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Hur samråd och granskning har bedrivits 
Byggnadsnämnden har vid sammanträde 29 maj 2019, BN § 75 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 2019-06-14 till och med 2019-07-12. Den 26 juni 
2019 hölls ett samrådsmöte om den aktuella detaljplanen, där berörda sakägare var 
inbjudna att ta del av förslaget, ställa frågor och komma med synpunkter. 
 
Rubricerat planförslag har enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen (PBL) varit 
utställt för offentlig granskning på receptionen i stadshuset och Falköpings 
kommuns webbplats under tiden 2020-06-01 till och med 2020-08-03.                                

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 

 Ingen 
erinran 

Synpunkter Ingen erinran Synpunkter 

Länsstyrelsen  X  X 
Trafikverket X  X  
Statens Geotekniska institut 
(SGI) 

 X  X 

Lantmäteriet  X  X 
Vattenfall eldistribution AB  X X  
Västtrafik  X X  
Falbygdens Energi AB 
(FEAB) 

X  X  

Ellevio X  X  
Svenska kraftnät X  X  
Miljönämnden Östra 
Skaraborg (MÖS) 

 X X  

Polismyndigheten   X  
Postnord   X  
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Sammanfattning av inkomna yttranden med kommentarer 
Yttrandena sammanfattas och kommenteras med kursiv stil samt bifogas som 
bilaga. Länsstyrelsens yttrande återges i sin helhet. Yttranden utan erinran har inte 
kommenterats utan finns endast som bilaga. 
 
Länsstyrelsen 
 
Synpunkter under samråd 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § 
PBL och nu kända förhållanden att frågor som berör hälsa / säkerhet eller 
till risken för olyckor, översvämning, riksintresse - natur samt miljökvalitetsnormer 
- vatten måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges 
nedan för att ett antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen. 
 
I yttrandet har följande synpunkter angetts med koppling till Länsstyrelsens 
prövningsgrunder: 
 

1. Det framgår inte av planen vilka typer av verksamheter som ska medges. 
Även om verksamheter varken är tillståndspliktiga eller anmälningspliktiga 
kan de vara kraftigt störande. Det bör framgå av planen vilken påverkan 
som närboende kan komma att bli utsatta för/vilken typ av verksamheter 
som accepteras inom planområdet. Det bör också påpekas att det är den 
sammanlagda påverkan från alla verksamheter som kan komma att bli en 
olägenhet för boende. 

 
Kommentar: En generell bedömning om marken är lämplig för en typ av 
användning görs redan i översiktsplanen. Området som planläggs är ett område 
för industrier och logistik på grund av dess placering i utkanten av Falköpings stad 
utan närhet till bostadsområden och anslutning till järnvägen. Utöver 
bedömningen i översiktsplanen har området sedan tidigare planlagts för dessa 
verksamheter och därmed har frågan om platsens lämplighet prövats tidigare. Ett 
nollalternativ där gällande planer genomförs istället för planförslaget skulle 
innebära mer påverkan från industri. Om förhållanden, exempelvis avstånd till 
närmaste bostad, ändrats sedan den tidigare prövningen ska varje enskild 
verksamhets lämplighet prövas utifrån deras påverkan på miljö och människor vid 
etablering. Att i en detaljplan pröva exempelvis buller från eventuella framtida 
etableringar är omöjligt eftersom det är omöjligt att förutspå vilka sorters 
etableringar det blir.. 
 

2. Buller från området har inte bedömts/beräknats varför det är oklart om det 
finns risk för att buller från området kommer att orsaka överskridanden av 
riktvärden i de närmaste bostadsområdena. 

 
Kommentar: På grund av avståndet till närmaste bostad, över 300 meter, har det 
inte ansetts nödvändigt att genomföra någon bullerutredning. Därutöver finns 
Västra stambanan och länsväg 184 mellan området och närmaste bostäder som 
bedöms innebära mer buller än spåren inom planområdet. Bedömningen bygger på 
de högre hastigheterna på Västra stambanan samt att länsväg 184 och stambanan 
ligger närmare bostaden än de framtida spåren inom planområdet.  
 

3. Konsekvenserna av ett skyfall, minst ett 100-års regn, behöver utredas och 
beskrivas i planen där också planens eventuella påverkan på området utanför 
planområdet behöver ingå. 
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Kommentar: Planbeskrivningen har inför granskningen kompletterats med en 
beskrivning av konsekvenser av ett 100 års regn. 
 

4. Området där industri och kontor planeras ligger inom 150 meter från led 
med farligt gods. Riskerna bör belysas i enlighet med den policy som 
tillämpas för farligt gods inom Västra Götalands län.  

 
Kommentar: Området med föreslagen användning industri och/eller kontor ligger 
som närmast cirka 180 meter från Västra stambanan därav bedöms ingen risk 
kopplat till transport av farligt gods längs Västra stambanan föreligga. 
Användningen kontor anses vara lika känslig som användningen industri enligt 
dokumentet ”Riskhantering i detaljplaneprocessen”, framtagen av Länsstyrelserna 
i Skåne, Stockholm och Västra Götalands län.  
 
Väg 184 är primärled för farligt gods och enligt miljökonsekvensbeskrivningen för 
tidigare planläggning av området bör ingen vistas mer än tillfälligt närmare än 30 
meter från vägen. Enligt ”Riskutredning del av Tåstorp 7:7” framtagen för 
detaljplaneförslag Tåstorp 7:7 Lilla Sikagården framgår att inga riskreducerande 
åtgärder är nödvändiga på ett avstånd av minst 50 meter från vägen. Eftersom 
området för kontor och/eller industri ligger minst 80 meter från väg 184 bedöms 
ingen risk kopplat till farligt gods föreligga. Planbeskrivningen kompletteras inför 
granskning med en beskrivning av riskerna kopplade till farligt gods som 
transporteras på väg 184 och riskutredningen bifogas planhandlingarna. 
 

5. I den bifogade dagvattenutredningen har effekten av ett 100-årsregn 
beräknats. Länsstyrelsen kan dock inte utläsa ur dagvattenutredningen eller 
planbeskrivningen om det krävs några åtgärder för att hantera effekterna av 
ett 100-årsregn och om de åtgärderna i så fall är hanterade på plankartan.  

 
Kommentar: Den åtgärd som är nödvändig är bestämmelse om lägsta färdiga 
golvnivå om +206,32 meter över angivet nollplan. Se kommentar till synpunkt nr 3 
av Länsstyrelsens yttrande. 
 

6. Enligt dagvattenutredningen som genomfördes 2008 visades att bebyggelse 
bör uppföras över + 206 meter över angivet nollplan för att undvika skador 
vid översvämning. Länsstyrelsen förespråkar generellt en reglering av lägsta 
grundläggningsnivå eftersom skador på byggnader kan uppstå även under 
golvhöjd. I planbeskrivningen står att lägsta höjd +206,32 även gäller för 
infrastruktur, vilket inte framgår av plankartan.  

 
Kommentar: Att reglera grundläggningen till en viss höjd anses vara en 
överreglering av planförslaget. Dessutom avgörs grundläggningsmetoden i 
bygglovsskedet varför en reglering i detaljplan blir problematisk. En lägsta färdig 
golvnivå regleras i planen till 206,32 meter över angivet nollplan. 
Planbeskrivningen ändras inför granskning så att det inte står någon lägsta höjd för 
infrastruktur eftersom en sådan reglering skulle omöjliggöra utbyggnaden av 
överlämningsbangården.  
 

7. Det finns ett extremrikkärr nedströms det tänkta planområdet. Det saknas en 
redovisning av Natura-2000 området, dess känslighet och om det finns risk 
för påverkan från planområdet. 

 
Kommentar: Det framgår i den bilagda miljökonsekvensbeskrivningen för gällande 
detaljplan att natura 2000-området inte bedöms påverkas eftersom vattnet från 
området avleds till en bäck som rinner vid sidan om extremrikkärret och ett annat 
vattendrag utgör tillflöde till kärret. Eftersom planförslaget innebär att mindre mark 
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blir hårdgjord och en mindre mängd dagvatten i diket bedöms det innebära än 
mindre påverkan. Det förtydligas i planbeskrivningen till granskningen att natura 
2000-området inte påverkas. Dessutom kompletteras planbeskrivningen med en 
beskrivning av planförslagets konsekvenser vid ett 100 års regn. 
 

8. Länsstyrelsen hänvisar till yttrande från Statens geotekniska instituts 
yttrande.  

 
Kommentar: Kommunen hänvisar till kommentar till yttranden från Statens 
geotekniska institut.  
 

9. Bedömningen om eventuell påverkan på miljökvalitetsnorm för ytvatten kan 
förtydligas så att det framgår att kommunens åtgärder bidrar till att 
miljökvalitetsnormen kan följas.  

 
Kommentar: Bedömningen förtydligas i planbeskrivningen inför granskning, se 
också kommentar till synpunkt från Miljösamverkan östra Skaraborg. 
 
Följande synpunkter är råd enligt 2 kap. PBL 
 

10. En miljökonsekvensbeskrivning bör arbetas fram för att beskriva 
planförslagets konsekvenser och tydligt redovisa de åtgärder som ska vidtas 
för att eliminera negativa konsekvenser för natur-, kultur- och miljövärden 
samt människors hälsa och säkerhet. 

 
Kommentar: En miljökonsekvensbeskrivning arbetades fram för gällande detaljplan 
som om den genomförde bedöms innebära större konsekvenser för natur-, kultur-, 
miljövärden samt människors hälsa och säkerhet än ett genomförande av 
planförslaget. Eventuella negativa konsekvenser och åtgärder för att eliminera 
negativa konsekvenser bedöms kunna beskrivas i planbeskrivningen utan att en 
separat miljökonsekvensbeskrivning arbetas fram. 
 

11. Planbeskrivningen bör kompletteras med en tydligare beskrivning av 
Samhällsskydd mellersta Skaraborgs riktlinjer gällande transport av farligt 
gods inom området. 

 
Kommentar: Enligt Samhällsskydd mellersta Skaraborg finns inga specifika 
riktlinjer för transport av farligt gods inom Skaraborg Logistic Center. 
Hanteringen av transporter till och inom Skaraborg Logistic Center beskrivs i 
planbeskrivningen under kapitel 2.9 Hälsa & säkerhet. 
 

12. Markavvattningsföretag, Dotorp-Marjarps torrläggningsföretag från 1964 
bör omprövas i mark- och miljödomstolen. 

 
Kommentar: En omprövning av markavvattningsförtag bedöms kunna genomföras 
först efter att detaljplanen antagits och fått laga kraft eftersom en prövning inte är 
aktuell i dagsläget. 
 

13. Dagvattendammarna inom planområdet har bland annat anlagts i syfte att 
fungera som fördröjningsmagasin för dagvatten som förorenats vid spill 
och olyckor. Det kan därför förekomma förorenat sediment, vilket bör 
framgå i planhandlingarna. Tillsynsmyndighet är Miljösamverkan Östra 
Skaraborg, med vilka samråd bör hållas om hur massorna ska hanteras. 
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Kommentar: Sedimenthantering är inte en fråga som regleras i detaljplan men 
planbeskrivningen kompletteras inför granskning med en beskrivning av att 
dagvattendammarnas sediment eventuellt är förorenat. 
 

14. Planbeskrivningen bör på ett tydligare sätt beskriva hur riksintresset för 
kulturmiljövården tillgodoses. I den hänvisade fördjupade känslighets- och 
tålighetsanalysen beskrivs områdets/exploateringens påverkan på sitt 
omland och inte hur exploateringen uppfattas från omlandet. 
Planbeskrivningen saknar dessutom en redovisning av konsekvenserna för 
riksintresset (samt landskapsbild och allmänna intresset kulturmiljö) i 
gränssnittet mellan bedömt känsligt, mindre känsligt och ev. tåligt område 
enligt fördjupade analysen. Hur riksintresset tillgodoses bör redovisas 
tydligare och inte endast i relation till nu gällande detaljplan eller 
kulturmiljöutredningens begränsade utredningsområde. 

 
Kommentar: Syftet med kulturmiljöutredningen var att identifiera känsliga och 
tåliga områden för att kunna göra en avvägning vid både översiktlige planering 
och detaljplanering. Planhandlingarna kompletteras inför granskning med en 
volymstudie som undersöker planförslagets påverkan på landskapsbilden och av 
riksintresset värdebärande objekt. Inför granskning kompletteras 
planbeskrivningen även med volymstudiens slutsats och en sammanfattning.  
 

15. Länsstyrelsen hänvisar till Trafikverkets yttrande vad gäller planens närhet 
till spårområdet. 

 
Kommentar: Av Trafikverkets yttrande framgår en positiv inställning till 
kommunens önskan att skapa goda förutsättningar för långväga godstransporter 
på järnväg istället för på väg. I yttrandet beskrivs att arbetet med Trafikverkets 
förbigångsspår är en förutsättning för överlämningsbangårdens utformning att 
förhålla sig till. Det framgår också att en funktionsutredning pågår som ska belysa 
järnvägstekniska frågor och visa att projektet är genomförbart. Beroende på 
resultatet av utredningen blir det aktuellt att teckna olika typer av avtal mellan 
kommunen och Trafikverket. Trafikverket framför inga synpunkter på 
planförslaget, därför har det bedömts att de inte har någon erinran mot 
planförslaget. 
 
Följande synpunkter är kopplade till annan lagstiftning: 
 

16. En stenmur och en våtmark som påverkas av ett genomförande av 
planförslaget är kompensationsåtgärder för den första dispensen från 
biotopskyddet som lämnades på Marjarps-området för omlastningsterminal 
med mera. Det är viktigt att föreslagna kompensationsåtgärderna inte bara 
blir en direkt ersättning för exakt den längd eller yta som skadas. Utöver 
kompensationsåtgärderna bör även biotopsförbättrande åtgärder utföras 
lämpliga för de identifierade fridlysta arterna i området. Huruvida de 
tänkta kompensationsåtgärderna är tillräckliga får avgöras i den 
biotopsskyddsprövning som ska göras i särskild ordning på länsstyrelsen. 

 
Kommentar: I enlighet med Länsstyrelsens yttrande ska kompensationsåtgärderna 
prövas i särskild ordning, vid ansökan om dispens från biotopskyddet efter 
detaljplanen antagits och fått laga kraft. 
 

17. Fridlysta arter enligt både 4 § och 6 § artskyddsförordningen har 
identifierats inom området. Direkt ingrepp i deras livsmiljöer kommer att 
ske. Våtmarken kommer skadas i östra delen. Det kan påverka såväl 
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groddjur som häckande fågel. Därmed kan det inte uteslutas att dispens 
från artskyddet kan komma att krävas. Om inte dispens ska krävas måste 
skyddsåtgärder vidtas som uppenbart hindrar de tänkta åtgärderna inom 
planen från att skada de fridlysta arternas livsmiljöer. Det framgår inte av 
nuvarande planförslag vad dessa skyddsåtgärder i så fall består av.  

 
Kommentar: I den naturvärdesinventering som bifogades planhandlingarna 
framgår att våtmarken har begränsad potential som lek- och uppväxtlokal för 
groddjur. De fridlysta arter som observerats i våtmarken är mindre 
vattensalamander, vanlig padda och åker-/vanlig groda. Rödlistade fåglar som 
observerat har möjlig, trolig eller säker häckning i området. Dessa fåglar är: 
Sångsvan, Sävsparv, Fisktärna, Buskskvätta, Rosenfink, Sothöna, Törnsångare. De 
rödlistade fågelarter som har tydligast koppling till våtmarken är Sävsparv, 
Buskskvätta och Rosenfink. Som framgår av planbeskrivningen kommer cirka 760 
kvadratmeter av våtmarkens totala 14 600 kvadratmeter att ianspråktas. Alltså är 
påverkan mycket liten, ungefär 5 procent av den totala ytan. I planbeskrivningen 
föreslås i kapitel 2.6 kompensation för ingrepp, vilket bedöms innebära att arterna 
på lång sikt inte påverkas av ett genomförande av detaljplaneförslaget. I ett 
nollalternativ, där aktuella planförslaget inte genomförs, finns inget planmässigt 
skydd för våtmarken eller dess funktion som dagvattendam och 
fördröjningsmagasin. Eftersom åtgärder som eventuellt skulle kunna skada en 
fridlyst art kan genomföras först efter detaljplanen fått laga kraft ska dispens från 
artskyddsförordningen sökas först då åtgärden är aktuell.. 
 

18. Länsstyrelsen uppmanar kommunen att ta fram en utredning enligt 3 
kapitlet 4 § Miljöbalken om jordbruksmarken brukningsvärde i förhållande 
till en ändrad markanvändning. 

 
Kommentar: Planen omfattar inte jordbruksmark, även om marken är blocklagd 
som jordbruksmark så är den planlagd för andra ändamål och därmed kan 
blockläggningen ändras oavsett om detaljplaneförslaget får laga kraft eller ej och 
därför kommer kommunen inte ta fram någon utredning enligt synpunkten. 
 
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. 
 
I yttrandet har följande synpunkter angetts med koppling till Länsstyrelsens 
prövningsgrunder: 
 

1. I samrådsskedet efterfrågade Länsstyrelsen en utredning/beskrivning av 
riskerna kopplat till farlig gods på grund av närheten till Västra stambanan 
då denna är belägen inom 150 meter från planerad bebyggelse. En sådan 
utredning/beskrivning saknas fortfarande, vilket innebär att det inte går att 
bedöma planens lämplighet i detta avseende. Denna synpunkt kvarstår 
därför. 

 
Kommentar: Se kommentar till synpunkt nummer 4 av Länsstyrelsen i samrådet. 
Länsstyrelsens synpunkt berörde kvartersmark med användningen kontor som inte 
ligger inom 150 meter från Västra stambanan. Planförslaget innebär därutöver 
inte att byggnader kan uppföras närmare än gällande detaljplan, därmed har 
lämpligheten redan bedömts. 
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2. Kommunen har också bifogat en riskanalys för väg 184 som är utförd i 
samband med en närliggande detaljplan. Kommunen tolkar riskanalysen 
som att inga riskreducerande åtgärder krävs inom 50 m från vägen. 
Länsstyrelsen vill dock belysa att som punkt nummer två i den bifogade 
riskanalysens åtgärdslista nämns följande: ”Barriär/skydd mellan studerat 
område och väg 184 skall finnas som motverkar att vätska kan rinna in på 
området. Förslag på barriär kan vara: vall, dike eller plank/vägg som är 
tät i nedkant.”. Detta är en åtgärd som inte är kopplad till 50 meters 
avstånd utan är sannolikt en grundläggande förutsättning i riskanalysen 
som måste säkerställas. Utan åtgärden kan brännbar vätska rinna närmre 
skyddsobjektet och på så sätt öka risken för negativ konsekvens. Detta 
behöver kommunen hantera. Givet att detta sker bedömer Länsstyrelsen att 
risker kopplat till farligt godstrafik på väg 184 är hanterade. 

 
Kommentar: Det står i utredningens nionde kapitel att över 25 meter inomhus och 
50 meter utomhus bedöms individrisknivån som låg, vidare beskrivs att 
samhällsrisken som acceptabel om byggnader mellan 0 och 50 meter från vägen 
uppförs i obrännbart material och ett bebyggelsefritt område mellan 0 till 30 meter 
från vägen iordningställs. Därmed bedöms inte barriären vara en grundläggande 
förutsättning utan endast en försiktighetsåtgärd. Därutöver existerar ett dike längs 
väg 184 vid planområdet och det är sedan tidigare planlagt samt föreslås fortsatt 
planläggas för naturmark och gata inom ett område om minst 79,5 meter från vägen. 
Med avståndet och diket i åtanke bedömer kommunen att det inte föreligger risk för 
hälsa och säkerhet. Planbeskrivningen kompletteras med information om diket 
mellan väg 184 och planområdet. 
 

3. I den bifogade dagvattenutredningen har effekten av ett 100-års regn 
analyserats men inte om hänsyn är tagen till ett framtida klimat. Enligt 
faktabladet Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av 
skyfall (Fakta 2018:5) som länsstyrelserna i Stockholms län och Västra 
Götalands län gett ut anges att en klimatfaktor på 1,2 – 1,4 ska inkluderas i 
beräkningen av 100-årsregnet. Kommunen bör belysa hur detta är beaktat. 
 

Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras inför antagande med information om 
att den översiktliga utredningen av dagvattenavrinning för ny överlämningsbangård 
genomförts enligt Dahlströms formel från 2010 med en pålagd klimatfaktor om 1,25 
som var rekommendationen 2015. 
 

4. Länsstyrelsen kommenterade i samrådet att planbestämmelsen ”… lägsta 
tillåtna golvhöjd…” bör ändras till en reglering av lägsta nivå för 
grundläggning eftersom skador på byggnader kan uppstå även under 
golvhöjd. Mer om detta går att läsa i ovan nämnt faktablad. Denna synpunkt 
kvarstår. 

 
Kommentar: Kommunens kommentar till synpunkten kvarstår. Se kommentar till 
synpunkt nummer 6 av länsstyrelsen i samrådet. 
 

5. Länsstyrelsen kommenterade i samrådet det fanns beskrivet en höjdsättning 
även för infrastruktur i planbeskrivningen som då inte framgick av 
plankartan. I granskningsskedet saknas denna beskrivning i såväl 
planbeskrivning som plankarta. Om detta innebär att det är ett aktivt val att 
infrastrukturen tillåts översvämmas, bör detta framgå av planbeskrivningen. 
Om inte bör lämplig höjdsättning beskrivas i planbeskrivning och 
säkerställas på plankartan. 
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Kommentar: Att markens höjd inte regleras inom område med användning Trafik 
innebär inte ett aktivt val att infrastrukturen tillåts översvämmas. Det innebär dock 
att planförslaget inte säkerställer att spåren inte översvämmas. Detta kan dock 
säkerställas i senare skede när anläggningen av spåren projekterats i detalj.   
 

6. En huvudsaklig orsak till planändringen är att en överlämningsbangård 
med godstrafik ska etableras. I ”plats för arbete” anges under knutpunkter 
för person- och godstransporter verksamheten omlastningsstation. För en 
sådan verksamhet anges ett rekommenderat skyddsavstånd på 500 meter. 
Störningar som bland annat tas upp i det allmänna rådet är fordonstrafik 
som kan vara omfattande såväl tidigt som sent och även ljus från 
strålkastare som kan vara störande. Länsstyrelsen anser att kommunen 
behöver förtydliga och säkerställa planens lämplighet utifrån 
bullerproblematiken som beror på en kumulativ effekt av de verksamheter 
som planen medger. 

 
Kommentar: Buller från överlämningsbangårdens spår bedöms vara lågt i 
jämförelse med buller från Västra stambanan eftersom hastigheterna där är högre. 
Västra stambanan är dessutom placerad mellan planområdet och närmsta 
bostäder. Även länsväg 184 ligger mellan planområdet och de flesta bostäder och 
bedöms även den bidra mer till buller än spåren från en överlämningsbangård. 
Därutöver finns redan idag terminalverksamhet i Marjarps industriområde varav 
vissa inom planområdet. Den nya överlämningsbangård som planen möjliggör för 
skapar förutsättningar för minskat buller för samtliga boende i närheten av 
stationsområdet i Falköping eftersom godståg kan komma till terminalerna i 
Marjarps industriområde utan att vända vid stationen. 
 

7. Kommande synpunkter från Statens geotekniska institut under vecka 35 
behöver beaktas i det fortsatta planarbetet för att säkerställa planens 
lämplighet ur den geotekniska synvinkeln. 

 
Kommentar: Synpunkterna från SGI inkom efter granskningstidens slut och måste 
därmed inte inkluderas. Se kommentarer till synpunkterna 1 och 2 från SGI under 
granskningen. 
 

8. Länsstyrelsen ser positivt på att mindre ytor kommer att hårdgöras i 
förhållande till vad som anges i nu gällande planer. Det är viktigt att den 
totala ytan för dagvattenhantering inte minskar, om delar av befintlig 
damm tas bort bör detta kompenseras med att dammarna utvidgas i andra 
lägen, tex så som beskrivs i figur 17. Hur säkerställs detta i plankartan? 
Dammarna tillsammans med diken bör dimensioneras både utifrån ett 100 
års regn och utifrån förväntade klimatförändringar. Planbeskrivningen 
behöver förtydligas på denna punkt. 

 
Kommentar: Se kommentar till synpunkt nummer 3 av länsstyrelsen under 
granskning. 
 

9. Länsstyrelsen anser att dagvatten från nya industrimarkytor inte ska 
avledas till diken utan att först ha passerat en dagvattenanläggning, detta 
för att inte öka belastningen på recipienten och riskera att äventyra 
miljökvalitetsnormen för ytvattenförekomsten Slafsan/Hornborgaån. 

 
Kommentar: Diket som planförslaget innehåller kan göras till en fördröjning så att 
det bildar en dagvattenanläggning. Det är verksamheternas ansvar att säkerställa 
att dagvattnet som når diket inte är förorenat och tillsynsmyndigheten MÖS 
ansvarar för att säkerställa att dagvattnet från verksamheterna inte är förorenat. 
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10. Gällande Natura 2000-området påpekade Länsstyrelsen i samrådsskedet att 

det saknas en redovisning för området, dess känslighet och om det finns 
risk för påverkan från planområdet. Kommunen beskriver att diket rinner 
förbi Natura 2000-området och är beläget 3 meter lägre än rikkärret. 
Länsstyrelsen efterfrågar en utförligare utredning och beskrivning om 
varför Natura 2000-området inte riskerar att påverkas av planens 
genomförande. 

 
Kommentar: Eftersom planförslaget innebär färre hårdgjorda ytor och mindre 
möjlighet till etablering av industrier än gällande detaljplan innebär planförslaget 
mindre mängd dagvatten och mindre mängd eventuell förorening än om den inte 
genomförs. Planförslaget innehåller reglering av dagvattendammen och diket som 
inte reglerats i gällande plan vilket bedöms vara positivt för Natura 2000-området. 
Planbeskrivningen kompletteras inför antagande med information om att det finns 
flödesreglerande kulvert där diket korsar en grusväg uppströms från natura 2000-
området. 
 

11. Kommunen anger att överlämningsbangården med godstrafik ska prövas 
senare och underförstått ska störningar regleras vid prövningen. Vilken 
prövning menar kommunen? Verksamheten är inte prövningspliktig enligt 
miljöprövningsförordningen och regleras inte vid ett senare 
prövningstillfälle utan det är i planskedet som kommunen ska göra en 
beskrivning och bedömning av de störningar som kan uppkomma. 
Planbestämmelser som reglerar störningar kan komma att bli nödvändiga. 

 
Kommentar: Buller från överlämningsbangårdens spår bedöms vara lågt i 
jämförelse med buller från Västra stambanan eftersom hastigheterna är högre. 
Västra stambanan är dessutom placerad mellan planområdet och närmsta 
bostäder.  
 

12. För övriga verksamheter som kan etableras i området hänvisas till separat 
prövning. Beroende på vad det är för verksamheter är det inte säkert att de 
är prövningspliktiga eller ens anmälningspliktiga. I vilken utsträckning 
närboende blir utsatta för störningar är därför oklart och närboendes enda 
möjlighet för att reglera störningar är att framföra klagomål på en redan 
etablerad verksamhet hos tillsynsmyndigheten. 

 
Kommentar: Om en verksamhet som etableras är störande ska den omfattas av 
miljötillståndsprövning.  
 

13. I granskningshandlingen anges att vid arbete med utgrävning av dammen 
ska tillsynsmyndigheten kontaktas om föroreningar påträffas. 
Länsstyrelsen anser att sedimenten ska undersökas innan utgrävning sker 
och samråd om hur provtagning ska göras ska ske med 
tillsynsmyndigheten. 

 
Kommentar: Provtagning kan genomföras innan utgrävning sker och prövningens 
genomförande kan göras i samråd med tillsynsmyndigheten men bedöms inte 
behöva genomföras innan planförslaget antas.  
 

14. Länsstyrelsen har tidigare påtalat att det inom området identifierats 
fridlysta arter enligt både 4 § och 6 § artskyddsförordningen. Direkta 
ingrepp i deras livsmiljöer kommer att ske. Om inte dispens ska krävas 
måste skyddsåtgärder vidtas som uppenbart hindrar de tänkta åtgärderna 
inom planen från att skada de fridlysta arternas livsmiljöer. Det framgår 
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fortfarande inte vad dessa skyddsåtgärder i så fall består av. Länsstyrelsen 
anser att kommunen skulle kunna hantera vanliga fridlysta arter, som 
åkergroda, med enbart skyddsåtgärder. Men för buskmusen är det betydligt 
svårare att säkerställa att man inte påverkar dess livsmiljö genom enbart 
skyddsåtgärder. De nya spåren kommer dessutom gå rakt igenom vad som 
troligen är dess livsmiljö. Länsstyrelsen anser fortfarande att det är svårt att 
göra skyddsåtgärder som utgör ett tillräckligt skydd för buskmusens 
livsmiljö. Eftersom buskmusen sannolikt förekommer inom planområdet 
finns därför en beaktansvärd risk att dess fortplantningsområde eller 
viloplats kan komma att skadas eller förstöras. Om inte skyddsåtgärder 
vidtas som kan säkerställa att dispens inte krävs måste dispens från 
artskyddet sökas. Eftersom det bland annat gäller strikt skyddade arter 
enligt 4 § artskyddsförordningen kan dispens endast meddelas om det är av 
hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl som har 
ett allt överskuggande allmänintresse. Länsstyrelsen vill upplysa 
kommunen om vikten av att ha ett tillräckligt underlag för att kunna pröva 
en kommande dispens. Anses underlaget vara bristfälligt kan ansökan om 
dispensen avvisas eller vid behov kompletteringar begäras in. 
 

Kommentar: Se kommentar till länsstyrelsens samrådssynpunkt nummer 17. 
 

15. Enligt jordbruksverket klassades marken öster om dammen 2019 som 
betesmark och marken väster och norr om som åkermark. Länsstyrelsen 
bedömer att både stenmuren och det öppna diket inom planområdet 
omfattas av biotopskyddsbestämmelserna. Det krävs därmed dispens för att 
skada dessa biotoper (till exempel ta bort/göra öppningar i stenmuren och 
kulvertera diket. 

 
Kommentar: Marken bedöms inte vara jordbruksmark eftersom den planlagts som 
naturmark eller kvartersmark med industrianvändning, därmed har markens 
lämplighet för annan användning än jordbruk redan prövats. Eftersom marken inte 
exploaterats sköter kommunen marken genom arrende men de kan upphävas om 
marken behöver exploateras. Marken skulle därutöver kunna skötas genom slåtter 
istället för bete, därmed kan marken inte vara jordbruksmark. 
 
Trafikverket 
 
Synpunkter under samråd 
Ingen erinran. 
 
Synpunkter under granskning 
Ingen erinran. 
 
Statens geotekniska institut (SGI) 
 
Synpunkter under samråd 
I yttrandet har följande synpunkter angetts:   

1. Inom planområdet finns kvartersmark med användningen Trafik, 
exempelvis väg- eller spårtrafik. Detta område går in i det som idag är den 
befintliga dagvattendammen. Enligt planbeskrivningen kommer dammen 
flyttas. En eventuell anläggning av spårtrafik med tungt gods medför höga 
tillskottslaster nära dammen, vilket aktualiserar frågeställningar kring 
släntstabilitet. SGI anser att planunderlaget ska kompletteras med 
information gällande topografi vid exploatering, dvs. tänkbar nivåskillnad 
mellan den planerade järnvägsbankens överkant och bottenytan i 
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dagvattendammen, förslagsvis redovisade i sektioner. Det kompletterande 
underlaget utgör sedan underlag för bedömning av stabilitetsförhållandena 
för den planerade bebyggelsen. Är de planerade förhållandena sådana att 
det därefter inte klart och entydigt kan uteslutas risker för att detaljplanens 
område kan beröras, direkt eller indirekt, av skred eller ras ska 
stabilitetsutredning utföras med lägst detaljerad utredningsnivå enligt IEG 
Rapport 4:2010 alternativt IEG Rapport 6:2008 Rev l. 

Kommentar: Dagvattendammens precisa placering regleras inte i planförslaget, 
kommunen har alltså möjlighet att förlägga dagvattendammen på ett säkert 
avstånd från spåren, dock ska en minsta volym om 9 000 kubikmeter säkerställas. 
Kommunen har alltså möjlighet att säkerställa att spårdragningen genomförs på 
ett säkert sätt vad gäller släntstabilitet. Det skulle exempelvis vara möjligt med en 
broliknande konstruktion eftersom spårens konstruktion inte regleras i 
planförslaget. Planbeskrivningen kompletteras inför antagande med en beskrivning 
av att dagvattendammens placering inte regleras.  

2. Plankartan tillåter utbyggnad av dagvattendammen inom hela 
naturområdet, vilket medger schakt intill väg 184 i sydväst samt intill 
dubbelspåret utanför planområdets nordvästra sida. SGI anser att det inom 
planprocessen behöver klarläggas om dagvattendammen kan medföra 
otillfredsställande stabilitet för väg 184 och/eller dubbelspåret. 

Kommentar: Plankartan ändras så att område för dagvattendamm begränsas inom 
naturområdet. 

Synpunkter under granskning 
I yttrandet har följande synpunkter angetts: 

1. I tidigare yttrande påtalade SGI att dagvattendammen tilläts att bli uppförd 
inom hela naturområdet. Detta medförde frågeställningar kring stabiliteten 
för järnvägen väster om planområdet och väg 184 söder om planområdet 
ifall dagvattendammen skulle placeras nära dessa anläggningar. I aktuellt 
planförslag har dagvattendammens placering anvisats till ett begränsat 
område med minsta avståndet ca 15 m till järnvägen. SGI rekommenderar 
att detta avstånd stäms av med Trafikverket med avseende på stabiliteten 
mot järnvägen. 

Kommentar: Trafikverket har haft möjlighet att yttra sig under såväl samråd som 
granskning av planförslaget och inte haft erinran angående placering av 
dagvattendammen. Därmed bedöms inte Trafikverket behöva kontaktas. Det är 
minst 25 meter mellan området för dammen och Trafikverkets spår för förbifart 
och den befintliga dammen är idag som närmast på ungefär samma avstånd. 

2. I tidigare yttrande efterfrågade SGI redovisning av dagvattendammens 
placering i relation till spårområdet inom planområdet. I erhållet underlag 
kan SGI inte finna något kompletterande underlag avseende 
lokalstabiliteten för bangården mot dagvattendammen. SGI anser att 
stabiliteten för den nya banvallen behöver klarläggas för att påvisa att den 
planerade bebyggelsen kan utformas som planen anger. 

Kommentar: Eftersom spåren för den nya överlämningsbangården ännu inte 
projekterats går det inte att avgöra hur de kommer utföras eller avståndet mellan 
dagvattendammen och de framtida spåren. Allt som hör spåren till exempelvis 
banvall och eventuella diken ska uppföras inom användningsområdet. För att 
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säkerställa ett avstånd till dagvattendammen har egenskapsområdet för 
dagvattendammen avgränsats 10 meter från området med användning trafik. 
Spåren och dess grundläggning måste projekteras och utföras på ett säkert sätt 
med beaktning av stabilitetsförhållanden.  

Lantmäteriet 

Synpunkter under samråd 
I yttrandet har följande synpunkter angetts: 

1. Fastighetsförteckning saknades i skickade planhandlingar. 

Kommentar: En fastighetsförteckning finns men saknades i utskicket. En 
fastighetsförteckning kommer ingå i handlingarna vid granskning. 

2. I fastighetskonsekvensbeskrivning ska de befintliga fastigheterna redovisas 
samt de konsekvenser planförslaget innebär för varje fastighet i sig, samt 
för tillhörande förmåns-/ belastande rättigheter. Vad händer till exempel 
med det tillfälliga servitut som bildades år 2018 till förmån för vedtraven 2 
och 3? 

Kommentar: I avsnittet om fastighetskonsekvenser beskrivs endast konsekvenserna 
av planförslaget och därmed de fastigheter samt servitut som påverkas, alltså 
redovisas inte de fastigheter som inte påverkas. 
Fastighetskonsekvensbeskrivningen kompletteras med saknad beskrivning av 
servitut. 

3. Fastighetskonsekvensbeskrivningen bör inte redovisa framtida fastigheter 
utan fastighetsindelningsbestämmelser i planen, eftersom utformningen av 
de framtida fastigheterna inte är helt säker. 

Kommentar: Fastighetskonsekvensbeskrivningen beskriver eventuell eller möjlig 
utformning av framtida fastigheter, inte specifik utformning eftersom planen saknar 
fastighetsindelningsbestämmelser. Därav formuleringen att ett antal kvadratmeter 
kan avstyckas och bilda en fastighet eller bilda del av annan fastighet. Kommunen 
anser att beskrivningen av fastighetskonsekvenser bör innehålla information om 
möjliga tillkommande fastigheter. 

4. Fastighetskonsekvensbeskrivningen bör endast redovisa konsekvenser som 
berör varje befintlig enskild fastighet, redovisas i respektive rad. Undvik 
att blanda in information om andra fastigheter. 

Kommentar: Kommunen bedömer att redovisningen, så som den är utformad, är 
tydligare. 

5. Enligt planbeskrivningen är en intention att sex nya fastigheter ska kunna 
bildas. Det framgår däremot inte hur rättighet för väg ska lösas för de i så 
fall blivande fastigheterna, varken genom plankartan eller i 
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planbeskrivningen. Det bör också framgå vilka juridiska och ekonomiska 
konsekvenser vägfrågan får för fastigheterna. 

Kommentar: Det är inte planens intention att sex nya fastigheter ska kunna bildas, 
men det är däremot möjligt. Planbeskrivningen förtydligas med information om 
väganslutning till befintliga och eventuellt tillkommande nya fastigheter. 

6. I norra delen inom planområdet går en befintlig ledningsrätt för 
vattenledningar till förmån för Skaraborgs Vattenverksförbund. Det finns 
dock inget u-område utlagt i den aktuella sträckningen i plankartan. Utan 
u-område kan ledningsdragningen för allmänna ändamål bli planstridig. 

Kommentar: Eftersom den underjordiska ledningen ersätts på annan plats ska 
ledningsrätten upphävas. Skaraborgs Vattenverksförbund initierar och bekostar 
lantmäteriförrättningen för upphävande av ledningsrätten. Kommunen kan komma 
att använda kanaliseringen för eget bruk men plankartan ändras så att u-område 
placeras inom kvartersmark eftersom det inte behövs inom allmän platsmark. 

7. I tabellen för ansvarsfördelning framgår inte vem som ska ansvara för 
utbyggnad och övriga åtgärder inom kvartersmarken. Tabellen bör även 
kompletteras med ansvarig för flytt av luftledningen. Det saknas också 
information om vem som bekostar fastighetsbildning. 

Kommentar: Ansvarsfördelningen och kostnadsansvar förtydligas i 
planbeskrivningen inför granskningen. 

8. Vid användning av egenskapsbestämmelsen damm ska enligt boverkets 
planbestämmelsekatalog även det största djupet anges. Planbestämmelse 
dagvattendike rekommenderas skrivas dike, samt att dikets bredd och djup 
anges. 

Kommentar: Planbestämmelsekatalogen är en del av boverkets råd, som inte måste 
följas. Egenskapsbestämmelsen dagvattendike ändras till dike inför granskning.. 

9. På s. 7 i planbeskrivningen framgår att Vedtraven 2 och 3 ägs av 
Falköpings kommun, samtidigt som det står att Vedtraven 1-3 är 
privatägda.   

Kommentar: Ägarförhållandena uppdateras i planbeskrivningen inför granskning. 

Synpunkter under granskning 
I yttrandet har följande synpunkter angetts: 

1. Lantmäteriet vill på nytt nämna att (fastighet A-F) ej bör redovisas i 
fastighetskonsekvensbeskrivning, eftersom det inte är helt säkert att 
utformningen av de nya fastigheterna kommer ske enligt beskrivningen. 
Noteras även att de arealangivelser som beskrivs i 
konsekvensbeskrivningen för Friggeråker 25:8, som ska bilda fastigheterna 
A-F, inte överensstämmer med de arealer som anges i 
konsekvensbeskrivningen för A-F. Lantmäteriet noterar även att 
konsekvensbeskrivning saknas för Vedtraven 1-3 och Brädgården 1. Det 
bör läggas till så att det blir tydligt vad som händer med dessa fastigheter i 
samband med planens genomförande. Generellt redovisas samtliga 
rättigheter inom planområdet på ett fullständigt sätt i 
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fastighetsförteckningen, vilket är mycket bra. Det som dock bör 
kompletteras är i planbeskrivningen, med information om hur planförslaget 
påverkar samtliga rättigheter och fastigheter. 

Kommentar: Beskrivningen av fastighetskonsekvenser i planbeskrivningen 
kompletteras med information om samtliga fastigheter inom planområdet inför 
antagande.  

 
2. Följande rättigheter saknas i konsekvensbeskrivningen: servitut 1499-

2018/26.2, väg till förmån för Ranten 1:1, ledningsrätt 1686-1546.1, 
vatten, till förmån för Skaraborgs Vattenverksförbund, servitut 1499-724.1 
trädsäkring, till förmån för Ranten 1:1, eventuella nya rättigheter för VA 
som behöver bildas för nya fastigheter?  

 
Kommentar: Beskrivningen av fastighetskonsekvenser i planbeskrivningen 
kompletteras inför antagande med rättigheterna servitut 1499-2018/26.2, 
ledningsrätt 1686-1546.1, servitut 1499-724.1. Det är oklart om det behöver bildas 
nya rättigheter för vatten och avlopp därför beskrivs endast att alla befintliga och 
eventuella framtida fastigheter ansluts till vatten- och avloppsledningar antigen 
direkt eller via servitut.  
 

3. På sidan 50 framgår att servitut 1499-1348.2 upphör inom Vedtraven 3 
eftersom last och förmånsfastighet är densamma. Det är därmed bra att 
beskriva vad som händer med Vedtraven 3 som resulterar i konsekvensen 
att servitutet upphör. Det står också att servitutet ”inte påverkas av 
planförslaget” vilket är en motstridig uppgift. 

 
Kommentar: Servitutet upphör att gälla inom hela planområdet och ska ersättas 
med gata norrut. Fastighetskonsekvensbeskrivningen ändras inför antagande så att 
det framgår att servitutet 1499-1348.2 upphör att gälla inom planområdet. 
 

4. I fastighetskonsekvensbeskrivningen på sidan 50 framgår att servitut 1499-
1348.1 (väg) till förmån för Vedtraven 2 inte påverkas av planförslaget. 
Lantmäteriet vill uppmärksamma kommunen att se över servitutet igen. 

 
Kommentar: Beskrivningen kompletteras inför antagande med information om att 
servitutet 1499-1348.1 behöver förlängas. 
 

5. Gemensamhetsanläggningen Friggeråker ga:4 behöver som en följd av 
planförslaget omprövas och minskning av de upplåtna områdena behöver 
ske. Detta framgår även på sidan 50 i planbeskrivningen. Dock kan det 
förtydligas att en lantmäteriåtgärd i form av omprövning behövs för att 
ändra omfattningen på ga:4, samt vem som då initierar och bekostar 
omprövning. Enligt 40 a § anläggningslagen ska ägaren till den mark som 
blir av med belastning av en gemensamhetsanläggning betala ersättning till 
de fastigheter som deltar i gemensamhetsanläggningen om det uppkommer 
en skada. I planbeskrivningen nämns inget om dessa regler som inte är 
dispositiva och numera gäller när en gemensamhetsanläggning minskas i 
omfattning. 

 
Kommentar: Beskrivningen kompletteras inför antagande med ett förtydligande att 
en lantmäteriåtgärd i form av en omprövning behöver genomföras för g:a 4 samt 
vem som initierar och bekostar den. Beskrivningen kompletteras inför antagande 
med reglerna enligt 40 a § anläggningslagen.  
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6. Inom planområdet går en befintlig ledningsrätt för starkströmsledningar 
(akt:1683-1127.1) till förmån för Vattenfall regionnät AB. I nuvarande 
redovisning finns dock inget l-område utlagt i den aktuella sträckningen i 
plankartan. Utan l-område kan ledningsdragningen för allmänna ändamål 
bli planstridig. Om det är kommunens avsikt att starkströmsledningarna 
ska tas bort behöver detta beskrivas i planbeskrivningen. I annat fall är det 
oftast lämpligt att plankartan kompletteras med l-område. 

 
Kommentar: Vattenfalls starkströmsledningar är borttagna, därav beskrivs 
ledningarna inte i planbeskrivningen. Beskrivningen kompletteras inför antagande 
med information om att servitutet 1683-1127.1 bör upphävas.  
 
Vattenfall 
 
Synpunkter under samråd 
Vattenfall informerar om att det finns en 145 kV luftledning inom planområdet 
samt en 45 kV luftledning i närheten. De informerar även om förhållningssätt till 
ledningarna vid byggnation och anläggning av gator samt gång- och cykelvägar. 
Slutligen informerar Vattenfall om gällande regler vid anläggning, schaktning, 
åtgärder i närheten av deras ledningar samt vid ombyggnad eller flytt av 
ledningarna. 
 
Kommentar: Informationen påverkar inte utformningen av detaljplanen men 
vidarebefordras till på kommunen ansvariga för utbyggnad av allmän plats.  
 
Synpunkter under granskning 
Vattenfall Eldistribution önskar att framtagna handlingar kompletteras med 
information om att Vattenfall Eldistributions tidigare befintliga 145 kV luftledning 
byggts om i ny sträckning och att plats för den nya ledningen säkrats med l-område 
och naturmark. 

Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras inför antagande med information om 
tidigare befintliga 145 kV luftledningar och att dessa byggts om i ny sträckning. 
Plats för nya ledningar säkras i förslaget med markreservat för allmännyttiga 
luftledningar (l-område) och naturmark. 
 

Västtrafik 

Synpunkter under samråd 

Västtrafik ser positivt på att planförslaget minskar platsbristen på spåren vid 
Falköpings järnvägsstation. Västtrafik vill informera om att närmaste hållplats från 
området med bra utbud är Falköpings järnvägsstation, sträckan tar sex minuter att 
cykla och 20 minuter att gå. Det finns inte underlag för att förändra linjetrafiken 
och för att undvika att biltrafiken ökar bör gång- och cykelvägarna till och inom 
området vara trygga och säkra samt att det finns god tillgång till cykelparkering vid 
verksamheterna i området. 

Kommentar: Det finns gång- och cykelvägar till och inom planområdet. Inom 
användning gata i plankartan kan gång- och cykelvägar anläggas. Kommunen 
anser inte att det är nödvändigt att specifikt ange markanvändning för gång och 
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cykelväg. Cykelparkering ska anordnas i enlighet med kommunens 
parkeringspolicy.  

Synpunkter under granskning 
Ingen inkommen synpunkt. 

Falbygdens energi AB (FEAB) 

Synpunkter under samråd 
Ingen erinran. 

Synpunkter under granskning 
Ingen inkommen synpunkt. 

Ellevio 

Synpunkter under samråd 
Ingen erinran. 

Synpunkter under granskning 
Ingen erinran. 

Svenska kraftnät 

Synpunkter under samråd 
Ingen erinran. 

Synpunkter under granskning 
Ingen erinran. 

Miljönämnden östra Skaraborg 

Synpunkter under samråd 
I yttrandet har följande synpunkt angetts: 

Miljönämnden noterar att det i planförslaget diskuteras såväl ekosystemtjänster 
som naturvärden vilket är bra. Samtidigt konstateras att öppna diken  ska ersättas 
med kulvertar och att kompensationsåtgärder inom planområdet eventuellt inte kan 
säkerställas. Enligt miljöbalkens allmänna hänsynsregler ska den som bedriver en 
verksamhet vidta skyddsåtgärder när det är skäligt. De gäller alltså också för 
hantering av dagvatten, och för verksamheter som t.ex. kan förorena dagvatten. 
Kulverteras dagvattensystemet innebär det inte bara en biotopförsämring för 
groddjur och buskmus med flera arter. Det kan också innebära en 
kvalitetsförsämring av vattenkvaliteten. I underlaget finns en 
Miljökonsekvensutredning från 2010. Uppgifterna om vattenkvaliteten i Slafsan 
har förändrats sedan 2010. Numera klassas Slafsan med måttlig ekologisk status 
med miljöproblem t.ex. övergödning och miljögifter. Utredningen som gjordes 
inför den tidigare detaljplanen behöver uppdateras med en aktuell recipientkontroll 
för att säkerställa att dagvattnet från det aktuella området inte bidrar med 
ytterligare försämring av Slafsans vattenkvalitet.  
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Kommentar: Dagvatten från verksamheterna inom planområdet ska inte vara 
förorenande, om det förekommer förorenade utsläpp bör tillsyn ske av 
Miljösamverkan östra Skaraborg. Eftersom bedömningen av Slafsans ekologiska 
status främst grundar sig i att det finns problem i konnektivitet, alltså att det finns 
vandringshinder för fiskar och andra djur av olika slag, bedöms inte planförslaget 
påverka den ekologiska statusen. Att god kemisk status inte uppnås beror på 
mängden bromerad difenyleter och kvicksilver samt kvicksilverföreningar, ämnen 
som överstiger riktvärdena i samtliga undersökta vattendrag i Sverige. Eftersom 
planförslaget inte bedöms bidra med sådana föroreningar bedöms inte 
planförslaget påverka Slafsans kemiska status. Beskrivningen av Slafsans 
miljökvalitetsstatus i planbeskrivningen uppdateras och förtydligas. En 
recipientkontroll bedöms med anledning av ovanstående inte vara nödvändig. 
 
Synpunkter under granskning 
Ingen erinran. 
 
  



 
 

18 
 
 

Sammanfattande bedömning 
Efter samråd och granskning har följande förändringar skett i planhandlingarna. 
 
På plankartan: 

- Område för dagvattendammen begränsas inom användningen natur. 
- Planbestämmelsen dagvattendike ändras till dike. 
- Kvartersmark med användningen trafik ändras så att byggnader inte får uppföras. 
- Kvartersmark med användningarna trafik och industri ändras så att byggnader inte 

får uppföras. 
- Inom kvartersmark med användningen industri och kontor föreslås en högsta 

exploateringsgrad i byggnadsarea om 50 % av fastighetsarean och kvartersmarkens 
utsträckning ändras. 

- Inom kvartersmark med användning industri föreslås en högsta exploateringsgrad i 
byggnadsarea till 50 % av fastighetsarean. Förutom inom del av fastigheten 
Vedtraven 3. 

- Plankartan ändras så att markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar (u-
område) endast placeras inom kvartersmark eftersom det inte behövs inom allmän 
platsmark. 

- Mark där byggnad inte får uppföras (prickad mark) på kvartersmark inom del av 
Vedtraven 3 försvinner. 
 
I planbeskrivningen: 

- Planbeskrivningen kompletteras med beskrivning av förändringar i plankartan och 
konsekvenserna av dem. 

- Planbeskrivningen kompletteras med information om tidigare befintliga 145 kV 
luftledningar och att dessa byggts om i ny sträckning. 

- Planbeskrivningen kompletteras med en beskrivning av riskerna kopplade till 
farligt gods som transporteras på väg 184. 

- Planbeskrivningen kompletteras med information om diket mellan väg 184 och 
planområdet. 

- Planbeskrivningen kompletteras med information om att den översiktliga 
utredningen av dagvattenavrinning för ny överlämningsbangård genomförts enligt 
Dahlströms formel från 2010 med en pålagd klimatfaktor om 1,25 som var 
rekommendationen 2015. 

- Det förtydligas i planbeskrivningen att natura 2000-området inte påverkas samt 
med information om att det finns flödesreglerande kulvert där diket korsar en 
grusväg uppströms från natura 2000-området. 

- Planbeskrivningen kompletteras med en beskrivning av att dagvattendammarnas 
sediment eventuellt är förorenat. 

- Planbeskrivningen kompletteras även med volymstudiens slutsats och en 
sammanfattning. 

- Fastighetskonsekvensbeskrivningen kompletteras med saknad beskrivning av 
servitut. 

- Fastighetskonsekvensbeskrivningen kompletteras med information om att servitutet 
1499-1348.1 behöver förlängas. 

- Fastighetskonsekvensbeskrivningen ändras så att det framgår att servitutet 1499-
1348.2 upphör att gälla inom planområdet. 

- Fastighetskonsekvensbeskrivningen kompletteras med information om att servitutet 
1683-1127.1 bör upphävas. 

- Beskrivningen av fastighetskonsekvenser kompletteras med rättigheterna servitut 
1499-2018/26.2, ledningsrätt 1686-1546.1, servitut 1499-724.1. 

- Beskrivningen av fastighetskonsekvenser kompletteras med information om 
samtliga fastigheter inom planområdet.  

- Fastighetskonsekvensbeskrivningen kompletteras med ett förtydligande att en 
lantmäteriåtgärd i form av en omprövning behöver genomföras för g:a 4 samt vem 
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som initierar och bekostar den. Beskrivningen kompletteras med reglerna enligt 40 
a § anläggningslagen. 

- Planbeskrivningen förtydligas med information om väganslutning till befintliga och 
eventuellt tillkommande nya fastigheter. 

- Fastighetskonsekvensbeskrivningen ändras så att det framgår att servitut 1499-
1348.2 (Vägandamål till förmån för Vedtraven 2 och 3) upphör att gälla inom 
planområdet. 

- Ansvarsfördelning och kostnadsansvar förtydligas i planbeskrivningen. 
- Fastighetsägarförhållandena uppdateras i planbeskrivningen inför granskning. 
- Beskrivningen av Slafsans miljökvalitetsstatus i planbeskrivningen uppdateras och 

förtydligas. 
Planbeskrivningen kompletteras med en beskrivning av att dagvattendammens 
placering inte regleras. 
 
Förslag till beslut 
Med anledning av ovanstående föreslår Stadsbyggnadsavdelningen följande beslut: 
 

• Byggnadsnämnden godkänner stadsbyggandsavdelningens bemötande av 
inkomna yttranden. 

 
• Byggnadsnämnden antar detaljplanen med stöd av kommunfullmäktiges 

delegation. 
 
 
 
 

Josef Karlsson 

Planarkitekt 
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