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Handläggning 

Rubricerad detaljplan, upprättad i maj 2016, har i enlighet med beslut i 
kommunstyrelsens arbetsutskott, varit föremål för samråd mellan den 27 maj och 
den 1 juli 2016. Detaljplanen har även varit föremål för granskning mellan den 15 
november och den 13 december 2016.  

Handlingarna har varit tillgängliga på kommunens hemsida, biblioteket i Vedum 
och i kommunhuset. En kungörelse om granskning annonserades i de lokala 
tidningarna Nya Lidköping tidningen (NLT) och Skaraborgs läns tidning (SKLT) 
den 18 november.  

Detaljplanen handläggs med ett standard förfarande.   

 

Granskningsbedrivande 

Detaljplaneförslaget har skickats till sakägare enligt fastighetsägarförteckning, och 
övriga berörda enligt särskild förteckning. 

Markavvattningsföretag godkännande 

Den dagvattenutredning som är utförd är beräknad på det sättet att en viss mängd 
dagvatten ska kunna släppas på ett markavvattningsföretag som kommunen är 
delaktig i. Det har inte funnits en aktiv styrelse i aktuellt markavvattningsföretag 
sedan början på 1900-talet. Det är Länsstyrelsen som utövar tillsyn för all 
vattenverksamhet, dit dikningsföretagen räknas. De fastighetsägare som är berörda 
behöver godkänna om ytterligare dagvatten släpps på företaget. Därför har det i 
samband med planförslaget skickats ut ett informationsblad och en blankett för 
godkännande till samtliga fastighetsägare som är berörda av 
markavvattningsföretaget. Av 3 berörda fastighetsägare har samtliga 3 godkänt 
åtgärden inom markavvattningsföretaget.  

 

Inkomna synpunkter 

Följande har inkommit med yttrande: 

 Länsstyrelsen 

 Lantmäteriet 

 Trafikverket 

 Miljö- och byggnadsnämnden 

 Socialnämnden 

 Bildningsnämnden arbetsutskott 

 Miljöenheten 

 Vattenfall Eldistribution AB 
 
 

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

 Noteras.  
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Länsstyrelsen anser, i likhet med Trafikverket, att planförslaget bör kompletteras 
med en beskrivning av den samlade trafikökningen i korsningen Allégatan och väg 
187, som planförslaget kan medföra. Detta med beaktande av planerad utbyggnad 
inom detaljplan för Sprinten 1,2 och del av Vara 25:1 nordväst om Allégatan. I 
övrigt har de synpunkter som framförts i samrådet i allt väsentligt beaktats. 

En komplettering görs i planbeskrivningen med en beskrivning av planförslagets 
påverkan på trafikflödet. 

 

Lantmäteriet anser att: 

Ledningsrätt eller servitut för VA-ledningar  
I planbeskrivningen redovisas vatten- och avloppsledningarnas framtida dragning 
under rubriken ”Servitut”. I texten nämns dock inget om det är tänkt att 
ledningarna ska säkras med stöd av servitut eller med stöd av ledningsrätt. Enligt 
Lantmäteriets mening är det viktigt att det tydligt framgår av planbeskrivningen för 
att berörda parter ska vara förberedda inför plangenomförandet på att t.ex. en 
ledningsrätt ska upplåtas. 

Planbeskrivningen kompletteras enligt ovan. Det är aktuellt att vid 
fastighetsreglering säkra en ledningsrätt för u-området.  

Grundkarta 
Lantmäteriet påpekade i samrådsskedet ett antal förbättringsförslag rörande 
grundkartan. Lantmäteriet konstaterar att följande förbättring inte gjorts i 
granskningshandlingen. 

Med tanke på att det ett flertal gånger refereras till Allégatan i planbeskrivningen 
bör namnet på gatan vara utskrivet i grundkartan. 

 Noteras. 

Fastighetskonsekvensbeskrivning 
Det är avsikten att fastighetskonsekvensbeskrivningen ska utgöra en komplett 
redovisning av sammanfattning av de olika fastighetsrättsliga åtgärder som ska ske 
och vilka konsekvenser dessa åtgärder för fastighetsägarna och andra berörda. 
Utöver den redovisning av fastighetsregleringar som finns i  
fastighetskonsekvensbeskrivningen behöver det även nämnas om ledningsrätt inom 
u-området. 

 Fastighetskonsekvensbeskrivningen kompletteras enligt ovan.  

Planekonomi 
Planekonomin är knapphändigt redovisad i planbeskrivningen exempelvis saknas 
redovisning av kommunens kostnader för utbyggnad av allmänna platser. I 
Lantmäteriets Handbok ”Lantmäterimyndighetens roll i planeringsprocessen” ges 
följande råd: 

”… 

Ekonomiska konsekvenser - Planens ekonomiska konsekvenser för kommunen och för 
enskilda fastighetsägare och rättighetshavare ska redovisas. Beskrivningen underlättar 
kopplingen till kommunens investeringsbudget och visar att planen är ekonomiskt 
genomförbar. … ” 
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 Noteras.  

Övriga frågor 
På plankartan finns det inte angivet vilket utskriftsformat som ska användas för att 
den angivna skalan ska stämma. 

 Plankartan kompletteras med utskriftsformat för angiven skala.  

 

Trafikverket yttrar sig enligt följande:  

I samrådsskedet kände Trafikverket inte till att kommunen med Detaljplan för 
Sprinten 1,2 och del av Vara 25:1 även planerar för en utökning på nordvästra 
sidan av Allégatan. Eftersom båda planområdena ansluter till väg 187 vid 
korsningspunkt kan den samlade trafikökningen i korsningen komma att bli 
betydande. Därför behöver detaljplanen kompletteras med uppgifter om det ökade 
transportbehov som föreslagna exploateringar förväntas medföra och hur det 
bedöms påverka det statliga vägnätet. 

Trafikverket har inga övriga synpunkter på detaljplanen. 

Planbeskrivningen kompletteras med en beskrivning av konsekvenser som 
planförslaget kan innebära för det statliga vägnätet.  

 

Miljö- och byggnadsnämnden har inget att erinra. 

 

Socialnämnden har inget att erinra. 

 

Bildningsnämndens arbetsutskott har inget att erinra utöver tidigare inlämnad 
synpunkt i samband med samrådsremissen.  

 

Miljöenheten anser att: 

Dagvatten 
Det finns en tydlig dagvattenutredning tillsammans med planbeskrivningen för 
området. När bostadsområden planeras ökar andelen hårdgjord yta. Det, 
tillsammans med ökande nederbördsmängder gör att det är viktigt att se över 
dagvattenhanteringen och lösa den på ett hållbart och långsiktigt sätt. 
Dagvattenhanteringen ska utformas så att rening sker av vattnet, via exempelvis 
dagvattendammar eller liknande som ger goda möjligheter till fördröjning och 
infiltration av vattnet. Dagvattnet behandlas på detta sätt stegvis innan det slutligen 
når recipienten. I anslutning till parkeringar bör man exempelvis förse 
dagvattenbrunnar med enklare filter som tar om hand om olje- och metallrester 
som sköljs av bilarna.  

 Noteras.  
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Buller 
Miljöenheten bedömer att trafikbullerutredningen är ett bra redskap för att 
synliggöra bullerproblematik som kan uppstå vid planering av bostäder. En ny 
förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader har trätt i kraft. Här 
finns bestämmelser om riktvärden för buller utomhus bland annat vägtrafik. För att 
förhindra olägenheter för människors hälsa är det viktigt att minimera 
bullerolägenheter och att exempelvis anlägga grönridåer mellan bostadsområde och 
vägtrafik samt tysta sidor.  

Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida: 

1. 55 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.  
För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller istället för vad som anges i 
första stycket 1 att buller inte bör överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid 
bostadsbyggnadens fasad.  

Byggnationen regleras i planförslaget så att de ska följa gällande riktvärden vad 
gäller trafikbuller.  

 

Vattenfall Eldistribution AB  har inget att erinra då de inte har några 
anläggningar i området.  

 Noteras.  

 

Förändringar från förgående granskning 

Plankarta 

 U-område flyttas något så att den anpassas bättre efter eventuell 
fastighetsreglering.  

 Plankartan kompletteras med utskriftsformat för angiven skala.  

Planbeskrivning 

 Planbeskrivningen och fastighetskonsekvensbeskrivningen kompletteras 
med en förklaring om den ledningsrätt som är aktuell.  

 Planbeskrivningen kompletteras med en beskrivning av konsekvenser som 
planförslaget kan innebära för det statliga vägnätet i enlighet med 
Länsstyrelsen och Trafikverkets yttranden.  
 

 

Ställningstagande 

Framförda synpunkter anses vara skäl nog för att komplettera planförslaget. Inga 
hinder finns för antagande i kommunfullmäktige. 
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Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar detaljplanen upprättad av tillväxt- och 
utvecklingsavdelningen i maj 2016, reviderad efter samråd i oktober 2016 och som 
har varit ute på granskning i november- december 2016. 

   

Karin Larsson 

Planarkitekt 


