 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Gällande detaljplan för Brunnsbomarken har Barn- och utbildningsförvaltningen inget 

att erinra mot den föreslagna exploateringen.  

Att barnkonventionen har iakttagits ser vi som ett föredöme och en garant för att barn 

boende i området kommer att kunna utöva spontanlek utan att behöva förflytta sig.  

De möjligheter som finns i fråga om kommunikation som binder ihop området med 

idrottsanläggning och centrum, där kommunens högstadieskola och gymnasium är 

beläget, är goda.  

Befintliga förskolor och grundskolor finns inom rimligt avstånd till 

exploateringsområdet och bedöms kunna tillgodose områdets framtida behov. 

  

Omsorgsnämnden 

Omsorgsnämnden har inga synpunkter att lämna.  

 

Avfallshantering Östra Skaraborg 

Kommunalförbundet AÖS har inget att yttra i ärendet.  

 

INKOMNA SYNPUNKTER OCH BEMÖTANDEN 

Trafikverket 

Planområdet ligger cirka 850 meter öster om E20 för vilken Trafikverket är väghållare. 

Söder respektive öster om planområdet går de statliga vägarna 2680 och 2739. 
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Väg 2680 (Axvallagatan): Skyltad hastighet 70 km/h. Uppmätt årsdygnstrafik 921 

fordon, varav 86 tunga (2011). 

Väg 2739 (Brunnsbo Alléväg): Skyltad hastighet 40 km/h. Uppmätt årsdygnstrafik 40 

fordon, varav 3 tunga (2011). 

Trafikverket har inga nyare trafikmätningar än från 2011 och noterar att kommunen har 

använt högre trafikflöde för båda vägarna under 2020. Trafikverket bedömer att 

uppskattade siffror är rimliga. 

Plankarta 

Planområdesgräns 

Trafikverket konstaterar att planområdesgränsen i öster går i linje med vägkanten på väg 

2739. Trafikverket anser att planområdesgränsen ska ligga längre från vägkanten, då 

Trafikverket har drift- och underhållsansvar för att sköta hela vägområdet. Vägområde 

är den mark som har tagits i anspråk för väganordningen. Trafikverket bedömer att 

vägområdet för väg 2739 är 2 meter från vägkanten. 

En delsträcka av väg 2680 är inkluderad i planområdet och har användningen VÄG. I 

tidig dialog mellan Trafikverket och kommunen har Trafikverket framfört att vägen kan 

ingå i planområdet för att kunna möjliggöra för en framtida busshållplats. Efter 

efterforskning har Trafikverket kommit fram till att allmän plats med användning VÄG 

inte ska vara med i planområdet. Trafikverket anser att planområdesgränsen ska justeras 

och området med användning VÄG ska tas bort. Trafikverket bedömer att vägområdet 

för väg 2680 sträcker sig till bakslänt på diket. Planområdesgränsen får som längst gå ut 

till vägområdets gräns. För att möjliggöra för ett nytt framtida busshållplatsläge är det 

bästa att planområdesgränsen är i samma läge som befintlig användningsgräns mellan 

kvartersmark och allmän plats mark.  

Prickmark 

Säkerhetszonen längs väg 2680 och väg 2739 är 5 meter från vägkant. Säkerhetszonen 

är det område utanför körbanan som av trafiksäkerhetsskäl ska vara fritt från fysiska 

hinder i form av fasta oeftergivliga föremål. Trafikverket noterar att man på plankartan 

har markerat med så kallad prickmark närmast väg 2680, uppskattningsvis 10 meter från 

vägkant. Byggnaderna kommer därmed att byggas utanför säkerhetszonen och 

Trafikverket har inga synpunkter. Däremot anser Trafikverket att det ska införas 

Bemötande planområdesgräns 

Vägområdet tas bort från planområdet och plangränsen läggs istället i tidigare 

användningsgräns.  
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prickmark på kvartersmarken närmast väg 2739, så att 5 meter från vägkanten blir 

bebyggelsefritt.  

 

Anslutningar 

Trafikverket noterar att stora områden på plankartan har den administrativa 

bestämmelsen g1. Det framgår inte av bestämmelsen var anslutningsvägen från området 

till väg 2680 ska placeras, se nr 1 på bild. Trafikverket tillåter inte att anslutningar 

placeras valfritt inom området för g1. Enligt illustrationen på plankartan planeras till 

exempel att anslutningsvägen ska ligga ca 35-40 meter från korsningen väg 2680/2739, 

vilket Trafikverket säger nej till. 

Trafikverket kräver att det redovisas tydligt 

på plankartan var anslutningen från 

området till väg 2680 ska vara. För att 

komma fram till en bra placering ska 

dialog ske med Trafikverket. 

Trafikverket bedömer att de två områdena 

g1 i norr som vetter mot väg 2739 är 

placerade i bra lägen, se nr 2 och 3 på 

bilden nedan. Anslutningarna vid nr 2 och 

3 uppfyller Trafikverkets krav på sikt, 

avstånd till befintliga anslutningar samt 

avståndet mellan nya anslutningar. 

I bilaga 1 finns Trafikverkets krav på 

anslutningarna mot väg 2680 och 2739. Vi 

noterar att gatorna inom planområdet tillåts 

enligt planbeskrivningen vara grusvägar. 

Trafikverket har ingen synpunkt hur det 

utformas inom området, men ställer krav 

på att de beläggs minst 15 meter från den 

allmänna vägens beläggningskant. För 

kraven, se bilaga 1. 

Bemötande Prickmark 

Byggbar yta dras in 5 meter från vägkant varav 2 meter är indrag av plangräns och 3 meter 

är prickmark som hindrar att byggnader uppförs.   

Bemötande Anslutningar 

Utfarten regleras genom att en upplysningstext har lagts till i plankartan som anger att 

tillstånd ska sökas hos Väghållningsmyndigheten. (Väglag (1971:948) 39 §) 
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Trafikalstring  

Det framgår inte av handlingarna hur mycket trafik tillkommande bostäder förväntas 

alstra. I planbeskrivningen står det inte heller hur många bostäder som ska byggas i hela 

området. Planförslaget behöver kompletteras med uppgifter om det ökade 

transportbehovet som den föreslagna exploateringen förväntas medföra och hur det 

bedöms påverka det statliga vägnätet. Trafikverket rekommenderar att man använder sig 

av Trafikalstringsverktyget som finns på Trafikverkets hemsida 

https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-

analysverktyg/Trafikalstringsverktyg/.  

 

Buller  

Trafikverket har tagit del av bullerutredningen för planområdet och konstaterar att 

utredningen är gjord utifrån ett framtidsscenario för trafikmängd år 2040. Trafikverket 

bedömer att utredningen är tillräcklig och har inga synpunkter.  

Dagvatten  

Trafikverket har tagit del av dagvattenutredningen och gör bedömningen att 

avvattningen för de statliga vägarna är opåverkad av exploateringen. Vägdiken är endast 

till för vägens avvattning och Trafikverket tar inte emot vatten från andra verksamheter. 

Diken, trummor och andra anläggningar för hantering av dagvatten är dimensionerade 

för vägen/järnvägens behov och inte för exploatering i dess närhet.  

Övrigt  

Trafikverket ser fram emot fortsatt deltagande i ärendet. 

 

Västtrafik 

Planområdet ligger i anslutning till befintlig kollektivtrafik och med goda möjligheter 

för cykel och gång i och med anslutande gång- och cykelväg. I planhandlingen anges 

möjliggörandet av hållplatsflytt. Västtrafik anser att ett genomförande av planförslaget 

skapar behov av hållplatsficka för att skapa en trafiksäkrare miljö för på- och avstigning 

och bättre tillgänglighet till området med kollektivtrafik. 

 

 

Bemötande Trafikalstring 

Planhandlingarna kompletteras med uppgifter om ökad trafikmängd, framtagen med hjälp 

av Trafikverkets Trafikalstringsverktyg.  

https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-analysverktyg/Trafikalstringsverktyg/
https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-analysverktyg/Trafikalstringsverktyg/
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 Länsstyrelsen 

Länsstyrelsens samlade bedömning 

Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen (PBL 

2010:900). 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 

kända förhållanden att planen inte kan accepteras och kan därför komma att prövas av 

Länsstyrelsen om den antas. 

För att ett antagande inte ska prövas av Länsstyrelsen behöver kommunen:  

 Förtydliga slutsatser om geotekniska förutsättningar  

 Bearbeta och komplettera dagvattenutredningen samt säkerställa åtgärder  

 Säkerställa översvämningsåtgärder i plankartan  

 Bedöma störningar med anledning av närhet till djurhållning  

 

För att säkerställa planens lämplighet och genomförbarhet behöver kommunen även: 

 Hantera påverkan på det statliga vägnätets funktion gällande drift och 

trafiksäkerhet  

 Beskriva trafikalstringen och dess konsekvenser  

 Motivera valet av bebyggelsekaraktär och – struktur  

 Komplettera lokaliseringsutredningen med utvärdering av alternativa 

lokaliseringar  

 Hantera planförslagets påverkan på fornlämningar  

 Ange förekomst av biotopskyddade objekt  

 

Kommunen bör även ta tillvara på kulturhistoriska värden i form av ortsnamnsseder 

samt planera för en fungerande grönstruktur genom området som främjar möjligheterna 

för arter att spridas inom och genom området (biologisk mångfald), då det är en viktig 

del i samhällets robusthet.  

 

Bemötande 

 En geoteknisk utredning har tagits fram 

 Dagvattenutredningen har kompletterats  

 Översvämningsåtgärder säkerställs i plankartan genom yta för dagvattenhantering 

 Påverkan till följd av närhet till djurhållning beskrivs 

Bemötande Västtrafik 

Vägområdet är borttaget från planområdet. Befintligt vägområde bedöms som tillräckligt 

för tillskapande av en trafiksäker bussficka. 
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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. 

 Riksintresse (MB kap 3 och 4) 

 Mellankommunala frågor och regionala förhållanden 

 Miljökvalitetsnormer (MKN) (MB 5 kap, luft och vatten) 

 Strandskydd (MB 7 kap) 

 Hälsa och säkerhet (risk för olyckor, översvämning, erosion) geoteknik 

 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 

kända förhållanden att frågor som berör miljökvalitetsnormer samt människors hälsa 

och säkerhet med avseende på risken för olyckor, översvämning eller erosion måste 

lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett 

antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen. 

 

Slutsatser om geotekniska förutsättningar behöver förtydligas 

I planbeskrivningen anges att det inför bygglov behövs en teknisk utredning för att 

säkerställa fullgod byggnation. Enligt plan- och bygglagens andra kapitel ska dock 

hänsyn till människors hälsa och säkerhet, däribland stabilitetsfrågor, hanteras redan vid 

planläggning. I planbeskrivningen saknas en bedömning av totalstabiliteten inom 

planområdet, både för nuvarande och planerad användning. Detta, samt vilket underlag 

kommunen bygger sin bedömning på, behöver redovisas i granskningsskedet. Krävs 

särskilda åtgärder för att säkerställa stabiliteten ska det regleras i plankartan. 

 

Bearbeta och komplettera dagvattenutredningen samt säkerställ åtgärder 

Genomförandet av planen bedöms inte äventyra möjligheten att uppnå fastställda 

miljökvalitetsmål för recipienten Dofsan förutsatt att dagvatten kan omhändertas lokalt, 

inom planområdet i enlighet med dagvattenutredningen.  

Det finns en diskrepans mellan planbeskrivning och plankarta vad gäller ytor för 

dagvattenhantering. Enligt planbeskrivningen och dagvattenutredningen föreslås 

Bemötande ang. geoteknik: 

En geoteknisk utredning har tagits fram och bifogas som bilaga i sin helhet. 

Planbeskrivningen kompletteras med resultatet.   
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anläggandet av en torrdamm centralt i områdets norra del. Samma område, markerat g1 

i plankartan, utgör markreservat för gatuändamål och parkering. Det är viktigt att 

tillräckligt med mark avsätts för lokalt omhändertagande av dagvatten, att anläggningen 

dimensioneras och utformas för att kunna hantera skyfall och att mark reserveras i 

plankartan för detta ändamål. 

Dikeskapaciteten bör utredas vidare för att säkerställa tillräcklig uppehållstid och 

magasineringsvolym för att möjliggöra rening av dagvattnet och motverka 

översvämning i planområdets lågpunkter.  

Inför granskningsskedet behöver dagvattenutredningen bearbetas och eventuella 

åtgärder behöver säkerställas i plankartan. 

Översvämningsåtgärder behöver säkerställas i plankartan 

Länsstyrelsen noterar att flera åtgärder för att minska konsekvenser i samband med 

klimatanpassat 100-årsregn föreslås i dagvattenutredning, vilket är positivt. Dock 

saknas planbestämmelser som säkerställer genomförandet av vissa föreslagna åtgärder. 

Länsstyrelsen bedömer därför att en sådan komplettering behövs.  

 

Störningar med anledning av närhet till djurhållning behöver bedömas 

I planhandlingarna saknas resonemang om risk för störningar med anledning av att det 

planerade områdets närhet till djurhållning. 

Kommunen behöver därför komplettera planhandlingarna med en bedömning med 

avseende på störningar som kan uppkomma, så som lukt, flugor, buller (från 

lantbruksverksamhet), damm och allergi. 

 

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. 

Bemötande ang. dagvatten och skyfall 

Dagvattenutredningen har kompletterats. Plankartan har reviderats genom 

bestämmelser för ytor för dagvattenhantering.  

 

Bemötande  

Jordbruk och djurhållning är en stor del av Skaras identitet och kommunens ambition är 

att gröna näringar även fortsättningsvis är en viktig del av kommunens sysselsättning 

och näringsliv. Förutsättningarna för verksamhet kopplat till Gröna näringar får därför 

inte skadas till följd av bostadsexploatering på landsbygden.  

 

Planbeskrivningen har kompletterats med beskrivning av befintlig verksamhet i 

närområdet.  
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Påverkan på det statliga vägnätets funktion gällande drift och trafik-säkerhet behöver 

hanteras 

 

Drift- och underhåll 

Vägområde är den mark som har tagits i anspråk för väganordningen och Trafikverket 

har ansvar Trafikverket för drift- och underhåll inom hela detta område. Enligt 

planförslaget går planområdesgränsen i öster i linje med vägkanten på väg 2739, vilket 

innebär att risk för påverkan på vägnätets funktion då drift- och underhåll försvåras. 

Enligt Trafikverkets yttrande, daterat 2020-06-25, sträcker sig vägområdet för väg 2739 

så långt som 2 meter från vägkanten och planområdesgränsen bör därför inte ligga 

närmare vägkanten än så. 

Planområdet bör heller inte inkludera väg 2680 utan plangränsen bör som närmast ligga 

i vägområdets gräns även där, det vill säga i vägdikets bakslänt. För att möjliggöra för 

ett nytt framtida busshållplatsläge är det dock ännu bättre om planområdesgränsen 

placeras i samma läge som befintlig användningsgräns mellan kvartersmark och allmän 

platsmark. 

Trafiksäkerhet - fysiska hinder 

Längs väg 2739 medger planförslaget bebyggelse inom den så kallade säkerhetszonen, 

det vill säga det område utanför körbanan som av trafiksäkerhetsskäl ska vara fritt från 

fysiska hinder i form av fasta oeftergivliga föremål. Planförslaget behöver säkerställa att 

trafiksäkerhetszonen 5 meter från vägkanten blir bebyggelsefri. 

Trafiksäkerhet- väganslutningar  

Planförslaget säkerställer ingen exakt placeringen av väganslutningen till väg 2680, och 

illustrationen visar en placering som av trafiksäkerhets- och/eller framkomlighetsskäl 

inte är godtagbar. Placeringen behöver samrådas med Trafikverket och behöver 

säkerställas i plankartan. 

Trafikalstringen och dess konsekvenser behöver beskrivas 

Det framgår inte av handlingarna hur mycket trafik tillkommande bostäder förväntas 

alstra. I planbeskrivningen står det inte heller hur många bostäder som avses byggas i 

området. Planförslaget behöver kompletteras med uppgifter om det ökade 

transportbehovet som den föreslagna exploateringen förväntas medföra och hur det 

bedöms påverka det statliga vägnätet samt markanvändningen inom och i närheten av 

planområdet. Trafikverket har i sitt yttrande, daterat 2020-06-25, rekommenderat 

användning av Trafikalstringsverktyget som finns på Trafikverkets hemsida 

https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--

ochanalysverktyg/Trafikalstringsverktyg/ 

 

https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--ochanalysverktyg/Trafikalstringsverktyg/
https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--ochanalysverktyg/Trafikalstringsverktyg/
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Valet av bebyggelsekaraktär och – struktur behöver motiveras 

Planen möjliggör tät bostadsbebyggelse på öppen jordbruksmark – i ett läge öster om 

E20 där tätortens sammanhållna bebyggelse och tätbebyggda karaktär går över i glest 

bebyggt jordbrukslandskap. Planbeskrivning och plankartans bestämmelser tyder på att 

en lantlig bebyggelsekaraktär avses, men strukturen och tätheten andas mer 

bostadsområde i tätort än lantlig bostadsbebyggelse. Detta förstärks bland annat genom 

att strukturen följer en rak fastighetsgräns västerut. Kommunen bör motivera valet av 

den för området avvikande bebyggelsekaraktären. 

Kulturhistoriska värden i form av ortsnamnsseder bör tas tillvara 

Länsstyrelsen uppmuntrar kommunen att enligt god ortsnamnssed välja plats-, kvarters- 

och gatunamn som utgår ifrån historiska platsnamn.  

Genomtänka val av träd och strategisk planering av grönstruktur 

Det är positivt om kommunen avser att plantera alléer utmed gatorna enligt 

illustrationen. I närheten av planområdet finns bland annat två alléer, en i väst och en i 

sydväst, varav en delvis utgörs av två skyddsvärda lindar. Planområdets grönstruktur 

kan bli ett komplement till den omgivande grönstrukturen. Därmed är det fördelaktigt 

om kommunen väljer att plantera inhemska ädellövträd. Att planera för en fungerande 

grönstruktur genom området som främjar möjligheterna för arter att spridas inom och 

genom området (biologisk mångfald) rekommenderas då det är en viktig del i 

samhällets robusthet. 

Dikningsföretag kan bli samrådspart 

Samråd ska ske med Brunnsbo dikningsföretag av år 1952/2012 vid eventuell 

omledning av dräneringsledning eller om planen påverkar vattenförhållandena i 

dikningsföretaget. 

 

Bemötande Råd 

Muntligt samråd har hållits med Trafikverket. Lämplig utfart bör hamna mellan 

Brunnsbovägen och infarten till fastigheten Brunnsbomarken 4:1>2, ca 90 meter 

från vägkorsningen till Brunnsbovägen. Vägtrumma behövs under tillfartsväg pga. 

vägdike. Då utfartsförbud inte går att lägga i plangräns så regleras utfarten genom en 

upplysning i plankartan om att ” Körbar utfart mot Axvallagatan (väg 2680) får inte 

anordnas utan väghållningsmyndighetens tillstånd (Väglag (1971:948) 39 §)” 

Exploatören ska söka tillstånd så att utfarten hamnar där den visas på 

illustrationsplanen. 

Bebyggelsekaraktären har anpassats genom byggnadernas volym, form och material. 

Planhandlingen har kompletterats med beräknad tillkommande trafik utefter resultat 

från Trafikverkets trafikalstringsverktyg.  
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Synpunkter enligt annan lagstiftning 

Lokaliseringsutredningen behöver utvärdera alternativa lokaliseringar 

Kommunen har i lokaliseringsutredningen inte utrett några alternativa platser för den 

föreslagna exploateringen utan pekar bara på de fördelar som finns med att använda 

Brunnsbomarken för bostadsbyggande.  

Enligt miljöbalken 3:4 ska alternativa platser utredas. Vid en eventuell prövning i 

domstol skulle troligen inte denna lokaliseringsutredning godtas, vilket skulle kunna 

resultera i att detaljplanen upphävs. 

  

Planförslagets påverkan på fornlämningar måste hanteras 

Vid den genomförda arkeologiska utredningen påträffades två nya fornlämningar. 

Fornlämningarna och fornlämningsområdet är skyddade enligt kulturmiljölagen. 

Tillstånd till ingrepp i fornlämning krävs, i enlighet med slutmeddelande till kommunen 

från den arkeologiska utredningen (Lst dnr 431-33402-2019). Enligt plankartan tillåts 

byggnation inom fornlämningsområdet. Om denna byggrätt ska finnas kvar så kommer 

ytterligare arkeologiska åtgärder att krävas.  

 

Förekomst av biotopskyddade objekt behöver anges 

I planhandlingarna finns ingen information om förekomst av generellt biotopskyddade 

objekt. Kommunen bör komplettera planhandlingarna med information om huruvida 

sådana objekt finns inom planområdet. 

 

Bemötande 

Det finns inga biotopskyddade objekt i området. Diken i odlingslandskap är 

biotopskyddade förutom de diken som ligger inom vägområde. Inga öppna diken 

kommer att påverkas eller förändras.  

 

Bemötande lokaliseringsutredning för jordbruksmark vs. bostadsexploatering 

En alternativutredning har tagits fram och biläggs som beslutshandling. 

 

Ett omfattande analysarbete för att lokalisera framtida exploateringsområden i Skara 

kommun är under arbete, med anledning av framtagande av ny Översiktsplan.  

Bemötande 

Ansökan om att ta bort fornlämningen är insänd. Ansökan mottogs av Länsstyrelsen i 

Västra Götalands län 2020-06-30 med diarienummer 27906-2020. 
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Behovsbedömning  

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. 

Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, således behöver inte en 

miljökonsekvensbeskrivning tas fram. Samrådsyttrande 2020-07-02 Sida 6(6)  

Detta ärende har planhandläggare Maria Freiholtz beslutat och planhandläggare Siri 

Himmelman föredragit. I den slutliga handläggningen har även sakkunniga från 

enheterna för naturärenden, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, vattenärende, 

kulturmiljö samt samhällsskydd och beredskap medverkat. 

 

Lantmäteriet 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  

Gemensamhetsanläggning 

I planbeskrivningen anges kortfattat att ny ga avses bildas för gator och vid behov 

samlade parkeringar. Planen säkerställer inte att genomförandet av gator och 

parkeringar blir på de sättet kommunen avser eftersom Lantmäteriet vid sin bedömning 

vid bildandet av gemensamhetsanläggningen prövar både lokaliseringen och hur 

anläggningen ska utföras. Lantmäteriet kan placera den tänkta vägen vart som helt inom 

kvartersmarken då markreservatet endast säkerställer att området inte bebyggs med 

något annat. Det ger dock en indikation på var kommunen anser att 

gemensamhetsanläggningen ska anläggas men berörda fastighetsägare kan tycka 

annorlunda. Vill kommunen vara säker på att sträckningen blir som planerat bör vägen 

planläggas som allmän plats. 

En gemensamhetsanläggning bildas genom en anläggningsåtgärd på lantmäteriet. I 

planbeskrivningen på s. 23 framgår att exploatören ska bekosta anläggningen, dock 

framgår det inte vem som ska ta initiativ att ansöka och bekosta den 

lantmäteriförrättning som behövs för att bilda en gemensamhetsanläggning. Det framgår 

heller inte vilka fastigheter som avses få del i anläggningen. Detta behöver tydliggöras.  

 

Ska exploateringsavtal tecknas?  

I planbeskrivningen framgår inte om något exploateringsavtal ska tecknas, men för 

Lantmäteriet det förefaller som en sådan situation där det är vanligt att så sker. Om 

avsikten är att sådant avtal ska tecknas ska kommunen enligt 5 kap. 13 § 3 st. PBL, 

Planhandlingen har kompletterats med text om att berörda fastigheter ska få ta del i 

anläggningen och att exploatören ansöker och bekostar lantmäteriförrättningen. 

 

Gatustrukturen inom planområdet ska vara flexibel och fri för exploatören att justera. 

Endast utfarterna till omkringliggande vägar kräver tillstånd och samråd med 

Trafikverket.  
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redan i samrådsskedet redovisa avtalens huvudsakliga innehåll liksom konsekvenserna 

av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal i 

planbeskrivningen.  

Ifall det är aktuellt, använd gärna handboken ”Lantmäterimyndighetens roll i 

planeringsprocessen, Handbok 5 kap. 15 och 22 a §§ PBL” som stöd ang. 

lagstiftningens krav när ni kompletterar planhandlingarna ang. exploateringsavtal.  

 

Delar av planen som bör förbättras 

Tillgång till vatten och avlopp för samtliga nya bostäder 

I plankartan ser det ut som att det kommer bildas flera bostadsområden. I 

planbeskrivningen på s. 15 framgår kort att området ska anslutas till det kommunala 

VA-nätet. Det bör dock tydliggöras hur samtliga bostadsområden ska få tillgång till 

VA-systemet. Ska det läggas ut en förbindelsepunkt dit hela planområdet ska ansluta, 

eller ska varje nybildat område få en egen förbindelsepunkt? Kanske behöver ga även 

bildas för vatten- och avlopp?  

 

Fastighetsbildning 

På s. 23 i planbeskrivningen under rubrik ”fastighetsbildning” framgår att mark ska 

överföras från Brunnsbomarken 7:1 till 4:3. Enligt fastighetsregistret har den omnämnda 

fastighetsbildningen genomförts i juli 2020. Planbeskrivningen behöver därmed 

uppdateras.  

Bemötande  

Kommunen avser inte skriva exploateringsavtal då kommunen inte kommer anlägga gator 

eller annan teknisk försörjning, ej heller byggnation av bostäder. 

Huvudmannaskap 

De gemensamma ytorna och funktionerna inom planområdet så som vägar och diken för 

dagvattenhantering ska hanteras genom en gemensamhetsanläggning. Kommunen bedömer 

att dessa tekniska anläggningar endast kommer användas av boende inom planområdet, 

varför det också är rimligt att de gemensamt sköter dessa.” 

Vatten och avlopp 

Området ansluts till det kommunala VA-nätet. Spillvatten kommer att anslutas till 

befintlig stamledning i planområdets norra del. Vattenledning ansluts från 

Axvallagatan. Ledningarna förläggs i gata. 

Bemötande 

Den benämnda skrivelsen har tagits bort.  
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Grundkarta 

Teckenförklaring till grundkartan saknas.  

Angivelse om aktualitetsdatum för fastighetsredovisningen resp. för övriga detaljer i 

grundkartan saknas.  

Angivelse om koordinatsystem i plan resp. höjd saknas.  

I grundkartan saknas fastighetsbeteckningar. Det är viktigt att fastighetsbeteckningarna 

redovisas för att göra det lätt för den som är berörd av planen att hitta respektive 

fastighet på plankartan.  

 

ENDAST U-OMRÅDE SÄKERSTÄLLER INTE LEDNINGARNA 

Genom att lägga ut markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar s.k. u-

område ser kommunen dels till så att det inte blir planstridigt att lägga dessa på 

kvartersmark och dels att lovpliktiga åtgärder inte kan utföras som hindrar ledningen, 

men det bildas ingen rättighet genom att kommunen lägger ut ett u-område i planen. För 

att säkerställa att ledningarna får vara kvar behöver normalt sett ledningsrätt eller 

servitut upplåtas. Detta är inte beskrivet i genomförandeavsnittet av planbeskrivningen. 

 

ILLUSTRATIONER I PLANKARTAN 

Lantmäteriet avråder från att använda illustrationslinjer i plankartor. Anledningen till 

detta är att plankartan bör förbehållas för de juridiskt gällande planbestämmelserna. I 

många fall finns det behov av att illustrera möjlig framtida bebyggelse, men istället bör 

Bemötande 

Tvärs gående över skiftet finns en ledning som ägs av Skaras Energi. Denna är ur 

bruk och kan tas bort i samband med exploatering.   

U-område är inlagt i gemensamhetsområde för väg med motiveringen: 

” I område för gemensamhetsanläggning reserveras mark för underjordiska 

ledningar, det möjliggör för dragning av el i gatan. Ledningshavare ska säkra 

området genom att bilda ledningsrätt eller servitut.” 

” Ledningsrätt 

I detaljplanen har det avsatts markreservat (u-område) för underjordiska ledningar.  

Ledningsägare ansöker om ledningsrätt inom kvartersmark medan exploatören 

bekostar dessa. ” 

Bemötande 

Grundkartan uppdateras och kompletteras innan detaljplanen sänds för granskning.   
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då antingen en särskild illustrationskarta upprättas eller illustrationen redovisas i 

planbeskrivningen. 

 

Delar av planen som skulle kunna förbättras 

(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom Lantmäteriets 

lagstadgade bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet skulle förbättra 

detaljplanen.) 

VA-AVGIFT VID ANSLUTNING TILL KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP 

I planbeskrivningen anges att planområdet ska anslutas till det kommunala vatten och 

avloppssystemet. Det som kan tydliggöras är om kommunen i samband med anslutning 

planerar att ta ut en anslutningsavgift för att få tillgång till kommunens va-systemet. 

Ska exploateringsavtal tecknas? 

I planbeskrivningen framgår inte om något exploateringsavtal ska tecknas, men för 

Lantmäteriet det förefaller som en sådan situation där det är vanligt att så sker. Om 

avsikten är att sådant avtal ska tecknas ska kommunen. 

 

SLU 

Sammanfattning  

SLU bedriver forskning, utbildning och lantbruksdrift i direkt anslutning till det område 

som beskrivs i detaljplanen. Med anledning av detta vill SLU framföra följande:  

 Götala är en djuranläggning där stallar befinner sig ca 600 m från planerad 

bebyggelse. Spridning av gödsel kommer att ske på jordbruksmark i direkt 

anslutning till det nya bostadsområdet. Inget i detaljplanen beskriver detta.  

 Jordbruksmarken direkt söder om det aktuella området används för forskning och 

utbildning samt lantbruksdrift. Hänsyn till detta måste tas och åtgärder för att 

försvåra tillgängligheten till försöksytor kan behövas.  

Bemötande 
Inget exploateringsavtal avses skrivas då kommunen inte avser anlägga gator eller 

annan teknisk försörjning, ej heller vid byggnation av bostäder.” 

 

 

 

Bemötande 

Illustrationslinjen för fornlämningen har tagits bort från plankartan.    
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Generella synpunkter  

Den planerade detaljplanen för Brunnsbomarken 4:3, 7:1 och 17:1 gränsar i söder till 

SLU:s åkermark vid forskningsanläggningen Götala. SLU bedriver här forskning, 

undervisning och lantbruksdrift. Vägtransporter sker i området med tyngre och bredare 

lantbruksekipage vilket innebär att framkomligheten för dessa måste beaktas. SLU:s 

jordbruksmark används för forskningsförsök vilket innebär ett behov av särskilt 

hänsynstagande från framtida innevånare. SLU har inte alltid haft bra erfarenhet av 

närhet mellan allmänhet och försöksytor. Möjligen måste tillgängligheten till SLU:s 

försöksmark förhindras/försvåras vilket måste hanteras (projektering, genomförande och 

kostnader) i byggprojektet.  

Det är inte uteslutet att försök som innebär luktstörning kommer att förekomma då SLU 

bedriver forskning på nöt- och lammköttsproduktion på Götala. Djurstallar kommer att 

befinna sig ca 600 m från planerade bostäder och gödsel kommer att spridas på 

intilliggande åkermark. I detaljplanen omnämns detta ingenstans.  

Beslut om detta yttrande har på rektors uppdrag fattats av tf universitetsdirektör Birgitta 

Wikmark-Carlsson efter föredragning av biträdande avdelningschef Peter Thorén vid 

fastighetsavdelningen. 

 

Bemötande 

Gröna näringar och SLU:s verksamhet är en viktig del av Skara kommuns identitet 

och näringsliv. En förutsättning för att kommunen ställer sig positiv till 

bostadsexploatering i området är att SLU:s befintliga verksamhet inte begränsas. 

Axvallavägen anses vara en naturlig skyddszon för eventuell besprutning.  

Gällande åsikter om ogemytlig lukt från gödselspridning så är detta ingen allmän 

olägenhet. Gödselspridning är reglerad inom en viss tidsrymd och därmed begränsad 

till ett fåtal dagar om året.  

 


