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Särskilt utlåtande 
Detaljplan för Hattmurklan 1 m.fl. 
Falköpings kommun 
 

Hur samråd och granskning har bedrivits 
Byggnadsnämnden har vid sammanträde 21 oktober 2020, BN § 127 beslutat att  
genomföra samråd enligt 5 kap. § 11 plan- och bygglagen (PBL) i rubricerat 
ärende. 

Kända sakägare och myndigheter som har ett väsentligt intresse av detaljplanen har 
beretts tillfälle till samråd.  

Samrådet har ägt rum under tiden 2020-11-03 till och med 2020-11-24. Länsstyrel-
sen fick anstånd att inkomma med yttrande den 1 december. På grund av pandemi 
genomfördes inget samrådsmöte för berörda sakägare.  
 
Rubricerat planförslag har enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen (PBL) varit ut-
ställt för offentlig granskning på Falköpings kommuns webbplats under tiden 2022-
02-07 till och med 2022-02-28.                                

Underrättelsen inför granskningen har funnits på kommunens webbsida och brev 
har översänts till kända sakägare samt till andra som kan ha ett väsentligt intresse 
av detaljplanen. Länsstyrelsen har tillsänts planhandlingarna inför granskningen. 

Inkomna yttranden 
Följande yttranden har inkommit: 

Remissinstans Samråd Granskning Granskning 2 

 Ingen 
erinran 

Synpun
kter 

Ingen 
erinran 

Synpun
kter 

Ingen 
erinran 

Synpun
kter 

Länsstyrelsen Västra Götaland  X  X X  
Lantmäteriet X  -   X 
Trafikverket  X X  X  
Polismyndigheten X  X  -  
Statens Geotekniska Institut (SGI)  X  X  X 
Svenska Kraftnät X  -  X  
Vattenfall Eldistribution AB X  X  X  
Skanova AB X  -  -  
PostNord X  -  -  
Ellevio -  X  -  
Västtrafik AB X  X  X  
Miljönämnden Östra Skaraborg (MÖS) X  X  X  
Avfall & Återvinning Skaraborg   X  X -  
Privatperson 1-8  X -  -  
Falbygdens naturskyddsförening -   X -  
Västergötlands museum X  X   X 
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Sammanfattning av inkomna yttranden med kommentarer 
Yttrandena sammanfattas och kommenteras med kursiv stil förutom yttrande från 
Länsstyrelsen Västra Götaland som återges i helhet. 
 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
 
Synpunkter under samråd 
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900). 
 
Länsstyrelsen anser att riskanalysen saknar transparens kring en del antaganden 
vilket gör det svårt att bedöma om markanvändningen är lämplig. Riskanalysen bör 
således kompletteras med en del förtydliganden.  
 
Eftersom kommunen inte redovisar erforderligt planeringsunderlag i detta skede av 
detaljplaneprocessen, kan bebyggelsens lämplighet utifrån risken för översvämning 
inte bedömas. Detta kommer att beaktas i granskningsskedet, likaså kommunens 
dagvattenhantering.  
 
Länsstyrelsen anser även att stabiliteten ska klarläggas för befintliga och planerade 
förhållanden. 
 
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och 
nu kända förhållanden att frågor som berör hälsa/säkerhet samt miljökvalitetsnor-
mer för vatten måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som 
anges nedan för att ett antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen. 
 
Motiv för bedömningen 
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 (både MB kap 3 och 4, se listan i webbgis) 
Mellankommunala frågor och regionala förhållanden 
Miljökvalitetsnormer (MKN) (MB 5 kap, luft och vatten) 
Strandskydd (MB 7kap) 
Hälsa och säkerhet (risk för olyckor, översvämning, erosion) geoteknik 
 
Hälsa /Säkerhet 
Risk för olyckor 
 
Länsstyrelsen bedömer att riskanalysen behöver förtydligas/kompletteras på föl-
jande punkter: 
 

• Det står på sidan 14 att ”vårdinrättning” har antagits vara den bebyggelse 
som kommer att inrymma all bebyggelse inom Hattmurklan 1 i analysen, 
eftersom detta är den känsligaste verksamhetstypen. Det framgår dock inte 
på vilket sätt detta är beaktat i riskanalysen, och hur riskanalysens resultat 
påverkas av denna förutsättning. 

• Riskanalysen visar att upp till 150 meter från Västra Stambanan är individ-
risken för personer utomhus på en sådan nivå att den hamnar i området 
som benämns ALARP (As Low As Reasonably Practicable, dvs. så lågt 
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som praktiskt möjligt). För personer inomhus är motsvarande avstånd 100 
meter. När det gäller acceptanskriterier hänvisar riskanalysen till före-
slagna kriterier i rapporten ”Värdering av risk”. Länsstyrelsen delar upp-
fattningen att dessa kriterier bör användas och även Boverket hänvisar till 
dessa kriterier. Enligt ”Värdering av risk”, sidan 8-VI, ska individriskkrite-
riet dock jämföras mot den beräknade individrisken för en person som be-
finner sig utomhus. Detta innebär dels att en större del av planområdet 
hamnar inom ALARP-området än vad riskanalysen beskriver. Det innebär 
också att riskanalysen faktiskt inte beaktat ALARP-principen enligt kriteri-
erna när det gäller individrisk, eftersom inga åtgärder införs för personer 
som befinner sig utomhus utan enbart för personer inomhus. Att redovisa 
individrisken för personer inomhus kan vara relevant men då behöver det 
föras en diskussion om kriteriernas tillämpbarhet.  

• På sidorna 28-29 listas ett stort antal riskreducerandeåtgärder som ska ha 
värderats ur kostnad-nytta synpunkt. Det framgår dock inte hur denna vär-
dering har gjorts och på vilka grunder åtgärder valts bort.  

• Enligt riskanalysen är avståndet mellan Västra stambanan och Mösseberg 
50:13 ca 50 m. En mätning på plankartan visar att avståndet snarare är ca 
40 m (från spår). Detta behöver ses över så att alla förutsättningar är kor-
rekta i riskanalysen. Bland annat påverkas kravet på obrännbar fasad som 
enligt riskanalysen ska gälla 0 – 50 m från farligt godsled. Det bör också 
förtydligas varifrån detta avstånd ska mätas. Länsstyrelsens bedömning är 
att avståndet bör mätas från den punkt dit brännbar vätska kan rinna vilket 
bör vara från släntfot av den vall som omnämns.  

• På sidan 39 beskrivas att ”Skalning av olycksfrekvenser” görs genom att 
multiplicera frekvensen med 0,2/0,4. Det framgår inte hur denna metod be-
aktar konsekvenser som inträffar strax utanför studerad sträcka eller vad 
dessa skalningar baseras på. Detta behöver förtydligas. 

• Det är otydligt hur riskmåtten beräknas. Enligt riskanalysen ligger konse-
kvensavstånd i tabell B.2. till grund för beräkningarna. Som exempel anges 
att för området 51-100 m från riskkällan är antalet omkomna 0,5 utomhus 
och 0,3 inomhus. Samtidigt står det på sidan 58 att samtliga personer som 
vistas i brandmolnet antas omkomma och att molnets utbredning (avstånd 
till undre brännbarhetsgränsen) är ca 100 m. Eftersom individrisken beräk-
nas för den mest exponerade individen (enligt ”Värdering av risk”) är det 
oklart hur värdet 0,5 omkomna ska kopplas till individrisken. Det är inte 
heller tydligt hur den redovisade andelen omkomna är framtagen, mer än 
att det är en ”kvalitativ” bedömning. Observera att motsvarande frågeställ-
ning gäller även övriga konsekvenser. 

• För sannolikhetsberäkningen för järnvägsolycka med oxiderande ämnen, 
sidan 46 i riskanalysen, hänvisas till ”Göteborgs översiktsplan”. Där fram-
går att den nämnda sannolikheten baseras på en viss trafikintensitet, en viss 
hastighet och en viss andel godståg. Det framgår inte om dessa förutsätt-
ningar är tillämpbara i den aktuella planen. 

• I tabell B.10 samt B.11 redovisas andelen omkomna vid olika luftväxling-
ar. Det är dock oklart vilken data som ligger till grund för beräkningen av 
risknivå.  

• Det behöver beskrivas vad reduktionen i antalet omkomna från 10 % till 1 
% baseras på, när effekten av skyddsåtgärden ”ventilationsintag” beräknas 
(sidan 47 i riskanalysen). 

• Länsstyrelsen delar uppfattningen att ventilationssystemen i befintlig be-
byggelse inte behöver byggas om, men ifrågasätter varför det är ett sådant 
scenario som riskanalysen redovisar när åtgärder kvantifieras (Figur 12). 
Nuvarande presentation blir missvisande, risknivån ser ut att vara lägre än 
den kommer vara. 
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• Det behöver förtydligas om P-huset får vara öppet mot järnvägen eller om 
en tät fasad förutsätts. 

 
Vidare har Länsstyrelsen följande redaktionella synpunkter på riskanalysen: 
 

• På sidan 50 hänvisas till bilaga E och F som saknas i underlaget. 
• Beskriv varför beräkningar för farligt godsolycka på väg finns med i riska-

nalysen 
 
Buller 
Kommunen skriver i sin planbeskrivning ”att enligt den trafikbullerutredning som 
genomförts framgår av bullerkarteringen att dygnsekvivalenta och maximala bul-
lernivåer är under riktvärden för bostadshusen längs Alströmergatan, Daléngatan 
och Torstensongatan”.  
 
Länsstyrelsen vill betona att det framgår av bullerutredningen att för Mösseberg 
50:13 överskrids riktvärdet dygnsekvivalent ljudnivå 60 dBA vid fasaden som vet-
ter mot järnvägen (östra fasaden) för prognosår 2040. I bullerutredningen konstate-
ras att ska byggnaden användas till bostad föreslås att minst hälften av bostads-
rummen vara vända mot en tyst sida. Ovanstående ska framgå i planbeskrivning 
och i bestämmelser till plankartan, alternativt de fysiska åtgärder som föreslås för 
att riktvärden ska innehållas. Planhandlingarna bör också kompletteras och säker-
ställas med en beskrivning över hur uteplatsen kan lösas så att bullervärden under-
skrids. 
 
Skyfall 
Kommunen beskriver att översvämningsproblematik vid skyfall finns och meddelar 
att en skyfallsutredning som kartlägger nödvändiga skyddsåtgärder ska genomföras 
inför granskning av planförslaget.  
 
I det fortsatta arbetet är viktigt att säkerställa att ny bebyggelse inte tar skada eller 
orsakar skada vid en översvämning. Det är också mycket viktigt att järnvägen inte 
översvämmas vid skyfall. Länsstyrelsen delar Trafikverkets yttrande. Planens even-
tuella påverkan på området utanför planområdet behöver också beskrivas. 
 
Vidare måste framkomligheten till, från och inom planområdet i händelse av över-
svämning beaktas. Samtliga skyddsåtgärder behöver beskrivas och säkerställas. 
Mer information finns i ”Rekommendationer för hantering av översvämning till 
följd av skyfall”. 
 
Geoteknik 
Länsstyrelsen hänvisar till Statens geotekniska instituts yttrande där SGI anser att 
släntens stabilitet ska klarläggas för befintliga och planerade förhållanden. Om 
förutsättningarna är sådana att det inte klart och entydigt kan uteslutas stabilitets-
problem, såväl direkt som indirekt, ska en stabilitetsutredning utföras i som lägst 
detaljerad utredningsnivå enligt IEG rapport 4:2010, alternativt rapport 6:2008, rev 
l. SGI ställer också frågan om det kan finnas lösa block i terrängen som kan inne-
bära en säkerhetsrisk inom planområdet (daterat 2020-11-24). 
 
MKN- Vatten 
Det går inte att ta ställning till om genomförandet av planen kan påverka miljökva-
litetsnormen för ytvatten. Det konstateras i planbeskrivningen att det saknas kapa-
citet att avleda dagvatten via befintligt nät. Eftersom ingen dagvattenutredning har 
gjorts i detta skede saknas kunskap om det finns förutsättningar för lokalt omhän-
dertagande av dagvatten inom planområdet, och hur denna ska dimensioneras, in-
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klusive klimatfaktor. Länsstyrelsen ser fram emot att ta del utav dagvattenhante-
ringen i granskningsskedet.  
 
Råd enligt PBL och MB  
Dagvatten 
I brist på markreservat för dagvattenhantering bör man i planbestämmelse reglera 
att lokalt omhändertagande av dagvatten ska ske inom planområdet samt vem som 
ansvarar för att dagvattenanläggningen utförs om det finns fler exploatörer eller 
verksamhetsutövare.  
 
Riksintresse för kulturmiljö – Kambrosilurområdet 
Aktuellt planområde är beläget inom område av regionalt bevarandevärde enligt 
Kommunens kulturmiljöunderlag från 2016. Områdets karaktärsdrag bedöms ha 
betydelse för berört riksintresse. Även aktuell byggnad som idag inrymmer äldre-
boende tas upp som betydande för områdets kulturvärden, men då främst i form av 
lokalt bevarande värde enligt nämnt kulturmiljöunderlag. Samma byggnad bedöms 
dock ha regionalt bevarandevärde i yttrande över aktuellt plan- och bygglovsä-
rende, från dåvarande Västarvet. Yttrande lyfter fram aktuell byggnads höga kul-
turvärden genom dess betydelse ur arkitektoniska, byggnadshistoriska och sam-
hällshistoriska aspekter. Mot bakgrund av förhållandena ovan uppmuntras kommu-
nen att komplettera planbeskrivningen med tydlig beskrivning av hur riksintressets 
tillgodoses samt vilka konsekvenser planarbetet får för utpekade kulturvärden. 
Planförslaget hänskjuter hanteringen av varsamhetskravet enligt Plan- och byggla-
gen till bygglovsskedet. Länsstyrelsen anser det som lämpligt att planbeskrivningen 
tydliggör varsamheten genom att hänvisa till, eller återge valda delar i råd och be-
skrivning av betydande karaktärsdrag med mera som lyfts fram i yttrandet från 
dåvarande Västarvet.  
 
Trafik 
I Trafikverkets yttrande (daterat 2020-11-05) påtalas att det är av yttersta vikt att 
järnvägarna inte riskerar att översvämmas vid skyfall. Dagvatten från planområdet 
eller intilliggande ytor får inte rinna mot järnvägen, och den bild över vilka ytor 
som översvämmas vid 100-årsregn är oroande. För att få möjlighet att studera 
materialet och lämna relevanta synpunkter önskar Trafikverket likaså Länsstyrelsen 
ta del av den dagvattenutredning som ska göras i granskningsskedet så snart det är 
möjligt. 
 
Koppling till miljömålen 
Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör ett viktigt verktyg för att 
uppnå miljömålen. PBL (2010:900) är direkt knuten till miljöbalken, enligt dess 2 
kap 2 §. Miljömålen ska enligt miljöbalkspropositionen (1997/98:45) vara vägle-
dande vid tillämpningen av miljöbalken.  
 
En översiktlig redovisning av miljömål på olika nivåer, det nuvarande miljötill-
ståndet och planinnehållets förhållande till detta saknas, vilket gör det svårt att 
bedöma föreslagna åtgärder från miljösynpunkt.  
 
Synpunkter enligt annan lagstiftning 
Fornlämningar 
Länsstyrelsen vill påminna kommunen att skicka in ”Ansökan om tillstånd till in-
grepp i fornlämning” i god tid, då handläggningstiden är upp till 5 månader. 
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Fridlysta arter 
Länsstyrelsen har tidigare påtalat att det kommer att krävas en översiktlig naturvär-
desinventering av området. Utifrån planhandlingarna tolkar Länsstyrelsen att detta 
inte har gjorts. Eftersom det finns fynd av fridlysta arter i närheten och delar av 
miljön som tas i anspråk är liknande kan det finnas fridlysta arter även inom detta 
område. Kommunen hänvisar i planbeskrivningen till artportalen. Länsstyrelsen 
vill upplysa kommunen om att artportalen inte är heltäckande utan grundar sig på 
observationer som registrerats där. Det går därför inte använda artportalen som 
enda grund för att utesluta att arter saknas. Därmed kvarstår Länsstyrelsen tidigare 
synpunkt att det krävs en översiktlig naturinventering för att identifiera eventuella 
biotoper med goda förutsättningar för förekomst av skyddade arter. 
 
I övrigt anser Länsstyrelsen att det är positivt att marken som tidigare varit planlagt 
för småindustri nu till största delen blir naturmark i och med att den inte exploate-
rats. 
 
Behovsbedömning  
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning, således behöver inte en miljökonse-
kvensbeskrivning tas fram. 
 
Kommentar:  
Hälsa/ säkerhet 
Risk för olyckor 
Riskutredningen uppdateras inför granskningsskedet och plankartan kompletteras 
med bestämmelser om att luftintag ska placeras högt och på motsatt sida av Västra 
stambanan inom 150 meter från Västra Stambanan. Plankartan kompletteras med 
bestämmelse om att alla fasader inklusive tak ska utformas med ytskikt i obränn-
bart material inom område med användning parkering. Plankartan kompletteras 
inom område med användning bostäder och kontor med planbestämmelse som 
reglerar att utrymningsväg ska placeras på motsatt sida av Västra Stambanan. 
 
Buller 
Plankarta och planbeskrivning ändras inför granskning så att det framgår att 
minst hälften av bostadsrummen på fastigheten Mösseberg 50:13 ska vara vända 
mot en tyst sida. Planbeskrivningen uppdateras inför granskning med information 
om hur uteplats kan iordningställas utan att riktvärden för buller överskrids. 
 
Skyfall 
En dagvattenutredning framarbetas och kommer vara underlag till planens 
granskningsförslag. Dagvattenutredningen kommer säkerställa omhändertagande 
av dagvatten även vid skyfall samt att föreslagen möjlig bebyggelse inte medför 
skada inom eller utanför planområdet. Det kan dock inte krävas av varken utred-
ningen eller detaljplanen att samtlig problematik med översvämning som finns i 
området ska kunna hanteras. Utredningen kommer även säkerställa framkomlig-
heten även vid skyfall.  
 
Geoteknik 
Se kommentar till synpunkt 1 av SGI under samrådet. 
 
MKN-Vatten 
I dagvattenutredningen som framarbetas kommer föroreningar i dagvattnet beak-
tas. 
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Råd enligt PBL och MB  
Hantering av dagvatten och vem som ansvarar för dessa anläggningar kommer 
framgå av dagvattenutredningen.  
 
Riksintresse för kulturmiljövården – Kambrosilurområdet 
Planbeskrivningen bedöms tydligt beskriva vilka konsekvenser planförslaget inne-
bär för riksintresset samt hur det tillgodoses. 
Planbeskrivningen kompletteras med information om vilka detaljer av kulturmiljö-
värde som bör beaktas vid lovgivning enligt varsamhetskravet i plan och byggla-
gens 8 kapitel på fastigheten Hattmurklan 1.  
 
Trafik 
Dagvattenutredningen kommer beakta skyfall (100-års regn med klimatfaktor) men 
varken utredningen eller detaljplaneförslaget kan beakta all översvämningspro-
blematik i närområdet. Planförslaget ska säkerställa att föreslagen bebyggelse inte 
medför negativ påverkan och att marken är lämplig. Översvämningsproblematiken 
kräver ett större geografiskt perspektiv eftersom det behöver beakta hela avrin-
ningsområdet.  
 
Koppling till miljömålen 
Det finns inget formellt krav på att miljömålen och planförslagets eventuella på-
verkan på dem ska redovisas för en detaljplan.  
 
Synpunkter enligt annan lagstiftning 
Fornlämningar 
Ansökan om tillstånd till ingrepp i fornlämning skickas i god tid inför att ingrepp 
blir aktuella efter detaljplaneprocessen vid genomförandet. 
 
Fridlysta arter 
En naturvärdesinventering genomförs av torrängen som berörs av planförslaget. 
 
Synpunkter under granskning 
 
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. Motiv för bedömningen Länsstyrelsen befa-
rar att:  
 

• Bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till 
människors hälsa och säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning 
eller erosion.  

 
Hälsa/Säkerhet  
Risk för olyckor  
Länsstyrelsen framförde ett antal kommentarer på riskanalysen i samrådet. Kom-
munen redogör dock inte i granskningshandlingarna för hur dessa kommentarer har 
beaktats. På det underlag som redovisas bedömer Länsstyrelsen att kommunen inte 
har klargjort att planområdet är lämpligt med avseende på risken för olyckor. Då 
det finns delar av riskanalysen som innehåller oklarheter (redovisade av Länssty-
relsen i samrådsyttrande) är det extra viktigt att resultat tolkas på säkra sidan och 
att riskreducerande åtgärder införs, för att täcka upp för osäkerheter och skapa öns-
kad robusthet. Särskilt kritiskt är det att kommunen planerar vårdverksamhet D 
(utan precisering eller begränsning) inom ett område som riskanalysen betecknar 
som ALARP1, vilket innebär risknivån är förhöjd och att åtgärder ska införas så att 
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riskerna blir så låga som praktiskt möjligt. Den enda skyddsåtgärd som kommunen 
har infört för vårdverksamheten, trots den förhöjda risknivån, är placering av 
friskluftsintag bort från riskkällan, vilket enbart ger ett visst skydd mot vissa 
olyckstyper. Länsstyrelsen ifrågasätter varför exempelvis m3 (säkerställd utrym-
ningsmöjlighet bort från riskkällan) inte omfattar även vårdverksamheten, och rå-
der kommunen att överväga fler åtgärder för att minska risken. Alternativt behöver 
kommunen transparent och tydligt redovisa varför markanvändningen ändå är 
lämplig.  
 
Översvämning  
Kommunen behöver beskriva hur framkomlighet, särskilt till bostäder och vård, 
säkerställs vid skyfall. Vidare noterar Länsstyrelsen att kommunen planerar mar-
kanvändning D, dvs. vård, inom område med risk för översvämning redan vid ett 
klimatanpassat 100-årsregn. Vårdverksamhet betraktas i vissa fall som sam-
hällsviktig verksamhet. För samhällsviktig verksamhet bör betydligt kraftigare 
skyfall med avsevärt längre återkomsttider kunna hanteras, enligt såväl Länsstyrel-
sens ”Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall” samt 
Boverkets tillsynsvägledning. Kommunen behöver beskriva om den planerade 
verksamheten kan komma att ses som samhällsviktig och om så är fallet bör ett mer 
allvarligt scenario kunna hanteras med säkerställda åtgärder enligt nämnda källor.  
 
Geoteknik  
Länsstyrelsen instämmer med SGI:s yttrande i sin helhet att det i planhandlingarna 
är otydligt om slänten bedöms ha tillfredsställande stabilitet. Det framstår som 
motstridigt att skredrisken som liten samtidigt som förstärkningsåtgärder eller re-
striktioner rekommenderas. Släntens nivåskillnad är 5-7 m och angränsar till kvar-
tersmark där människor kan förväntas vistas frekvent. Mot bakgrund av detta anser 
Länsstyrelsen att släntens stabilitet ska utredas vidare samt att konsekvenser av ras 
eller skred klarläggs. Om släntstabiliteten är otillfredsställande och om människors 
hälsa och säkerhet kan påverkas av ett ras eller skred ska åtgärder och/eller restrikt-
ioner säkerställas i planen. I plankartan har bestämmelse a2 införts inom avståndet 
ca 5-7 m från släntkrön med formuleringen "Marklov krävs även för gräv och 
schaktarbeten ". Länsstyrelsen instämmer med SGI att bestämmelsen inte säkerstäl-
ler att släntens stabilitet är tillfredsställande. Om fortsatt utredning visar på att åt-
gärder och/eller restriktioner behöver införas anser SGI att plankartan och införda 
bestämmelser behöver ses över så att släntens stabilitet säkerställs (daterat 2022-
02-25).  
 
Synpunkter på granskningshandlingen i övrigt  
Kulturmiljö  
Mot bakgrund av tidigare synpunkter saknas fortfarande en komplettering av plan-
beskrivningen med en tydlig beskrivning av hur berörda kulturvärden tillgodoses 
samt vilka konsekvenser planarbetet får för de utpekade kulturvärdena. Länsstyrel-
sen Yttrande 3 (4) Västra Götaland 2022-02-28 402-4306-2022 Det bör även näm-
nas att ombyggnation, som påverkar byggnadens karaktär, pågår och har tidigare 
beviljats av kommunen i samband med bygglovshantering. Riksintresset för kul-
turmiljö, Kambrosilurområdet, bedöms dock inte påverkas negativt på ett bety-
dande sätt av aktuellt planarbete. Kommunen uppmuntras däremot att framöver 
mer aktivt hantera den kumulativa påverkan på riksintresset för kulturmiljö (Kam-
brosilurområdet). Länsstyrelsen vill även påminna om att ansöka om tillstånd till 
ingrepp i fornlämning i god tid.  
 
Dagvatten  
I plankartan är det avsatt område för fördröjning av dagvatten. Det är viktigt att 
även andra delar i förslag till åtgärder vad gäller dagvattenhanteringen säkerställs 
så att dessa inte används för annat ändamål.  
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Synpunkter enligt annan lagstiftning 
 
Artskydd  
Den fridlysta arten som noterades vid inventeringstillfället var gullviva. Den är 
fridlyst enligt 9 § i Västra Götalands län vilket innebär att man inte får gräva eller 
dra upp exemplar av växter med rötterna eller plocka eller på annat sätt samla in 
exemplar av växter för försäljning eller andra kommersiella ändamål.  
Då arten växer på prickmark bedöms detta inte behöva ske. Om åtgärder som stri-
der mot bestämmelserna i artskyddsförordningen gällande gullviva sker ska en 
anmälan om artskyddssamråd skickas in till länsstyrelsen.  
Vid exploatering ska skyddsåtgärder vidtas för att minska risk för spridning av 
invasiva växter. 
 
Kommentar: 
Hälsa/Säkerhet 
Risk för olyckor 
Plankartan korrigeras så att användningen Vård exkluderas. Planbeskrivningen 
kompletteras så att det framgår hur Länsstyrelsens kommentarer från samrådet 
kring riskutredningen har beaktats. 
 
Översvämning 
Planbeskrivningen kompletteras med beskrivning av framkomlighet vid skyfall. 
Plankartan korrigeras så att användningen Vård exkluderas.  
 
Geoteknik 
Släntens stabilitet utredds vidare och planhandlingar justeras enligt utredningens 
resultat. Planbestämmelsen med beteckning a2 har införts för att skydda det så 
kallade jätteträd som ligger strax norr om planområdet. 
 
Synpunkter på granskningshandlingen i övrigt 
Kulturmiljö 
Planbeskrivningen kompletteras med beskrivning av planens konsekvenser för de 
befintliga kulturmiljövärdena inom fastigheten Hattmurklan 1. Detaljplaneförsla-
get innehåller inga bestämmelser om skydd av kulturmiljövärden, varsamhet eller 
förbud mot rivning av byggnaden. I enlighet med bilagan till detaljplaneförslaget 
som heter Länsstyrelsens yttrande fornlämningssamråd är den ansökan om ingrepp 
i fornlämningen som lämnades in av kommunen den 25 februari 2020 obsolet. En-
ligt samma yttrande ska planerade arbetsföretag inom fornlämningsområdet före-
gås av samråd med länsstyrelsen. Det är alltså exploatör som ska samråda med 
länsstyrelsen innan exploatering. 
 
Synpunkter enligt annan lagstiftning 
Artskydd 
Vid exploatering av planområdet ska exploatören säkerställa att åtgärder inte sker 
som strider mot bestämmelserna i artskyddsförordningen. Skulle åtgärder ändå 
krävas som strider mot bestämmelserna ska anmälan om artskyddssamråd skickas 
till Länsstyrelsen. 
 
Synpunkter under granskning 2 
I sitt yttrande har följande punkter angetts: 
 
I och med att kommunen tagit bort markanvändning D och förtydligat att framkom-
ligheten kommer vara acceptabel finns inga prövningsgrundande synpunkter från 
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Länsstyrelsens sida.  
 
Övriga synpunkter  
Mot bakgrund av yttrandet från förvaltningen för kulturutveckling och kommunens 
kulturmiljöunderlag, som pekar ut aktuellt planområde som del i område av region-
alt intresse (av betydelse för RI) samt att aktuella byggnad har lokalt kulturvärde, 
överväger kommunen med fördel att införa förtydligande av det allmänna varsam-
hetskravet via exempelvis varsamhetsbestämmelse och kort hänsynsformulering i 
planens syfte.  
 
Att tillsätta varsamhetsbestämmelser anses bli en alltför hård reglering för en 
byggnad som endast har ett lokalt bevarandevärde som är näst lägst i en fyrgradig 
skala för värdering av kulturmiljö.  
Det som utmärker byggnadens kulturmiljövärde är dess material såsom rött tegel 
med mörkt pigmenterat bruk, ljusa och släpa putsade fasadpartier och taksarger av 
kopparplåt. Detta är något vi kan beakta i bygglovskedet där bygglovsansökan 
prövas utifrån varsamhetskraven i 8 kapitlet i plan- och bygglagen (2010:900).  
 
Lantmäteriet 
 
Synpunkter under samråd 
Ingen erinran. 
 
Synpunkter under granskning 
I sitt yttrande har följande punkter angetts: 
 

1. Att kombinera så kallad allmän kvartersmark och enskild kvartersmark 
inom samma användningsområde kan leda till att kommunen tvingas lösa 
in mark av en privat fastighetsägare. Antingen bör användningarna separe-
ras i höjdled eller så bör kommunen göra en bedömning av eventuella ris-
kera eller problem med den föreslagna regleringen och beskriva det i plan-
beskrivningen.  

 
Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med beskrivning av en bedömning 
gällande eventuell inlösen av kvartersmarken. 
 

2. Det framgår av planbeskrivningen att ledningsrätt bör bildas inom mark-
reservat för allmännyttiga underjordiska ledningar men inte vem som an-
svarar för att ledningsrätt bildas och vem som finansierar bildandet. 

 
Kommentar: I planbeskrivningens kapitel 4.1 under rubriken Ansvarsfördelning 
framgår att Falköpings kommun ansvarar för att initiera och finansiera lantmäteri-
förrättningar gällande reglering av fastigheter. Planbeskrivningen ändras och 
kompletteras med information om att ledningsrätt inte skapas utan regleras i 
markupplåtelseavtal mellan kommunen och FENAB. Skulle kommunen sälja områ-
det skapas ledningsrätt och då ansvarar och finansierar köparen eller FENAB för 
initierande av förrättning för bildande av ledningsrätt. 
 

3. I planbeskrivningen framgår att en tomtindelningsplan kommer upphävas i 
och med planförslaget. Det kan tydliggöras att tomtindelningsplanen 
kommer upphävas per automatik inom det område som planförslaget om-
fattar eftersom en ny plan upprättas.  
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Kommentar: Det bedöms vara nödvändigt att med planbestämmelse reglera att 
tomtindelningsplanen ska upphävas. Plankartans legend kompletteras med be-
stämmelse om tomtindelningens upphävande. 
 

4. I plankartan saknas beteckning för planbestämmelse om upphävande av 
tomtindelningsplan i listan med bestämmelser. 

 
Kommentar: Se kommentar tillhörande lantmäteriets yttrande i granskning syn-
punkt 3.  
 

5. I planbeskrivningen saknas information kring vem som ska ansvara för att 
föreslagna fördröjningsdammar byggs. Eftersom de är anlagda inom all-
män plats med användningen Natur borde ansvaret vara kommunens vilket 
också borde framgå i planbeskrivningen. 

 
Kommentar: I planbeskrivningens kapitel 4.1 under rubriken Ansvarsfördelning 
framgår att Falköpings kommun ansvarar för utbyggnad och skötsel av allmän 
plats. Det framgår också under rubriken Huvudmannaskap att kommunen är hu-
vudman för allmän plats och att det innebär ansvar för utbyggnad och framtida 
drift samt underhåll av allmän plats. Eftersom fördröjningsdammarna är placerade 
inom allmän plats torde det vara tydligt att Falköping kommun ansvarar för an-
läggande och drift av fördröjningsdammarna.  
 

6. Planbeskrivningen skulle kunna förbättras genom att beskriva att detaljpla-
nen fortsätter att gälla även vid genomförandetidens utgång och till dess att 
den ändras eller upphävs.  

 
Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med information om att den fortsät-
ter att gälla även efter genomförandetidens utgång till dess att detaljplanen ändras 
eller upphävs. 
 
Synpunkter under granskning 2 
I sitt yttrande har följande punkter angetts: 
 

1. PLANFÖRUTSÄTTNINGAR OCH HUR GÄLLANDE PLAN PÅVER-
KAS  
I planbeskrivningen framgår att det inom planområdet finns en gällande 
tomtindelning som nu upphävs. Dock saknas information om att det också 
finns en gällande stadsplan inom området. Tomtindelning var endast ett 
eget planinstrument som användes för att dela in kvartersmarken i stads-
planer. Av planbeskrivningen bör det också framgå att det finns en gäl-
lande stadsplan, samt vad som händer med stadsplanen när detta planför-
slag vinner laga kraft. För en befintlig detaljplan där endast en del av om-
rådet berörs av ett planförslag kan detta till exempel beskrivas genom en 
text i stil med ”Om föreslagen detaljplan antas och får laga kraft upphör ti-
digare detaljplan att gälla inom planområdet, men fortsätter att gälla som 
tidigare utanför det nu aktuella planområdet.” Glöm inte att kontrollera så 
att gällande plan fortfarande går att genomföra efter att den aktuella planen 
fått laga kraft.     
 
Kommentar: Synpunkten tas i beaktning och planbeskrivningen uppdateras 
med information om vad som händer med den gamla stadsplanen.  
 

2. ENDAST u-OMRÅDE SÄKERSTÄLLER INTE LEDNINGARNA  
Genom att lägga ut markreservatet för allmännyttiga underjordiska led-
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ningar så kallade u-område ser kommunen dels till så att det inte blir plan-
stridigt att lägga några underjordiska ledningar inom den aktuella kvar-
tersmarken. Dels att lov inte kan ges lovpliktiga åtgärder som hindrar att 
ledningen utförs. Det bildas däremot 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. 

 
Kommentar: Planen gör det möjligt för bildandet av ledningsrätter såsom servitut, 
se kapitel 4.2 fastighetsfrågor i vad som gäller för ledningsrätt för underjordisk 
ledningar.  
 
Trafikverket 
 
Synpunkter under samråd 
I yttrandet har följande punkter angetts: 
 

1. Trafikverket har tagit del av den bullerutredning som har gjorts för plan-
området. Även om inga fysiska bullerskyddsåtgärder krävs så anser Tra-
fikverket att handlingarna bör kompletteras med en beskrivning av be-
gränsningarna gällande uteplatsers placering och planeringen av bostäder i 
Mösseberg 50:13. Det är också viktigt att denna fråga bevakas vid bygg-
lovsgivning. 

 
Kommentar: Se kommentar till Länsstyrelsens samrådsyttrande angående buller. 
 

2. Trafikverket har tagit del av den riskutredning som har gjorts för planom-
rådet med anledning av närheten till järnvägarna. De skyddsåtgärder som 
föreslås verkar rimliga, men Trafikverket hänvisar till Länsstyrelsens ytt-
rande i denna fråga. 

 
Kommentar: Se kommentar till Länsstyrelsens samrådsyttrande angående skyfall 
samt trafik.  
 

3. Det är av yttersta vikt att järnvägarna inte riskerar att översvämmas vid 
skyfall. Dagvatten från planområdet eller intilliggande ytor får inte rinna 
mot järnvägen. För att få möjlighet att studera materialet och lämna rele-
vanta synpunkter önskar Trafikverket ta del av den dagvattenutredning 
som ska göras inför granskningsskedet så snart det är möjligt. För järnvä-
gar med stor påverkan på transportförsörjningen menar Trafikverket att 
200-årsregn ska användas vid analyser. 

 
Kommentar: Ett instängt område bildas delvis inom och utanför planområdet på 
grund av Västra stambanans höjd relativt till omgivande mark. Detaljplaneförsla-
get kan inte hantera och lösa samtliga problem som uppstår i området vid skyfall 
men en dagvattenutredning ska säkerställa att det inte förvärras. En mer övergri-
pande lösning krävs i samverkan med Trafikverket som inte kan inkluderas i arbe-
tet med denna detaljplan.  
 
Synpunkter under granskning 
Ingen erinran. 
 
Synpunkter under granskning 2  
Ingen erinran. 
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Polismyndigheten 
 
Synpunkter under Samråd 
Ingen erinran. 
 
Synpunkter under granskning 
Ingen erinran. 
 
Statens Geotekniska Institut (SGI) 
 
Synpunkter under samråd 
I yttrandet har följande synpunkter angetts: 
 

1. Släntstabiliteten för en slänt i planområdet norra del behöver klarläggas för 
såväl nuvarande som planerade förhållanden. Är förutsättningarna sådana 
att det inte klart och entydigt kan uteslutas stabilitetsproblem ska en stabili-
tetsutredning utföras i som lägst detaljerad utredningsnivå. Även lösa block 
kan innebära en säkerhetsrisk inom planområdet. 

 
Kommentar: Släntstabiliteten kartläggs och utreds om så är nödvändigt och risker 
kopplade till eventuella lösa block undersöks och beskrivs. 
 
Synpunkter under granskning 
I sitt yttrande har följande angetts: 
 
Det framstår som motstridigt att bedöma skredrisken som liten samtidigt som för-
stärkningsåtgärder eller restriktioner rekommenderas. Släntens nivåskillnad är fem 
till sju meter och angränsar kvartersmark där människor kan förväntas vistas fre-
kvent. Med anledning av det ska släntens stabilitet utredas vidare samt att konse-
kvenserna av ras eller skred ska klarläggas. Om stabiliteten är otillfredsställande 
och om människors hälsa och säkerhet kan påverkas ska åtgärder och eller restrikt-
ioner säkerställas i planen. I plankartan har bestämmelse a2 införts inom avståndet 
cirka 5-7 m från släntkrön med formuleringen "Marklov krävs även för gräv och 
schaktarbeten ". SGI anser att bestämmelse a2 inte säkerställer att släntens stabilitet 
är tillfredsställande. 
 
Kommentar: Släntens stabilitet utreds vidare och eventuella nödvändiga åtgärder 
för att säkerställa människors hälsa och säkerhet regleras i plankartan och besk-
rivs i planbeskrivningen. Planbestämmelsen syftar till att skydda rötter för det så 
kallade jätteträd som finns strax norr om planområdet nära slänten.  
 
Synpunkter under granskning 2 
I sitt yttrande har följande angetts: 
 
SGI har tidigare lämnat synpunkter på detaljplanen. Yttrandena är daterade 2020-
11-24 och 2022-02-25 med dnr enligt ovan. I tidigare yttrande efterfrågade SGI 
förtydligande gällande stabilitetsbedömningen för en slänt i planområdets norra 
del. Geotekniska utlåtandet har reviderats med kompletterande beräkningar. Base-
rat på redovisade resultatet från det geotekniska utlåtandet bedöms stabiliteten att 
vara tillfredsställande för slänten förutsatt att ett område på 10 m från släntkrön 
hålls lastfri. Det redovisade lastfria området ligger delvis inom prickad kvarters-
mark för kontor, delvis inom naturmark och delvis utanför planområdet. SGI kan 
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inte utläsa att rekommendationen har säkerställts i plankartan och överlåter till 
kommunen och länsstyrelsen att bedöma om det behöver göras. Det förefaller som 
att de redovisade glidytorna inte är de kritiska glidytorna för respektive sektion, 
exempelvis p.g.a. att glidytorna har relativt stora djup och att glidytornas passivzon 
är större än vad som vanligen kan förväntas i friktionsjord. Med hänsyn till släntens 
lutning och den valda friktionsvinkeln i moränen kan det förväntas att ytligare gli-
dytor har lägre säkerhetsfaktor än de nu redovisade. SGI anser att dessa glidytor 
behöver redovisas. Om de försummas behöver en bedömning göras om varför de 
bedöms inte utgöra risk för människors hälsa och säkerhet.  
 
Övrig notering: Som indata i beräkningen har ett kohesionintercept, c', valts till l 
kPa i moränen. En motivering till detta val bör framgå i handlingen. 
 
Kommentar: Det bedöms inte finnas möjlighet att med bestämmelser i plankartan 
specifikt säkerställa att det inte tillkommer laster inom slänten vars stabilitet anses 
osäkert. Dock är stora delar av slänten reglerad med prickad mark vilket inte gör 
det möjligt för någon nytillkommen byggnation som kan belasta det området. Där-
emot är det potentiellt möjligt att parkering kan byggas på delar av slänten. För att 
detta ska ske måste delar av slänten grävas bort vilket minimerar risken för ras- 
och skred då ingen tyngd kommer att lastas på de delar av slänten som kan verka 
ostabilt.   
 
Den del av slänten som inte är försedd med prickad mark är reglerad med använd-
ningen naturområde där ingen byggnation är tillåten förutom ett mindre pumphus 
för reservvattentäkt. För detta finns det annan yta som är tillgänglig där pump-
huset kan ligga. 
 
Svenska kraftnät 
 
Synpunkter under samråd 
Ingen erinran. 
 
Synpunkter under granskning 
Inget yttrande. 
 
Synpunkter under granskning 2  
Ingen erinran. 
 
Vattenfall Eldistribution AB 
 
Synpunkter under samråd 
Ingen erinran. 
 
Synpunkter under granskning 
Ingen erinran. 
 
Synpunkter under granskning 2  
Ingen erinran. 
 
Skanova AB 
 
Synpunkter under samråd 
Ingen erinran men inkom med följande kommentar: 
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Skanova bifogade en karta över existerande ledningar inom och intill planområdet 
samt information om ärendehantering om ledningar behöver flyttas. 
 
Kommentar: Ledningarnas placering har varit en del av underlaget vid framta-
gandet av planhandlingarna.  
 
Synpunkter under granskning 
Inget yttrande. 
 
PostNord 
 
Synpunkter under samråd 
Ingen erinran men följande kommentar har framförts: 
 
Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan i 
en lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i 
en fastighetsbox på entréplan. 
 
Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog 
gällande godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation. 
 
En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till adres-
sen. 
 
Kommentar: Av planbeskrivningen framgår att posthantering kan ske, antingen 
genom att postlådor placeras på en eller flera samlingsplatser inom området eller 
genom att varje enskild fastighetsägare uppför sin egen postlåda inom fastigheten. 
Slutlig lösning på hur posthanteringen inom planområdet ska ordnas samt eventu-
ell placering av samlingsplatser för postlådor sker vid genomförandet av detalj-
planen. 
 
Synpunkter under granskning 
Inget yttrande. 
 
Ellevio 
 
Synpunkter under samråd 
Inget yttrande. 
 
Synpunkter under granskning 
Ingen erinran. 
 
Västtrafik AB 
 
Synpunkter under samråd 
Ingen erinran men framför följande kommentarer: 
 

1. Det är viktigt att gång- och cykelvägar utformas så att de upplevs som 
trygga och trafiksäkra samt att det finns möjligheter att på ett säkert och at-
traktivt sätt låsa cyklar vid såväl bostad som arbetsplats eller cykelpendel-
parkering.  

 

mailto:utdelningsforbattringar@postnord.com
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Kommentar: Utformningen av den allmänna platsen preciseras inte i detaljplanen 
utan avgörs vid genomförande. Vid exploatering av kvartersmarken ska kommu-
nens parkeringspolicy och norm följas.  
 

2. Det förs ett resonemang i planbeskrivningen kring sociala strukturer och 
vilka konsekvenser planen får på detta samt påverkan på det hållbara re-
sandet. Med tanke på att det finns en medvetenhet kring detta, så är det 
också viktigt att planområdet utformas så att gående och cyklister ges före-
träde. 

 
Kommentar: Utformningen av den allmänna platsen preciseras inte i detaljplanen 
utan avgörs vid genomförande.  
 
Synpunkter under granskning 
Ingen erinran. 
 
Synpunkter under granskning 2  
Ingen erinran. 
 
Miljönämnden Östra Skaraborg (MÖS) 
 
Synpunkter under samråd 
Ingen erinran. 
 
Synpunkter under granskning 
Ingen erinran. 
 
Synpunkter under granskning 2  
Ingen erinran. 
 
Avfall & Återvinning Skaraborg 
 
Synpunkter under samråd 
I yttrandet har följande punkter angetts: 
 

1. I Planbeskrivningen står under punkten avfall sidan 36, ”för verksamhets-
avfall kan nuvarande och framtida verksamheter inom planområdet fritt 
välja operatör för hämtning av avfall. Kommunens avfallsplan ska följas” 
Detta stämmer inte tyvärr. Det är inte kommunens avfallsplan som ska föl-
jas i detta läge utan kommunens renhållningsordning. Påståendet att nuva-
rande och framtida verksamheter fritt kan välja operatör för hämtning av 
avfall stämmer delvis. Det stämmer för avfallet som kommer från själva 
verksamheten till exempel, plast, kartong mm. Det kommunala avfallet 
såsom avfall från till exempel lunchrum och toaletter ska hämtas av Av-
fallshantering Östra Skaraborg eller vår entreprenör. 

 
Kommentar: Planbeskrivningens information om avfallshantering förtydligas inför 
granskning så att det framgår att det är kommunens renhållningsordning som ska 
följas och att fastighetsägarna delvis själva får välja operatör för hämtning av 
avfall.  
 
I yttrandet har även följande kommentar framförts: 
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För genomförande av sophämtning ska vägen till hämtningsplatsen ha en fri höjd 
på minst 3,65 meter, ha en fri bredd på minst 3 meter samt ha en bärighet för ett 
fordon på 18 ton. Vid hämtningsplatsen ska yta finnas med en bredd på minst 4,5 
meter, fri längd på minst 14 meter samt ha en fri höjd på minst 5 meter.  
 
För återvändsgator ska det finnas en vändyta med diameter 18 meter samt en fri 
remsa på cirka 1,5 meter utanför vändytan.  
 
I områden med kraftig lutning vid hämtningsplatser kan det bli aktuellt att hämt-
ning inte kan ske vid tomtgräns.  
 
Säkerheten vid hämtning är ytterst viktigt och backning med hämtningsfordon ska 
inte förekomma. 
 
Kommentar: Regler gällande sophämtning beaktas vid genomförande av detaljpla-
nen. Inom vändytan som planläggs för Daléngatan finns möjlighet till en diameter 
om 18 meter samt en fri yta om 1,5 meter. 
 
Synpunkter under granskning 
I yttrandet har följande angetts: 
 
Kommunalförbundet har bytt namn och önskar att det ändras i planbeskrivningen. 
I planbeskrivningen framgår att verksamheterna på fastigheterna Hattmurklan 1 
och Mösseberg 50:13 själva får välja företag för avfallshantering, det stämmer 
delvis. Yttrandet innehåller också förslag på ändring av text i planbeskrivningen 
där det framgår att Avfall & Återvinning Skaraborg ansvarar för det kommunala 
avfallet och att sophämtning ska ske efter renhållningsförordningen. Detta innefat-
tar det avfall som uppstår i verksamheten från exempelvis lunchrum och toaletter 
men inte det avfall som själva uppkommer från själva verksamheten. 
 
Kommentar: Planbeskrivningen uppdateras men nytt namn och föreslagen text om 
avfallshantering. 
 
Privatperson 1 & 2 
 
Synpunkter under samråd 
I yttrandet har följande synpunkter angetts: 
 

1. Dagvattenhantering speciellt vid skyfall orsakar problem och i planförsla-
get finns endast beskrivet att fler ytor kommer bidra med dagvatten och att 
dagvattensystemet inte kan hantera större mängder. Det framgår alltså ing-
en lösning.  

 
Kommentar: En dagvattenutredning genomförs inför granskning av planförslaget. 
Utredningen kommer svara på hur dagvatten ska omhändertagas så att situationen 
inte förvärras av ett genomförande av planförslaget även vid skyfall. Det är dock 
inte möjligt att inom denna detaljplan säkerställa att det inte framöver kan finnas 
samma problematik som idag. Det krävs ett mer övergripande arbete eftersom hela 
avrinningsområdet behöver inkluderas.   
 

2. Det är orimligt att hänvisa till en småindustri som inte finns och en sådan 
etablering skulle kräva omfattande åtgärder på grund av översvämnings-
risk. 

 



 
 

18 
 
 

Kommentar: Ytan för småindustri är planlagd och gällande och måste därmed 
beaktas. För att inte småindustri ska uppföras på platsen föreslås istället andra 
användningar i planhandlingarna. 
 
Synpunkter under granskning 
Inget yttrande. 
 
Privatperson 3 & 4 
 
Synpunkter under samråd 
I yttrandet har följande synpunkter angetts: 
 

1. Det förekommer höga hastigheter eftersom gatan är bred, lång och rak. Si-
tuationen har dock blivit bättre efter ett extra farthinder anlagts men has-
tigheterna är fortfarande höga mellan farthindren. Bredden på gatan skulle 
kunna minskas genom att återuppföra en trottoar på gatans norra sida som 
försvann vid anläggande av fjärrvärmeledning. Hastigheterna är oroande 
eftersom det passerar många barn och ungdomar till och från skola. 

 
Kommentar: Gatans exakta utformning är en fråga som inte avgörs i detaljplanen 
utan vid genomförandet av den. Detaljplanen förhindrar dock inte att gatan utfor-
mas med bredare trottoarer, farthinder eller andra åtgärder som minskar hastig-
heten och ökar säkerheten. 
 

2. En mycket stor andel av trafiken på Torstenssongatan är genomfartstrafik. 
Det handlar om boende på andra gator och arbetande på Ranliden. Enligt 
planbeskrivningen beräknas trafiken öka från 110 till 253 och vidare till 
316 bilar per dygn. Det bör endast vara genomfartstrafik eftersom antalet 
boende på gatan kvarstår. Det har tidigare framförts idéer och tankar kring 
hur genomfartstrafik bör begränsas. 

 
Kommentar: Vid framräkning av genomsnittlig trafikmängd per dag (ÅDT) för år 
2040 används ett nyckeltal som Trafikverket använder som därmed också beaktar 
ökad bilanvändning av befintliga bostäder. Detaljplaneförslaget förhindrar inte att 
begränsningar genomförs vad gäller genomfartstrafiken. 
 

3. Behovet av parkeringsplatser är större än det som planeras att anläggas. 
Redan nu sker parkering på Torstenssongatan framför utfarter, på cykelvä-
gar, i parkmiljöer och på trottoarer. Det är positivt att planförslaget inne-
håller möjlighet att iordningställa parkeringsplatser men det kommer tro-
ligtvis inte räcka och det kommer vara enklare att fortsätta att parkera på 
gatan. Sådan parkeringar skymmer sikten vid utfart och inskränker på pri-
vatlivet eftersom de kan parkeras mycket nära fastighetsgräns. Boende på 
Torstenssongatan har väldigt begränsade möjligheter att parkera de egna 
bilarna på gatan eftersom den ständigt är överparkerad. 

 
Kommentar: Parkeringsplatserna som möjliggörs enligt detaljplanen utgår parke-
ringsbehovet vid ett scenario där allt som planförslaget tillåter byggas blir byggt. 
Vid beräkning av parkeringsbehovet används kommunens parkeringspolicy och –
norm som även används vid bygglovshantering. Utöver området med användning-
en parkering finns även möjlighet att uppföra parkeringsplatser inom respektive 
fastighet. I detaljplaneförslaget får det förutsättas att verksamheterna säkerställer 
att de anställda använder de parkeringsplatser som anvisas till. Närheten till gång- 
och cykelvägar och i förlängningen resecentrum möjliggör för fler att inte ta bilen. 
Planförslaget förhindrar inte åtgärder mot parkering längs gatan.  
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Synpunkter under granskning 
Inget yttrande. 
 
Privatperson 5 
 
Synpunkter under samråd 
I yttrandet har följande synpunkter angetts: 
 

1. Inför parkeringsförbud på Daléngatan mellan Erik Dahlbergsgatan och Al-
strömergatan eftersom bilarna som står där skymmer sikten och försvårar 
möten. Det skulle underlätta om det fanns tillräckligt med parkeringsplat-
ser och att de användes. 

 
Kommentar: Ifall det ska införas parkeringsförbud längs en gata är inte en fråga 
som avgörs i detaljplanen och omöjliggörs inte av planförslaget. Parkeringsplat-
serna som möjliggörs enligt detaljplanen utgår parkeringsbehovet vid ett scenario 
där allt som planförslaget tillåter byggas blir byggt. Vid beräkning av parkerings-
behovet används kommunens parkeringspolicy och –norm som även används vid 
bygglovshantering. I detaljplaneförslaget får det förutsättas att verksamheterna 
säkerställer att de anställda använder de parkeringsplatser som anvisas till. 
 

2. För att reglera hastigheten vore det bra med farthinder på Daléngatan på 
sträckan mellan Torstenssonsgatan och Alströmergatan. 

 
Kommentar: Gatans exakta utformning är en fråga som inte avgörs i detaljplanen 
utan vid genomförandet av den. Därav är frågan om eventuella farthinder inte 
någon som hanteras i detaljplan.  
 

3. Kan det undersökas ifall en infart kan iordningställas från Bangatan under 
Västra stambanan och Jönköpingsbanan alternativt en koppling av Kell-
grensgatan och Daléngatan längs Västra stambanan. 
 

Kommentar: De föreslagna alternativen är inte aktuella på grund av anläggnings-
kostnaderna och eftersom det redan finns gatuanslutning till fastigheten Hattmur-
klan 1 och en anslutning till Mösseberg 50:13 kan skapas. 
 
Synpunkter under granskning 
Inget yttrande. 
 
Privatpersoner 6 & 7 
 
Synpunkter under samråd 
I yttrandet har följande synpunkter angetts: 
 

1. Privatpersonerna har sedan inflyttning upplevt höga hastigheter på Tor-
stenssongatan. Att gatan breddats sedan anläggande av fjärrvärme kan vara 
en av anledningarna. Att återigen anlägga trottoar på den norra sidan av 
Torstenssongatan kan bidra till lägre hastigheter och ökad säkerhet. Att det 
anlagts farthinder har minskat hastigheten men utformningen av dem gör 
att hastigheten inte sänkts tillräckligt. Det är främst hemtjänstpersonalen 
som bidrar till de höga hastigheterna. Under våren 2020 framställdes en 
önskan om sänkt hastighet till 30 kilometer i timmen till Falköpings kom-
muns trafikingenjör som var på plats. Trafikingenjören svarade att ”det är 
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ingen som följer det ändå så det skulle inte göra någon skillnad”. Väldig 
underligt svar och inställning till hastighetsbegränsningar inom stadskär-
nan som trafikingenjör tycker privatpersonerna. 

 
Kommentar: Gatans exakta utformning är en fråga som inte avgörs i detaljplanen 
utan vid genomförandet av den. Därav är frågan om anläggande av trottoar, för-
ändring av farthinder eller hastighetsbegränsning inte en fråga för detaljplanen. I 
arbetet med detaljplaneförslaget får det förutsättas att människor förhåller sig till 
de trafikregler och föreskrifter som finns. 
 

2. Sedan Ranliden gjordes om till kontor har parkeringssituationen längs Tor-
stenssongatan försämrats märkbart. Under dagtid parkerar perso-
nal/hemtjänst/besökare till Ranliden på gatan, och i många fall väl-
digt bristfälligt/slarvigt. In- och utfarter blockeras eller skyms väsentligt, 
inte bara mot vår fastighet utan även på grannars fastigheter. Bilar står 
långt ut i gatan och inte alltid rakt. I och med att trottoaren på våran sida är 
borttagen blir känslan av inskränkning på det privata livet mycket påtaglig. 
Behovet av parkeringsplatser är väldigt angelägen, dock tror inte vi att det 
kommer räcka med det antalet som är planeras. Det kommer ändå ”fyllas” 
på först från Torstensonsgatan då det är närmast ingången för de anställda. 
Vi har varit nära att kollidera med flertalet gånger när vi kört ut från vår 
garageuppfart eller grusuppfart på grund av blockerad syn för respektive 
uppfart samtidigt som det kommit bilar och kört förbi. 

 
Kommentar: Parkeringsplatserna som möjliggörs enligt detaljplanen utgår parke-
ringsbehovet vid ett scenario där allt som planförslaget tillåter byggas blir byggt. 
Vid beräkning av parkeringsbehovet används kommunens parkeringspolicy och – 
norm som även används vid bygglovshantering. Utöver området med användning-
en parkering finns även möjlighet att uppföra parkeringsplatser inom respektive 
fastighet. I detaljplaneförslaget får det förutsättas att verksamheterna säkerställer 
att de anställda använder de parkeringsplatser som anvisas till. Närheten till gång- 
och cykelvägar och i förlängningen resecentrum möjliggör för fler att inte ta bilen. 
Planförslaget förhindrar inte åtgärder mot parkering längs gatan. 
 

3. Torstenssongatan är idag hårt trafikerad och 90 procent av den är genom-
fartstrafik. Den tillkommande trafiken som det innebär med ombyggnation 
av Ranliden till kontor för 185 personer oroar. Det är också oroande att ta 
del av detaljplanens beräkningar angående trafik på Torstenssongatan med 
en utveckling från ett genomsnitt om 110 till 316 bilar per dygn. Något 
måste göras för att begränsa denna ökning i trafiken. . ”Förbjuden genom-
fart” kan vara en lösning på problemet för att ”tvinga” alla genomfarts-
åkare att använda infarten via Danska vägen som är mer dimensionerad för 
detta. 

 
Kommentar: Vid framräkning av genomsnittlig trafikmängd per dag (ÅDT) för år 
2040 används ett nyckeltal som Trafikverket använder som därmed också beaktar 
ökad bilanvändning av befintliga bostäder. Ökningen av trafik som beskrivs i plan-
beskrivningen är för ett scenario där allt som kan byggas genomförs, alltså en 
maximering för att visa värsta tänkbara utfallet av planförslaget. Närheten till 
gång- och cykelvägar och i förlängningen resecentrum möjliggör för fler att inte ta 
bilen. Planförslaget förhindrar inte åtgärder mot parkering längs gatan. Detalj-
planeförslaget förhindrar inte att begränsningar genomförs vad gäller genomfarts-
trafiken men kan inte heller reglera att exempelvis förbud mot genomfartstrafik 
införs. 
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Privatperson 8 
 
Synpunkter under samråd 
I yttrande har följande synpunkter angett: 
 

1. Trafiksituationen är ohållbar när personal på Ranliden ska använda tjänste-
bilarna på förmiddagar och eftermiddagar. Det blir speciellt problematiskt 
för oskyddade trafikanter så som cyklande barn och unga.  

 
Kommentar: I en detaljplan kan inte frågan om beteende i trafiken beaktas. Ut-
gångspunkten måste vara att samtliga som färdas på gatan ska förhålla sig till 
trafiklagar och regler. 
 

2. När personalen ska till och från arbetet på Ranliden parkerar de sina bilar 
längs gatorna mycket nära fastigheterna och det har redan skapat tillbud. 
En i personalen parkerade för nära utfarten och hindrade privatpersonen att 
genomföra ett läkarbesök och framförde att pensionärer inte ska gnälla på 
personer som arbetar. 

 
Kommentar: Se svar på synpunkt nr 1. 
 

3. På grund av dessa problem med trafiken föreslås åtgärder på Daléngatan. 
Privatpersonen föreslår att det uppförs kraftiga farthinder, parkeringsför-
bud på gatans båda sidor, genomför en hastighetsmätning och trafikräkning 
mellan Erik Dahlbergsgatan till Daléngatans slut. 

 
Kommentar: Detaljplanen föreslår inte specifik utformning av gatorna som ingår, 
därmed säkerställer inte detaljplanen att några åtgärder genomförs men förhind-
rar inte heller att de genomförs. 
 

4. Övriga önskemål är att personalen på Ranliden informeras om att parkering 
framför utfarter är förbjudet. Att personalen får information om högerre-
geln i trafiken. Att en stor behållare för snuspåsar och fimpar. Upplys per-
sonal om att deras spottloskor är äckliga, speciellt i trädgården men även 
på trottoaren.  

 
Kommentar: I en detaljplan kan inte frågan om beteende regleras eller beaktas. 
Utgångspunkten måste vara att samtliga som färdas på gatan ska förhålla sig till 
trafiklagar och regler. Yttrandet har skickats till socialförvaltningen som ansvarar 
för de anställda på Ranliden. 
 
Synpunkter under granskning 
Inget yttrande. 
 
Falbygdens naturskyddsförening 
 
Synpunkter under samråd 
Inget yttrande. 
 
Synpunkter under granskning 
I sitt yttrande har följande synpunkter angetts: 
 
Trotts att endast ett fältbesök genomförts för naturvärdesinventeringen bedöms den 
i tillräcklig utsträckning beskriva de naturvärden som finns i området. Föreningen 
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vill dock komplettera uppgifterna om tidigare känd förekomst av den rödlista arten 
trollsmultron som tillhör de för Falbygden och Ätradalen unika stäppartade torr-
ängarna. Arten påträffades i samband med inventering av grönytor inom Falkö-
pings tätort 1992, Grönplan Falköping, Stadsarkitektkontoret 1992. Arten klassas 
som sårbar. Naturvärdesinventeringens förslag på kompensationsåtgärder bedöms 
vara relevanta och rimliga. Beträffande flytt av åkerkål behövs inte detta då den är 
en ettårig art som gynnas av störningar. Finns en fröbank i området kommer kanske 
arten att öka i antal under byggskedet och några år efteråt. 
 
Kommentar: Informationen angående Trollsmultron som påträffades under inven-
teringen som genomfördes 1992 bedöms inte vara tillräckligt aktuell för att föran-
leda någon förändring av planhandlingarna.  
 
Västergötlands museum  
 
Synpunkter under samråd 
Inget yttrande. 
 
Synpunkter under granskning 
Inget yttrande  
 
Synpunkter under granskning 2  
 
Västergötlands museum gör bedömningen att föreslagen exploatering inte riskerar 
att innebära påtaglig skada på riksintresset, men befintlig bebyggelse inom planom-
rådet har ändå värdebärande karaktärsdrag som bör värnas i plan. Det före detta 
äldreboendet Ranliden är en välbevarad representant för en vårdinstitution i 60- 
talets Sverige. Byggnaden har en hög grad av autenticitet; trots att den är tillbyggd 
genom ytterligare en volym under 1970-talet är det ursprungliga kulturhistoriska 
sammanhanget fortfarande tydligt avläsbart, vilket genererar höga byggnadshisto-
riska värden. Att överväga varsamhetsbestämmelser i plan som skyddar dessa vär-
debärande karaktärsdrag torde vara ett lämpligt verktyg att göra bygglovsprövning 
mer tydlig i ett senare skede. Varsamhetsbestämmelser hindrar inte förändring i 
sig, utan reglerar bara hur man får förändra. Här är det karaktärsdrag som skall 
värnas och inte originalmaterialen, vilket ändå ger goda möjligheter till ändamåls-
enlig ändrad användning, vilket här är önskvärt. I det fall man hade infört skydds-
bestämmelser hade syftet att ändra användningen inneburit mycket större begräns-
ningar. Västergötlands museum är väl införstådda med att det allmänna behovet att 
möjliggöra för en ändamålsenlig användning väger tungt, men anser inte att detta 
nödvändigtvis behöver stå i konflikt med kulturmiljöfrågan. Museet tror att genom-
tänkta varsamhetsbestämmelser mycket väl kan fungera tillsammans med en för-
ändrad funktion. Det föreligger således goda skäl att ändå införa varsamhetsbe-
stämmelser som syftar till att skydda byggnadens karaktärsdrag för att inte riskera 
att dessa går förlorade, vilket ofta är fallet i samband med bygglovsprövningar. De 
kulturhistoriska värdena är mycket svårare att hävda om enbart stöd finns i de ge-
nerella varsamhetskraven i plan-och bygglagen. Genom ökat skydd i detaljplan 
finns större möjlighet att tillvarata de kulturhistoriska värdena vid ombyggnation. 
Vårt moderna kulturarv är i hög utsträckning ännu inte utvärderat, men följer 
samma värderingsprinciper som vårt äldre byggnadsbestånd; d.v.s. i vilken grad 
något är välbevarat, representativt för sin tid, är unikt, ger uttryck för kulturhisto-
riska sammanhang etc. Här bedöms ett äldreboende från 1900-talets andra hälft 
vara lika värdefullt som en äldre byggnad om den kan uppfylla samma värderings-
kriterier. Vårdanläggningen har en välbevarad karaktär som gör den känslig för 
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ovarsamma tillägg. De bygglovsbefriande attefallsåtgärderna som idag medger 
exempelvis tillbyggnader riskerar här att förvanska byggnadens originalkaraktär. 
 
Västergötlands museum är av meningen att det i plan bör införas utökad lovplikt 
för sådana tillbyggnader. Detta betyder inte att åtgärderna per automatik skall av-
slås, utan enbart att de bör bedömas utifrån varsamhetskraven i en lovprocess. 
 
Kommentar: Försäkran av bevarandet för byggnadens kulturmiljövärde sker i 
bygglovsskedet där ombyggnation prövas utifrån varsamhetskrav enligt 8 kapitlet 
plan- och bygglagen (2010:900). Därför anses det inte behövas någon varsam-
hetsbestämmelse. 
 
Sammanfattande bedömning 
Efter samråd, granskning och andra granskning har följande förändringar skett i 
planhandlingarna. 
 
På plankartan: 

- Plankarta kompletteras med bestämmelse om att minst hälften av bostadsrummen 
på fastigheten Mösseberg 50:13 ska vara vända mot en tyst sida. 

- Plankartan kompletteras med bestämmelse om att uteplats ska anordnas på 
ljuddämpad sida inom fastigheten Mösseberg 50:13. 

- Kvartersmarken med användning bostäder och kontor ändras så att anslutning till 
gatunätet kan iordningställas utan att träden som delvis finns inom kvartersmarken 
måste avverkas.  

- För att säkerställa människors hälsa och säkerhet vid översvämning föreslås 
planbestämmelse som reglerar att utrymmen för stadigvarande vistelse inte får 
förekomma under +219 meter över angivet nollplan.  

- På fastigheten Mösseberg 50:13 föreslås lägsta färdiga golvnivå regleras till 
+213,2 meter över angivet nollplan för att säkerställa människors hälsa och sä-
kerhet vid översvämning.  

- För att hantera dagvatten föreslås två fördröjningsmagasin uppföras inom 
naturmark med volym om 700 respektive 240 kubikmeter vatten.  

- Plankartan kompletteras med bestämmelser om att luftintag ska placeras högt och 
på fasad som vetter bort från Västra stambanan inom 150 meter från Västra Stam-
banan.  

- Plankartan kompletteras med bestämmelse om att alla fasader inklusive tak ska 
utformas med ytskikt i obrännbart material inom området med användningarna 
bostad och kontor.  

- Plankartan kompletteras inom område med användning bostäder och kontor med 
planbestämmelse som reglerar att utrymningsväg ska placeras på som vetter bort 
från Västra Stambanan. 

- Plankartan kompletteras med bestämmelse inom kvartersmark 16,5 meter från ett 
jätteträd som reglerar att rötter tillhörande träd med en stamdiameter om minst 1 
meter på det smalaste stället under brösthöjd inte får skadas. 

- Plankartan kompletteras med bestämmelse inom kvartersmark 16,5 meter från ett 
jätteträd som reglerar att marklov krävs även för gräv- och schaktarbeten. 

- Plankartan kompletteras med be bestämmelse om att tomtindelningsplan för 
kvarteret Hattmurklan 16-FAF-1135 upphävs. 

- Plankartan kompletteras med en generell bestämmelse om att högsta byggnadshöjd 
över marken är 3 meter för komplementbyggnader. 

- Plankartan kompletteras med en bestämmelse som reglerar att byggnad ska 
utformas eller utföras så att naturligt översvämmande vatten till en nivå av +219 
meter över nollplanet inte skadar byggnaden vid ändring av befintlig byggnad eller 
uppförande av ny byggnad. 
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- Plankartans legend kompletteras med beskrivning av bestämmelse om tomtindel-
ningens upphävande. 

- Plankartan uppdateras utan användningen vård. 
- Plankarta har kompletteras med användningsbestämmelsen restaurang får endast 

förekomma inom 350 kvadratmeter bruttoarea. 
 
I planbeskrivningen: 

- Planbeskrivningen uppdateras gällande beskrivning av skyddade områden, 
naturvärden, översvämning, dagvattenhantering och beskrivning av planbestäm-
melser. 

- Planbeskrivningen kompletteras med information om vilka detaljer av kulturmiljö-
värde som bör beaktas vid lovgivning enligt varsamhetskravet i plan och byggla-
gens 8 kapitel på fastigheten Hattmurklan 1.  

- Planbeskrivning ändras så att det framgår att minst hälften av bostadsrummen på 
fastigheten Mösseberg 50:13 ska vara vända mot en tyst sida.  

- Planbeskrivningen uppdateras med information om hur uteplats kan iordningstäl-
las utan att riktvärden för buller överskrids. 

- Planbeskrivningens information om avfallshantering förtydligas så att det framgår 
att det är kommunens renhållningsordning som ska följas och att fastighetsägarna 
delvis själva får välja operatör för hämtning av verksamhetsavfall. 

- Planbeskrivningen kompletteras med information om förslag på åtgärder för 
hantering av dagvatten.  

- Planbeskrivningen kompletteras med förslag till åtgärder för eventuell påverkan 
på naturvärden enligt genomförd naturvärdesinventering. 
Planbeskrivningen kompletteras med information om släntstabilitet i enlighet med 
genomförd utredning. 

- Planbeskrivningen kompletteras med beskrivning av översvämningsrisk och 
skyfallshantering. Läs med under kapitel 2.9. 

- Planbeskrivningen uppdateras men nytt namn för kommunalförbundet Avfall & 
Återvinning och ny text om avfallshantering. 

- Planbeskrivningen kompletteras med information om att den fortsätter att gälla 
även efter genomförandetidens utgång till dess att detaljplanen ändras eller upp-
hävs. 

- Planbeskrivningen uppdateras så att det framgår att användningen vård inte ingår 
i planförslaget.  

- Kapitel 2.9 uppdateras angående översvämningsrisk med bedömning om att 
framkomlighet är säkerställd även vid skyfall.  

- Planbeskrivning kompletteras med tydligare information gällande de ras-, skred- 
& erosionsrisker som finns i planområdet. Läs under kapitel 2.9. 

- Planbeskrivning kompletteras med beskrivning av påverkan på trafik & parke-
ringsförhållanden med koppling till användningsbestämmelsen restaurang. Läs 
under kapitel 2.3. 

- Kapitel 2.8 Offentlig & kommersiell service uppdateras gällande det befintliga 
storköket som finns i planområdet och planbestämmelsen restaurang konsekvenser 
till platsen. 

- Justering gällande vad som händer med den gamla stadsplanen när den nya 
detaljplanen vinner laga kraft, se under kapitel 1.4 Plandata, Tomtindelning 
 
Förslag till beslut 
Med anledning av ovanstående föreslår Stadsbyggnadsavdelningen följande beslut: 
 

• Byggnadsnämnden godkänner stadsbyggandsavdelningens bemötande av 
inkomna yttranden. 
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• Byggnadsnämnden antar detaljplanen med stöd av kommunfullmäktiges 
delegation. 

 
 

Bajram Amzovic 

Planarkitekt 
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