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Sammanfattning av granskningsutlåtande  

Detaljplan för del av kvarteret Kofoten   

Dnr 2018-061 

2018-06-18 

 

Planprocessen genomförs som standardförfarande. Planförslaget har varit ute för granskning 
hos berörda sakägare och myndigheter 2018-05-30 - 2018-06-14. Planhandlingarna har också 
funnits tillgängliga i kommunhusets entré, på kulturkvarteret samt på kommunens hemsida. 
Granskningsutlåtandet innehåller en redovisning av de synpunkter som kommit in under 
samrådet och kommunens ställningstaganden. Sammanlagt har 5 yttranden inkommit, varav 2 
med synpunkter.  

 
Yttranden  

Med synpunkter 

Lantmäteriet                           2018-05-31 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2018-06-08 

Länsstyrelsen   2018-06-13 

 

Utan synpunkter 

Vattenfall   2018-06-04 

Miljösamverkan Östra Skaraborg 2018-06-14 

Yttranden med synpunkter 

Lantmäteriet   2018-05-31 

Vid genomgång av planförslagets samrådshandlingar (daterade april 2018) har följande noterats: 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras: 

 

Delar av planen som bör förbättras 

Ekonomiska konsekvenser  
De ekonomiska konsekvenser som plangenomförandet medför för fastighetsägare och andra 
berörda ska enligt 4 kap. 33 § 3 st. PBL redovisas i planbeskrivningen. Av planbeskrivningen bör 
således framgå exempelvis huruvida det kommer tas ut anslutningsavgift när de nya 
fastigheterna ansluts till kommunalt VA. 

 

Huvudmannaskap 

Under avsnitt "Huvudmannaskap för allmänna platser" i planbeskrivningen anges felaktigt att 
planområdet inte omfattar någon allmän plats varför frågan om huvudmannaskap inte är 
formellt berörd. Då planområdet omfattar allmän plats - LOKALGATA behöver denna 
felskrivning rättas till. 
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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.) 

 

Grundkarta 

Teckenförklaring till grundkartan saknas.  

Angivelse om aktualitetsdatum för övriga detaljer i grundkartan (förutom fastighetsindelningen) 
saknas. 

 

Handläggning enligt vilken lagstiftning? 

Det finns inte angivet i planhandlingarna vilken version av plan- och bygglagen (med hänvisning 
till SFS-nummer) som används vid handläggningen av detaljplanen. 

 

Plankartan följer inte Boverkets rekommendationer 

Regeringen har i flera sammanhang betonat vikten av att detaljplanerna utformas på ett 
enhetligt sätt för att underlätta framtida digitalisering och förenkla byggprocessen. Detaljplanen 
förmodas tas fram enligt PBL med de regler som gäller för detaljplaner med planstart från och 
med januari 2015. För denna typ av detaljplaner bör som bekant Boverkets allmänna råd 
(2014:5) om planbestämmelser för detaljplan, tillämpas. Plankartans utformning uppfyller inte 
dessa råd på följande punkter och det finns inget motiv angivet till varför så har skett: 

 

- Användningen LOKALGATA finns inte längre med bland rekommendationerna. Enligt 
rekommendationerna ska beteckning VÄG alternativt GATA användas. Det finns ingen 
användning som ska ha vit färg enligt rekommendationerna. VÄG och GATA ska ha 
ljust grå färgläggning enligt rekommendationerna. 
 

- Bestämmelsen för punktprickad mark är inte formulerad enligt rekommendationerna. 
För punktprickad mark rekommenderas skrivningen "Marken får inte förses med 
byggnad". 
 

- Markreservat (i detta fall u-område) ska enligt rekommendationerna vara en 
administrativ bestämmelse och därmed även omgivet av administrativa gränser. 
 

- Kombinationer av användningar bör betecknas med samtliga relevanta beteckningar och 
redovisas var för sig i listan med planbestämmelser. I detta fall är bestämmelserna J - 
Industri och Z - Verksamheter med anknytning till industrin redovisade på samma rad 
bland planbestämmelserna. 
 

- Lagstödet för respektive planbestämmelse redovisas inte i anslutning till 
planbestämmelserna. 

 
Kommunens kommentar:  

Planbeskrivningen kompletteras med information om att det kommer tas ut anslutningsavgift 
när de nya fastigheterna ansluts till kommunalt VA. 
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Planbeskrivningen har rättats avseende huvudmannaskap för allmänna platser och det framgår 
nu att kommunen är huvudman för den mark som i planen är utlagd som gatumark. 

Plankartan har kompletterats med teckenförklaring till grundkartan samt aktualitetsdatum. 

I planbeskrivningen framgår att vilken version av plan- och bygglagen som använts vid 
handläggningen. 

Plankartan är reviderad så att den bättre överensstämmer med Boverkets rekommendationer. 
 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2018-06-08 

Räddningstjänsten har granskat samrådsredogörelse och avger följande yttrande i aktuellt 
ärende: 

- Räddningstjänstens synpunkter i tidigare yttrande har i samrådsredogörelsen beskrivits 
att vara utan synpunkter, vilket inte stämmer då synpunkter som ska beaktas i 
detaljplanen lämnades. Samma synpunkter redovisas på nytt nedan. 
 

- Räddningstjänstens åtkomlighet för räddningsinsatser ska tillgodoses i området. 
 

- Räddningstjänsten tillgång till brandvattenförsörjning via brandpost i området ska 
säkerställas i enlighet med räddningstjänstens rekommendationer för detta. 
Räddningstjänstens rekommendationer "Brandvattenförsörjning från brandposter" finns 
att ta del av på www.rtos.se/rekommendationer. 

 
Kommunens kommentar: 

En brandpost kommer att uppföras i anslutning till vändplatsen. 

 
Länsstyrelsen    2018-06-13 

Länsstyrelsens samlade bedömning  

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripande grunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända 
förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av Länsstyrelsen om 
den antas.  

Motiv för bedömningen  

Länsstyrelsen befarar inte att: 

• Riksintresse kommer att skadas påtagligt (både MB kap 3 och 4) 
• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs (MB 5 kap, luft och vatten) 
• Mellankommunal samordning blir olämplig. 
• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser (MB 7 kap) 
• Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller till risken för 

olyckor, översvämning eller erosion (buller, strålning, risk för olyckor, 
översvämning, erosion) 

Synpunkter på granskningshandlingen  

Dagvatten och markavvattning  

Det framgår fortfarande inte hur fördröjningsmagasinet är placerat i förhållande till 
Sjörydsbäcken och markavvattningsföretaget. Detta bör visas på plankartan. Då vi ser att 
förhållandena på platsen kan komma att förändras väsentligt vill vi göra er medvetna om att det 
i normalfallet krävs en om omprövning av markavvattningsföretaget vid väsentliga förändringar. 
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Kommunens kommentar: 

Plankartan har kompletterats med text och pil för att förtydliga fördröjningsmagasinets 
placering i förhållande till planområdet. 

Samråd kommer att hållas med länsstyrelsen om behovet av omprövning av 
markavattningsföretaget. 

Yttranden utan synpunkter 

Miljösamverkan Östra Skaraborg 2018-06-14 

Beslut  

Miljönämnden östra Skaraborg har inga synpunkter på förslaget.  
 
Vattenfall   2018-06-04 

Vattenfall Eldistribution AB, nedan kallad Vattenfall har tagit del av granskningshandlingarna för 
rubricerad detaljplan och lämnar följande yttrande.  

Vattenfall har i samrådsskedet redogjort för elanläggningar inom detaljplanen och denna 
information gäller alltjämt.  

 

Ändringar som gjorts mellan samråd och granskning 
 
I plankartan: 
 

• Plankartan har kompletterats med teckenförklaring till grundkartan  
• Plankartan har kompletterats med aktualitetsdatum. 
• Ordet ”LOKALGATA” har bytts ut mot ”GATA” och fått en ljust grå färg. 
• Bestämmelsen ”Byggnad får inte uppföras” har bytt ut mot "Marken får inte förses med 

byggnad". 
• Pil och texten ”Fördröjningsmagasin för dagvatten” 

 
 
I planbeskrivningen: 

Planbeskrivningen har kompletterats med SFS-nummer efter PBL, med information om att det 
kommer tas ut anslutningsavgift när de nya fastigheterna ansluts till kommunalt VA och den har 
rättats avseende huvudmannaskap för allmänna platser. 
 
 
Charlotte Paulsson 
Stadsarkitekt 
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