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Om detaljplan
En detaljplan är ett juridiskt bindande instrument som styr mark- och
vattenanvändningen inom ett geografiskt område. En detaljplan reglerar vad
en fastighet ska användas till, så som industri eller bostäder. Beroende på
platsens förutsättningar och möjligheter görs även regleringar på mer
detaljerad nivå, exempelvis gällande hur hög och stor bebyggelsen kan tillåtas
vara. Däremot får inte planen reglera mer än nödvändigt. Genom
detaljplaneprocessen prövas platsens lämplighet för ändamålet genom olika
avvägningar. Samtidigt är det en demokratisk process där berörda ges tillfälle
att yttra sig. En detaljplan består av en plankarta med tillhörande
planbeskrivning och eventuella bilagor.

Medverkande
Planarkitekt, Josef Ydeskog

Handlingar
Handlingar som ingår i detaljplanen:









Plankarta
Planbeskrivning
Undersökning av miljöpåverkan
Länsstyrelsens yttrande angående miljöpåverkan
Volymstudie
Dagvattenutredning
Naturvärdesinventering
Miljöteknisk markutredning,

Justeringar
Efter samrådet kommer de revideringar som gjorts att beskrivas under denna
rubrik.
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1. Bakgrund, syfte & huvuddrag
1.1 Bakgrund
Den 16 december 2020, § 166, gav byggnadsnämnden i uppdrag till stadsbyggnadsavdelningen
att ta fram en ny detaljplan för del av Dotorp 6:28 m.fl.
Detta dokument är en beskrivning av förslaget till den nya detaljplanen. Förslaget är utställt för
samråd från den 11 juni till den 26 augusti 2022, och under denna period kan synpunkter
lämnas på förslaget.

Bild 1 visar en översiktsbild med planområdets placering inom Falköpings tätort markerad med en gul
ring.
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1.2 Syfte & huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för uppförande av idrottsändamål samt möjlighet till
lager. Detaljplanen syftar också till att planlägga för befintlig teknisk anläggning norr om
Nordmannagatan.
Huvuddragen innebär att marken inom planområdet, som sedan tidigare är planlagd för icke
störande industriverksamheter, planläggs för användningarna verksamhet och idrottsändamål.
Bebyggelsen tillåts uppföras inom 40 procent att området med en högsta nockhöjd om 15 meter.
Inom området finns en åkerholme med ett odlingsröse och skyddade arter som föreslås flyttas
till ett naturområde norr om Nordmannagatan. En teknisk anläggning norr om Nordmannagatan
blir planenlig genom att ändra användningen inom området.

1.3 Planförfarande
Arbetet med detaljplanen följer utökat förfarande, enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900)
eftersom planförslaget inte överensstämmer med gällande översiktsplan. Det innebär att
kungörelse ska genomföras innan samråd och att samrådsredogörelse ska sammanställas innan
granskning och att granskningsutlåtande ska sammanställas innan antagande. Antagande av
planförslaget ska ske i kommunfullmäktige.

Bild 2 visar processtegen som följer av ett utökat planförfarande.

1.4 Plandata
Läge
Planområdet ligger i ett industriområde inom Stadsdelen Brogärdet väster om fastigheterna
Lodet 5 och 6 samt sydost om Marjarpsgatan.
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Bild 3 visar ett ortofoto med gränser och beteckningar för de fastigheter som ingår, angränsar och är
närliggande till planområdet.

Areal
Planområdet omfattar knappt 17 900 kvadratmeter.

Markägoförhållanden
Marken inom planområdet är fördelat på delar av fastigheterna Dotorp 6:28 och Tåstorp 7:7 som
ägs av Falköpings kommun.

Befintlig plansituation
Översiktsplan
Enligt Översiktsplan 2017-2030 antagen av kommunfullmäktige den 18 september 2018
omfattas planområdet av användningen verksamheter inom området Marjarp – Brogärdet –
Anneborg. Enligt översiktsplanen är området främst till för verksamheter som genererar tung
trafik och som inte bör blandas med bostäder. Planförslaget bedöms inte överensstämma med
översiktsplanens intentioner eftersom planförslaget innehåller användningen idrottsändamål.
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Bild 4 visar översiktsplanens användning för planområdet och omkringliggande områden.
Planområdet är markerat med gul streckad linje.
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Detaljplan
Det föreslagna planområdet omfattas av två detaljplaner antagna år 2007 och 2014. Den
befintliga detaljplanen från 2007 reglerar markanvändningen till industri som inte får vara
störande vad gäller ljus, buller och luftutsläpp. Byggnader inom området får uppföras som högst
10 meter i byggnadshöjd. Detaljplanen från 2014 reglerar markens användning till natur och
teknisk anläggning. Väster om planområdet finns en detaljplan från år 1990 som planlägger
marken till industriändamål. Norr om planområdet finns en detaljplan från år 2014 med främst
naturmark och cirkulationsplats på länsväg 184.

Bild 5 visar plankartor för befintliga och angränsande detaljplaner med planområdet markerat med en
gul streckad linje.
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2. Förutsättningar, planförslag &
konsekvenser
2.1 Sammanfattning av planförslaget

Bild 6 visar en illustration av ett möjligt genomförande av planförslaget.

Marken inom planområdet består av oexploaterad industrimark som föreslås få ändrad
användning för att möjliggöra uppförande av idrottsanläggningar samt verksamheter.
Byggnader tillåts uppföras med en hösta nockhöjd om 15 meter och inom 40 procent av ytan.
Planläggning för en teknisk anläggning korrigeras så att den befintliga anläggningen får rätt
användning och utfartsförbud införs längs Nordmannagatan.
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2.2 Bebyggelse
Förutsättningar
Kulturmiljövärden
Planområdet ingår i stadsdelen Brogärdet som enligt kulturmiljöutredningen av WSP från 2016
har ett lågt bevarandevärde på grund av förekomsten av fornlämningar samt rester av ett
stickspår till kalkindustrin vid Uddagården. I stadsdelen som helhet är dock kulturmiljövärdena
små och dess betydelse för riksintresset ringa. Resterna av stickspåret till kalkindustrin som en
gång gick genom planområdet är borta och det förekommer inga fornlämningar. Det bedöms
därmed inte finnas något av kulturmiljövärde inom planområdet.

Stads- & landskapsbild
Planområdet ligger inom Brogärdets verksamhetsområde och omgärdas av verksamheter med
högsta tillåtna byggnadshöjd om 10 meter på alla sidor utom i norr där det finns ett naturområde
mellan Nordmannagatan och länsväg 184. Höjdregleringen för dessa områden innebär att
höjden där taket möter väggen inte får överstiga 10 meter men takets högsta punkt får vara
högre. Höjden på takets högsta punkt beror därför på byggnadens area som inte reglerats.
Omkringliggande byggnader har främst sadeltak men det finns även enstaka välvda och
valmade takkonstruktioner. Planområdet och närmast omgivande terräng är förhållandevis flackt
samt omfattas inte av skydd av landskapsbild.

Skyddsrum
Inom planområdet finns inga skyddsrum och närmaste finns inom fastigheten Mikrometern 1
och 2 cirka 300 meter sydväst om planområdet.

Planförslag & konsekvenser
Kulturmiljövärden
Eftersom det inte bedöms finnas några värden för kulturmiljön inom planområdet föreslås inte
några bestämmelser angående skydd, varsamhet eller utformning.

Stads- & landskapsbild
Planförslagets påverkan på stadsbilden utgörs av föreslagen reglering av höjd för byggnader.
Eftersom befintliga omkringliggande detaljplaner reglerar byggnaders höjd till 10 meter i
byggnadshöjd innebär det att tak kan konstrueras i en 45 gradig vinkel utöver den höjden, se
bild 7 nedan som beskriver skillnaden mellan byggnadshöjd och nockhöjd.
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Bild 7 illustrerar skillnaden mellan reglering av byggnadshöjd och nockhöjd.

En volymstudie har genomförts som visar planförslagets påverkan på stads- och
landskapsbilden, se bifogad volymstudie. Eftersom planområdet ligger inom ett
verksamhetsområde vars reglering av höjd och exploatering möjliggör för högre nockhöjd än
planförslaget bedöms påverkan vara obefintlig eller mycket liten. Bild 8 nedan visar ett
perspektiv från väg 184 västerifrån.

Bild 8 visar maximalt utnyttjande av byggrätten inom planområdet, markerat med blå färg, samt
maximalt utnyttjad byggrätt i befintliga omkringliggande detaljplaner, markerat med tak i lertegel.
Perspektivet är från länsväg 184 väster om planområdet.

Skyddsrum
Det föreslås inga nya skyddsrum men planförslaget förhindrar inte heller att skyddsrum uppförs
inom planområdet.
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Placering
Planförslaget innehåller två bestämmelser som reglerar var byggnader får placeras.
Bestämmelse om att mark inte får förses med byggnad, så kallad prickad mark, föreslås inom ett
6 meter brett område längs Nordmannagatan och Marjarpsgatan. Detta föreslås för att behålla
känslan av gaturummet inom området och överensstämmer med reglering i närliggande
detaljplaner. Byggnader ska också placeras minst 4 meter från fastighetsgräns eller
sammanbyggas i gränsen. Bestämmelsen föreslås bland annat för att säkerställa möjlighet till
interna transporter runt byggnaden samt möjlighet att underhålla byggnader på respektive
fastighet men även på grund av brandsäkerhet.

Exploateringsgrad
Byggnader föreslås kunna uppföras på 40 procent av fastighetsarean alltså som mest på knappt
6 500 kvadratmeter. Skulle området delas i flera fastigheter säkerställs att varje fastighet har
byggrätt. Bestämmelsen innebär att cirka 9 700 kvadratmeter mark som inte får förses med
byggnad men kan nyttjas för exempelvis parkering. Denna exploateringsgrad bedöms
möjliggöra för tillräcklig byggrätt för föreslagna användningar samt tillräckliga ytor för
exempelvis parkering och det stämmer överens med byggnaders byggnadsarea inom
närliggande fastigheter.

Utformning & volymer
Planförslaget innehåller inga bestämmelser om specifik utformning av byggnader utöver
reglering av höjd.
Högsta nockhöjd föreslås vara 15 meter över marken vilket bedöms vara lägre än högsta möjliga
nockhöjd för byggnader i omkringliggande detaljplaner samt är tillräcklig för att uppföra
funktionella byggnader för föreslagen markanvändning.

Skuggning
Eftersom planområdet är placerat ungefär 200 meter norr om närmaste bostadsområde bedöms
inte skuggning från planområdet innebära någon negativ påverkan på bostäder.

2.3 Gator & trafik
Förutsättningar
Gång- & cykeltrafik
Längs Nordmannagatan och Södermannagatan finns gång- och cykelvägar som kopplas till
gång- och cykelväg längs Postgårdsgatan och på så sätt till resterande delar av tätorten. Längs
Södermannagatans förlängning norrut och över länsväg 184 finns även en koppling till gångoch cykelvägar inom Marjarps industriområde. Se bild 9 nedan som visar nätverket av gångoch cykelvägar i planförslagets närområde.

12

Samrådshandling
Detaljplan för del av Dotorp 6:28 m.fl.

Bild 9 visar befintliga gång- och cykelvägar i planförslagets närområde. Gång- och cykelvägar
markerade med blåa linjer och planområdet med gul streckad linje.

Biltrafik
Planområdet angränsar Marjarpsgatan och Nordmannagatan där den största mängden biltrafik
består av antingen besökare eller anställda på verksamheterna inom verksamhetsområdet. Det
bedöms även förekomma tyngre trafik i form av godstransporter till eller från verksamheterna.

Kollektivtrafik
Närmaste knutpunkt för kollektivtrafik med goda kommunikationer är Falköpings resecentrum
som ligger cirka 1 kilometer sydväst om planområdet.

Parkeringsplatser
Det finns inga allmänna parkeringsplatser inom eller i närheten av planområdet.
Verksamheterna inom stadsdelen har iordningställt parkeringsplatser inom respektive fastighet.

Planförslag & konsekvenser
Gång- & cykeltrafik
Ett genomförande av planförslaget innebär troligen ökad gång- och cykeltrafik på befintliga
gång- och cykelvägar. Planförslaget innehåller inga förslag på nya gång- och cykelvägar.

Biltrafik
Planområdet kan anslutas direkt till det allmänna gatunätet via antingen en eller flera in- och
utfarter till Marjarpsgatan, men förbud mot körbar förbindelse föreslås mot Nordmannagatan för
undvika fler in- och utfarter längs den gatan för att inte öka trafikbelastningen direkt till gatan.
Planförslaget bedöms antingen innebära en större mängd personbilstrafik än i dagsläget eller
något fler godstrafik beroende på användning.
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Kollektivtrafik
Planförslaget innehåller inga intentioner om uppförande av busshållplatser men det kan
uppföras inom allmän plats med användning gata om behovet uppstår. Närheten till
Centralstationen i kombination med befintligt gång- och cykelvägnät bedöms gynna föreslagna
användningar och att besökare i högre utsträckning väljer att resa kollektivt i kombination med
att gå eller cykla.

Parkeringsplatser
Vid genomförande ska parkeringsplatser för verksamheter som etableras anläggas inom
respektive fastighet, i enlighet med Falköpings parkeringspolicy och – norm, antagen av
kommunfullmäktige den 25 juni 2018, § 107. I detaljplaneskedet beräknas parkeringsbehovet
utifrån största möjliga bruttoarea (BTA) vilket innebär en sammanlagd area av alla våningsplan.
I detta planförslag bedöms främst endast en våning uppföras och därmed blir BTA en area om
cirka 6 500 kvadratmeter.
För att uppskatta antalet parkeringsplatser som krävs för idrottsändamål har ett parkeringstal
beräknats utifrån BTA och p-platser på fastigheten Utgård 1. Beräkningen resulterade i 10,7 pplatser per 1 000 kvadratmeter BTA. Om den föreslagna byggrätten utnyttjas maximalt för
användningen idrottsändamål behöver 70 stycken bilparkeringsplatser iordningställas. För att
beräkna behovet av cykelparkeringar har ett parkeringstal beräknats utifrån arean för Odenbadet
och Frejahallen. Denna beräkning resulterade i 5,65 cykelparkeringar per 1 000 kvadratmeter.
Antalet cykelparkeringsplatser som behöver iordningställas för användningen idrottsändamål
blir därmed 37 stycken. Det faktiska behovet av cykelparkeringar vid exploatering beror dock
till stor del på vilken typ av idrottsanläggning som anläggs. Därmed måste antalet
cykelparkeringsplatser avgöras vid bygglovsprövning.
Om den föreslagna byggrätten utnyttjas maximalt för användningen verksamhet får det som
mest uppföras 82 stycken bilparkeringsplatser för anställda och 10 stycken för besökare
iordningställas. Antalet cykelparkeringsplatser som behöver iordningställas för samma
användning är 38 stycken.
Planförslaget innehåller inga offentliga parkeringsplatser.

2.4 Grönstruktur
Förutsättningar
Park- & vattenområden
Det finns inga park- eller vattenområden inom planområdet. Norr om Nordmannagatan finns ett
öppet fördröjningsmagasin för hantering av skyfall.

Naturområden
Planområdet inkluderar ett område om cirka 120 kvadratmeter planlagd natur norr om
Nordmannagatan. Inom området har en teknisk anläggning uppförts. Delen ingår i ett större
naturområde och därutöver ligger Fårabergets kulle cirka 500 meter sydost om planområdet.
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Lek & rekreation
Det finns inga ytor för lek och rekreation inom planområdet och närmaste område är en park
med lekplats cirka 500 meter söder om planområdet inom bostadsbebyggelsen i stadsdelen
Dotorp.

Avstånd till närmsta grönyta
Närmaste grönyta är naturmarken norr om Nordmannagatan men även parkområdet i stadsdelen
Dotorp och Fårabergets kulle räknas som grönytor.

Grönytefaktor
Grönytefaktorn utgår från ekosystemtjänster vilket innebär att en utgångspunkt till nyttan av
grönska utifrån att den jämnar ut temperaturskillnader, skapar lä, ger lövskugga, minskar
avrinningen av dagvatten, förbättrar luftkvalitet, hälsa och välbefinnande. De värden som
redovisas är mätbara och ekonomiska effekter av grönytorna. Grönytefaktorn beräknas som ett
genomsnittligt värde för fastighetens yta och bildar därför ett värde mellan 0 och 1. Gräsytor,
ytor för dagvattenhantering, träd, buskar och annan grönska ger högre värde än hårda ytor som
exempelvis asfalterade ytor.
Planområdet består till största del av oexploaterad mark med grönska förutom Nordmannagatan
och marken kring den tekniska anläggningen. Därför har marken en hög grönytefaktor om cirka
0,9.
Planområdet är dock planlagt för icke störande industriverksamheter som vid ett genomförande
skulle innebära en grönytefaktor närmare 0.

Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster är de produkter och tjänster samt deras koppling till det mänskliga
välbefinnandet som kommer från naturens ekosystem. Det finns fyra olika kategorier av
ekosystemtjänster: försörjande, reglerande, kulturella och stödjande. De försörjande tjänsterna
är de som ger varor som exempelvis spannmål. De reglerande tjänsterna påverkar eller styr
ekosystemens naturliga processer som exempelvis pollinering. De kulturella tjänsterna är de
som ger upplevelsevärden och de stödjande tjänsterna är de som är förutsättningar för att alla de
andra ekosystemtjänsterna ska fungera, exempelvis fotosyntesen eller bildande av jordmån.
Inom planområdet finns försörjande och reglerande tjänster i form av infiltration och rening av
dagvatten till grundvatten som delvis används som dricksvatten. Det finns kulturhistoriska,
reglerande samt stödjande tjänster kopplade till pollinering samt fridlysta och rödlistade växter
på en åkerholme.

Planförslag & konsekvenser
Naturområden
Planförslaget innehåller användningen natur inom ett område om cirka 135 kvadratmeter norr
om Nordmannagatan. Området planläggs för natur eftersom den befintliga detaljplanen reglerar
användningen till tekniska anläggningar. Den tekniska anläggningen placerades istället något
österut inom mark med användningen natur. De föreslagna användningarna innebär rätt
användning på rätt plats.
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Lek & rekreation
Avståndet till närmaste yta för lek och rekreation förändras inte av planförslaget.

Avstånd till närmsta grönyta
Avståndet till närmaste grönyta förändras inte av planförslaget.

Grönytefaktor
Ett genomförande av planförslaget bedöms likt befintlig plan innebära att kvartersmarken till
stor del blir hårdgjord och därmed att grönytefaktorn blir närmare noll. Detta bedöms som
acceptabelt eftersom det överensstämmer med befintlig detaljplan och intentionerna för området
i översiktsplanen.

Ekosystemtjänster
Ett genomförande av planförslaget innebär att mark blir hårdgjord och att försörjande och
reglerade tjänster i form av infiltration och rening av dagvatten till grundvattenförekomst
påverkas. Infiltrationen och reningen kan dock ske i ett fördröjningsområde norr om
Nordmannagatan, utanför planområdet. De kulturhistoriska värdena och de stödjande tjänsterna
kopplade till åkerholmen innehar ett lagligt skydd eftersom det finns fridlysta arter på platsen
och åkerholmen omfattas av det generella biotopskyddet. Enligt den naturvärdesinventering som
genomförts bör åkerholmen tillsammans med de skyddade arterna flyttas till ett naturområde
norr om Nordmannagatan.
Den befintliga detaljplanen för området tillät byggnation av området med icke störande
industriverksamheter. Ett genomförande av befintlig detaljplanen skulle innebära krav på
liknande hantering av åkerholmen.

2.5 Social struktur
Förutsättningar
I planområdets närhet finns viss funktionsblandning eftersom det förutom verksamheter också
finns kommersiell service som exempelvis bilprovning. Det finns utbyggda gång- och
cykelvägar längs Södermannagatan och Nordmannagatan som även kopplas samman med
Centralstationen och resterande delar av tätorten, därmed underlättas hållbart resande. Det
saknas dock markerade övergångar på flertalet ställen vilken skapar en osäker trafiksituation,
främst för oskyddade trafikanter, speciellt barn och unga. I planområdets närhet finns vissa
områden som till viss del är undanskymda och det är få personer i rörelse. Området är
förhållandevis plant och de flesta verksamheterna i planområdet närhet har parkeringsplatser
nära entréer därmed bedöms tillgängligheten vara god.

Planförslag & konsekvenser
Föreslagna användningar i samband med befintlig infrastruktur för gående och cyklister samt
närheten till Centralstationen är positivt för möjligheten till hållbara resor. Möjligheten till
uppförande av idrottsverksamhet kan bidra till service och mötesplats i området. Planförslaget
bedöms inte påverka boendesegregationen eftersom det varken tillför eller minskar antalet eller
formerna av bostäder. Planförslaget bedöms varken inneha en positiv eller negativ inverkan på
suicidprevention.
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Planförslaget har utgått från barnperspektivet vid bedömning av användningen idrottsändamål
och möjligheten för gående och cyklister att åka till och från planområdet.
Sammantaget görs bedömningen att planen förhåller sig till Barnkonventionen och har en
positiv inverkan på den sociala strukturen i närområdet.

2.6 Skyddade områden
Förutsättningar
Stenmurar
Cirka 10 meter av en stenmur ingår i planområdet norr om Nordmannagatan men den angränsar
inte till jordbruksmark och omfattas därför inte av generellt biotopskydd.

Alléer
Det finns ingen allé inom planområdet men det finns en allé på fastigheten Stereoskopet 1 på
den västra sidan om Marjarpsgatan samt norr om Nordmannagatan.

Åkerholmar
Det finns en åkerholme inom planområdet som omfattas av generellt biotopskydd, se bild 10
nedan för åkerholmens placering.

Bild 10 visar åkerholmens placering. Planområdet är markerat med gul streckad linje.

Odlingsrösen
Inom åkerholmen finns två odlingsrösen, ett större och ett mindre- som omfattas av generellt
biotopskydd. Se bild 11 nedan som visar odlingsrösenas placering och utbredning inom
åkerholmen.
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Bild 11 visar områden inom åkerholmen som även är odlingsröse samt var det finns naturvårdsarter
och invasiva arter.

Skyddade arter
De fridlysta arterna Backsippa och Gullviva noterades vid naturvärdesinventeringen. Arterna är
fridlysta i hela landet och enligt 8 § artskyddsförordningen är det förbjudet att plocka, gräva upp
eller på annat sätt skada exemplar av växterna och ta bort eller skada frön eller andra delar.
Backsippan är därutöver rödlistad och klassad som sårbar (VU). De rödlistade arterna
Backtimjan och Säfferot som båda klassas som nära hotade (NT) noterades också vid
inventeringen.
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Vissa av dessa arter kan lämna frön i marken, en så kallad fröbank, med en livslängd av mellan
två till fem år.
Norr om planområdet finns ett Natura 2000-område med fridlysta och rödlistade arter.

Känsliga vattenmiljöer
Det finns ingen känslig vattenmiljö inom planområdet men planområdet, precis som stora delar
av Falköpings tätort, avvattnas slutligen till Slafsan och Hornborgasjön som är känsliga
vattenmiljöer.

Jordbruksmark
Planområdet omfattas av en befintlig detaljplan antagen 2007 med användningen industri som
inte exploaterats och marken har arrenderats för jordbruksändamål.

Fornlämningar
Det finns inga fornlämningar inom planområdet och närmaste fornlämning finns cirka 400
meter sydväst om planområdet i form av en stenkammargrav som troligen är borttagen eftersom
det ligger en gata på platsen. Planområdet omfattas av en befintlig detaljplan och har således
bedömts vara lämplig för exploatering tidigare. Därmed bedöms det inte var nödvändigt att
undersöka förekomsten av eventuella fornlämningar. Skulle det vid markarbeten påträffas
fornlämningar ska de undersökas innan arbetet kan fortsätta.

Planförslag & konsekvenser
Stenmur
De cirka 10 meter av stenmuren som ingår i planområdet kan vara kvar, marken föreslås få
användningen natur istället för teknisk anläggning enligt befintlig detaljplan. Dispens från
generella biotopskyddet krävs inte.

Åkerholmar
Enligt genomförd naturvärdesinventering, se bilaga, bör åkerholmen i första hand bevaras för att
på så sätt bibehålla livsmiljön för åkerholmens naturvårdsarter. En masshanteringsplan för
jordmassor med invasiva arter bör upprättas för att på så sätt undvika ytterligare spridning.
Detaljplaneförslaget innebär möjlig påverkan på åkerholmen och därmed krävs dispens från de
generella biotopskydd som åkerholmen omfattas av innan detaljplanen kan antas. Ansökan om
dispens har lämnats till Länsstyrelsen Västra Götalands län.
Följande kompenserande åtgärder rekommenderas:
-

Plantor av rödlistade och hotade arter som backsippa, backtimjan och säfferot flyttas till
torrängar utanför planområdet
Återskapa åkerholmen och flytta odlingsrösena. Flytten bör ske utanför grod- och
kräldjurens övervintringstider, alltså mellan maj och oktober. Åkerholmen flyttas först
efter flytt av backsippa, backtimjan och säfferot. Den nya åkerholmen bör efterlikna
Natura 2000-området Dotorps kulle vad gäller material. Den nya åkerholmen bör vara
minst lika stor som den inom planområdet, gärna större med en faktor om 1,25. Massor
med invasiva arter ska undvikas vid skapande av kompensationen.
19

Samrådshandling
Detaljplan för del av Dotorp 6:28 m.fl.

-

Inrätta ängsskötsel på kompenserad yta med ängsslåtter.
Om delar av åkerholmen bevaras inom planområdet bör det kanadensiska gullriset
bekämpas för att bevara förutsättningar för de konkurrenssvaga arterna.

Kompensationsåtgärderna föreslås placeras utanför planområdet inom mark med användningen
natur norr om Nordmannagatan i nära anslutning till det Natura 2000-område som finns där. Se
bild 12 nedan för placering av föreslagna eventuella kompensationsåtgärder.
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Bild 12 visar föreslagna inventerade naturvärden, naturvårdsarter, biotopskydd, invasiva arter, natura
2000-område samt förslag på kompensationsyta

Odlingsrösen
Planförslaget innebär möjlig påverkan på odlingsrösena och därmed krävs dispens från det
generella biotopskyddet innan detaljplanen kan antas. Se beskrivning ovan av
kompensationsåtgärder för påverkan på de biotopskyddade odlingsrösena.
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Skyddade arter
Planförslaget innebär möjlig påverkan på de skyddade arterna och därmed krävs dispens från
artskyddsförordningen innan detaljplanen kan antas. Se beskrivning ovan av
kompensationsåtgärder för påverkan på åkerholmen där de skyddade arterna finns.

Känsliga vattenmiljöer
Planområdet avvattnas till en fördröjningsdam norr om Nordmannagatan och därmed bedöms
dagvattnet från planområdet inte påverka de känsliga vattenmiljöerna Slafsan eller
Hornborgasjön.

Jordbruksmark
Eftersom marken inom planområdet använts som jordbruksmark ska en lokaliseringsprövning
enligt 3 kapitlet 4 § miljöbalken genomföras. Marken är dock sedan tidigare planlagd och i
enlighet med Mark- och miljööverdomstolens dom, 2021-06-15, i rättsfallet P 6258-20 ska inte
hänsyn till miljöbalkens bestämmelser i 3 kapitlet 4 § tillämpas om markens användning redan i
befintlig detaljplan reglerats till annat än jordbruksändamål.

2.7 Teknisk försörjning
Förutsättningar
El, värme & elektroniska kommunikationer
Ledningar för el finns under Nordmannagatan och Södermannagatan. Ledningar för Fjärrvärme
finns under Nordmannagatan, Marjarpsgatan samt längs gränserna av fastigheterna Stereoskopet
5 och Lodet 4. Fiberledningar finns under Nordmannagatan och Marjapsgatan.

Dricksvatten & spillvatten
Spillvattenledningar finns under Nordmannagatan och Marjarpsgata. Dricksvattenledningar
finns under Nordmannagatan samt under Marjarpsgatan samt längs fastighetsgräns för Lodet 4.

Dagvatten
Dagvattenledningar finns under Nordmannagatan och Marjarpsgatan. Planområdet delas upp i
flertalet avrinningsområden men huvudsakligen avvattnas planområdet till en fördröjningsdam
norr om Nordmannagatan och sedan vidare via dike och bäck till Slafsan och Hornborgasjön. Se
bild 13 nedan visar ytvattenflödet till och från planområdet.
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Bild 13 visar ytvattenflödet till och från planområdet till recipienten Slafsan. Planområdet markerat
med gul streckad linje.
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Brand- och släckvatten
Kommunen har det samlade ansvaret för att se till att det finns tillgång till brand- och
släckvatten inom det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Vid användande
av ett så kallat konventionellt system för brandposter bör avståndet mellan brandposter
maximalt vara 150 meter men kan inom tätort uppgå till maximalt 500 meter beroende på behov
av vattentillgång. Avstånd mellan brandposter och placering av brandposter ska ske i samråd
med Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (SMS). Det finns minst sex brandposter inom cirka
500 meter från planområdet. Se bild 14 nedan som beskriver brandposternas placering i
förhållande till planområdet.

Bild 14 visar ungefärlig placering av brandposter i förhållande till planområdet. Planområdet är
markerat med en gul streckad linje.

Avfall
Eftersom det kommunala monopolet på avfallshantering inte gäller för verksamheter är
fastighetsägarna själva ansvariga för omhändertagandet av avfall från själva verksamheten.

Planförslag & konsekvenser
El, värme & elektroniska kommunikationer
Det finns god kapacitet inom den befintliga infrastrukturen för fjärrvärme och fiber vid ett
genomförande av planförslaget. Anslutningsmöjligheter för fiber och fjärrvärme finns längs
Marjarpsgatan. Planförslaget innebär inte att några nya anläggningar eller ledningar behöver
anläggas. För kvartersmarken med användning verksamheter och idrottsändamål föreslås ett
markreservat för underjordiska ledningar inom ett sex meter brett område längs
Nordmannagatan eftersom ledningar för el och elektroniska kommunikationer ligger nära
användningsgränsen. Likaså föreslås markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar i
den sydvästra delen av planområdet eftersom det finns fjärrvärmeledningar inom området.
Denna reglering är överensstämmer med befintlig detaljplans reglering
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Dricksvatten & spillvatten
Kapacitet finns och vid ett genomförande av planförslaget kan anslutning ske till ledningar i
Marjapsgatan. En befintlig teknisk anläggning norr om Nordmannagatan som placerats inom
användningen natur föreslås få användningen teknisk anläggning. Markreservat för
allmännyttiga underjordiska ledningar föreslås i sydvästra delen av planområdet för
dricksvattenledningar som finns i området.

Dagvatten
Dagvattenledningarna kan hantera det dagvatten som VA-huvudman ska hantera och enligt
Falköpings kommuns dagvattenplan ska varje fastighetsägare fördröja 10 mm.

Brand- och släckvatten
Enligt Samhällsskydd Mellersta Skaraborg behövs ytterligare en brandpost i närheten av
korsningen mellan Marjarpsgatan och Nordmannagatan. Exakt placering av brandposter görs i
samband med projektering, efter att detaljplanen antagits.

Avfall
Ägaren till fastigheter inom planområdet ansvarar för hanteringen av avfallet från själva
verksamheten medan Avfall- & Återvinning Skaraborg ansvarar för annat avfall. Kommunens
renhållningsordning ska följas

2.8 Offentlig & kommersiell service
Förutsättningar
Det finns ingen offentlig eller kommersiell service inom planområdet men i närområdet finns
kommersiell service i form av bilbesiktning, bensinstation och bilmekaniker.

Planförslag & konsekvenser
Planförslaget kan bidra med kommersiell service i form av idrottsanläggning.

2.9 Hälsa & säkerhet
Förutsättningar
Geoteknik
Enligt den befintliga detaljplanen finns inga tecken på risker kopplade till geoteknik och enligt
SGU består marken av fastmark.

Radon
Planområdet är lokaliserat inom område som i berggrundskartan för Skaraborgs län utpekat som
område med alunskiffer. Generellt medför alunskiffer en risk för höga radonhalter. Lokalt kan
dock stora variationer förekomma. Radonhalten inom planområdet har inte specifikt undersökts
inom planområdet.
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Översvämningsrisk
Vid skyfall finns det delar av planområdet som är lågpunkter och därmed översvämmas. Sådan
lågpunkter finns i planområdet norra del längs Nordmannagatan, östra delen mot byggnaden på
fastigheten Lodet 6 och södra delen vid Södermannagatan. Se bild 15 nedan som visar
översvämmade områden vid skyfall.

Bild 15 visar översvämmade ytor inom och utanför planområdet vid ett skyfall om 10 centimeter.
Planområdet markerat med gul streckad linje.

Ras-, skred- & erosionsrisk
Eftersom det inte finns några större höjdskillnader eller vattendrag inom planområdet bedöms
det inte föreligga ras-, skred och erosionsrisk.
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Buller
Det förekommer tunga transporter på de angränsande gatorna Södermannagatan,
Nordmannagatan och Marjarpsgatan men trafikmängden bedöms inte vara stor nog att medföra
betydande bullerproblematik för angränsande fastigheter.

Vibrationer
Det förekommer tunga transporter på de angränsande gatorna Nordmannagatan och
Marjarpsgatan men trafikmängden bedöms inte vara stor nog att medföra betydande
vibrationsproblematik för angränsande fastigheter.

Farligt gods
Närmaste led för transport av farligt gods är länsväg 184 och endast de delarna av planområdet
som ligger norr om Nordmannagatan är inom 150 meter från vägen.

Markföroreningar
Ett järnvägsspår för industrigods har använts fram till ungefär 1990- talet och korsade
planområdet i öst-västlig riktning. Det är något oklart när spåren försvann men det bedöms
finnas en risk för markföroreningar kopplade till området där spåret fanns. Enligt genomförd
miljöteknisk markundersökning finns föroreningar i form av arsenik och pesticider i marken.
Halten pesticider överskrider inte värdet för känslig markanvändning men halten arsenik
överskrider känslig markanvändning men är naturligt förekommande.

Lukt & luftföroreningar
Enligt befintlig detaljplan får det inte förekomma verksamheter som medför störande
luftföroreningar vad gäller lukt, dam och stoft. Verksamheterna får inte heller medföra
besvärande ljus för bostäder eller att ekvivalentnivå för buller inte får överstiga 55 dBA i
planområdet gräns mot villabebyggelsen.

Planförslag & konsekvenser
Geoteknik
Eftersom planområdet enligt SGU är inom fastmark och det tidigare inte bedömts finnas
problematik gällande geoteknik föreslås inga planbestämmelser med koppling till geoteknik.

Radon
I och med att området som planområdet är lokaliserat inom har generellt en högre risk för höga
förekomster av markradon bör åtgärder vidtas. Detta medför att byggnader som byggs inom
planområdet bör byggas på så sätt att risk för människors hälsa inte uppstår. Hur riktvärde för
markradon uppnås är en teknisk egenskapsfråga som hanteras inom boverkets byggregler vilket
prövas i bygglovsskedet.

Översvämningsrisk
Enligt dagvattenutredningen föreslås vatten vid skyfall ledas till fördröjningsdammen norr om
Nordmannagatan som har beräknats inneha kapacitet att hantera vattenmängderna. För att
förhindra att planförslaget innebär förvärrad översvämningssituation för fastigheterna Lodet 5
och 6 kan ett dike anläggas längs fastighetsgräns för att sedan ledas via ledning under
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Nordmannagatan till fördröjningsdammen. Nordmannagatans höjd är ungefär +214 meter över
nollplanet och kommer därför inte att översvämmas. Övriga gator har samma eller högre höjd
och därmed bedöms framkomligheten till planområdet inte påverkas negativ av planförslaget.
För att undvika att byggnader översvämmas bör markens lutning beaktas vid projektering så att
dagvatten rinner från byggnaderna.

Ras-, skred- & erosionsrisk
Eftersom det inte finns tecken på risk för ras-, skred- eller erosion föreslås inga
planbestämmelser med koppling till sådan risker.

Buller
De föreslagna möjliga användningarna bedöms inte bidra med verksamhetsbuller men kan
medföra olika trafiksituationer beroende på vilken användning som genomförs. Idrottsändamål
bedöms medföra ökad personbilstrafik medan användningen verksamheter bedöms kunna öka
mängden godstransporter. Eftersom det inte finns bostäder i närheten bedöms inte något
genomförande riskera att överskrida riktlinjer för trafikbuller.

Vibrationer
De föreslagna möjliga användningarna bedöms inte bidra med vibrationer men kan innebära
godstrafik som skapar vibrationer. De vibrationer som den tillkommande och befintliga trafiken
skapar bedöms inte vara störande för de verksamheter som finns på omkringliggande
fastigheter.

Farligt gods
Planförslaget innebär endast möjlighet till bebyggelse av tekniska anläggningar inom skyddszon
för transportled för farligt gods för en anläggning som redan existerar. Därför bedöms inte risker
kopplat till farligt gods behöva utredas eller utgöra fara för människors hälsa och säkerhet.

Markföroreningar
Den förekommande halten arsenik som överstiger riktvärden för känslig markanvändning är
naturligt förekommande och bedöms därmed inte innebära behov av någon reglering eller
sanering.

Lukt & luftföroreningar
Föreslagna användningar bedöms inte bidra till lukt- och luftföroreningar men trafiken till och
från området kan bidra med utsläpp. Planförslaget bedöms kunna öka andelen personbilstrafik
eftersom användning idrott föreslås men andelen tung trafik bedöms också kunna minska vilket
skulle innebära mindre utsläpp.
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2.10 Plankarta & planbestämmelser

Bild 16 visar utdrag från plankartan.
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Användningsbestämmelse för allmän plats
Gata är en generell användningsbestämmelse för allmän plats som är avsedd för alla slags
trafikslag som har sitt mål vid gatan, både fordonstrafik och gång- och cykeltrafik. En gata
avgrenas från huvudgatunätet och ingår i lokalgatunätet med lägre framkomlighet och ofta
många utfarter. Användningen gata innebär att kommunen kan fatta beslut om bredd på
körbanor/gång- och cykelvägar, separering av olika trafikslag, beläggning, farthinder,
utfartsbegränsningar, plantering och belysning etcetera.
I planförslaget har en yta om cirka 1 500 kvadratmeter användningen gata. Användningen följer
Nordmannagatans befintliga sträckning och syftar inte till att ändra gatans utformning utan
inkluderas för att möjliggöra för bestämmelse om förbud mot uppförande av körbar förbindelse.

Natur är en generell användningsbestämmelse för allmän plats som tillämpas för friväxande
grönområde som inte sköts mer än enligt skötselplan eller genom viss städning. Inom ett
naturområde kan mindre park-, vatten- eller friluftsanläggningar och andra komplement för
naturområdets användning finnas. Det kan till exempel vara anlagda gångstigar, motionsslingor,
gång- och cykelvägar eller utrymmen för omhändertagande av dagvatten.
I planförslaget har en yta om cirka 135 kvadratmeter användningen natur norr om
Nordmannagatan. Denna yta har i befintlig plan användningen tekniska anläggningar men den
tekniska anläggningen konstruerades på annat ställe. Därmed föreslås denna yta planläggas för
natur i enlighet med gällande användning.

Användningsbestämmelse för kvartersmark
Planbestämmelsen tekniska anläggningar inrymmer områden för tekniskt ändamål. Det kan
handla om anläggningar för produktion, distribution, omvandling eller hantering av elektricitet,
tele-, TV- och radiosignaler, digital datatrafik samt värme, kyla, vatten, eller avlopp och avfall.
I planförslaget har en yta om cirka 120 kvadratmeter användningen tekniska anläggningar norr
om Nordmannagatan. Denna yta har i befintlig plan användningen natur men en teknisk
anläggning konstruerades på denna plats istället för en annan. För att den tekniska anläggningen
ska bli planenligt föreslås därför denna användning.

Idrottsändamål är en precisering av användningsslaget besöksanläggningar vilket innebär att
endast den preciserade formen av användningen är tillåten. Därmed är andra sorters
besöksanläggningar som exempelvis djurpark, golfbana, museum eller samlingslokal för
religiösa ändamål inte tillåtna.
I planförslaget har en yta om cirka 14 550 kvadratmeter användningen idrott och ytan
sammanfallet med ytan för användningen verksamheter. Användningen föreslås för att
möjliggöra uppförandet av anläggningar och byggnader där idrott kan utövas.
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Verksamheter är en generell användningsbestämmelse som tillåter en bred användning.
Användningen innefattar olika typer av ytkrävande verksamheter som har en begränsad
omgivningspåverkan. Det ingår lokaler för serviceverksamheter, tillverkning, lager och
verkstäder. Det kan till exempel vara fordonsservice, bilprovning eller liknande. Även
verksamheter med behov av lokaler för material eller utrustning så som el- och byggföretag eller
företag som erbjuder hushållsnära tjänster ingår. Handel med varor som produceras inom
området kan ingå i användningen. Det handlar då framför allt om partihandel. I mindre
utsträckning får även försäljning till enskilda förekomma med varor som producerats i området.
Handel med skrymmande varor ingår också i användningen. Utbildningar med behov av stort
utrymme eller med viss omgivningspåverkan, som utbildningar inom bygg- eller fordonsteknik
kan också inrymmas i användningen. I användningen ingår även komplement till verksamheten,
så som parkering och kontor.
I planförslaget har en yta om cirka 14 550 kvadratmeter användningen verksamheter och ytan
sammanfaller med ytan med användningen idrott. Användningen bedöms överensstämma med
regleringen om icke störande industrier i befintlig detaljplan.

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
Bebyggandets omfattning
Största tillåtna byggnadsarea är 40 % av fastighetsarean inom användningsområdet.
Bestämmelsen innebär att byggnader som mest får täcka 5 800 kvadratmeter och gäller inom
kvartersmarken med användningarna idrottsändamål och verksamheter.

Marken får inte förses med byggnad, prickad mark, innebär att byggnader inte får uppföras på
marken med denna bestämmelse. Med byggnad avses en konstruktion med tak och väggar som
är varaktigt placerad. Däremot kan exempelvis parkeringsytor, gångvägar och cykelställ
anläggas inom områden med denna bestämmelse.
I planförslaget omfattas en yta om cirka 1 900 kvadratmeter inom kvartersmark med
användningarna idrott och verksamheter av denna bestämmelse. Bestämmelsen föreslås för att
bevara gaturummets uttryck som fastställs med samma reglering i angränsande befintliga
detaljplaner.

Högsta nockhöjd i meter. Planen reglerar att byggnader inom användningen idrottsändamål och
verksamheter får uppföras med en högsta nockhöjd om 15 meter vilket möjliggör för lämplig
innertakshöjd för både idrottsändamål och verksamheter.
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Högsta byggnadshöjd i meter. Planen reglerar att byggnader inom användningen tekniska
anläggningar får uppföras. Denna reglering innebär att den befintliga tekniska anläggningen blir
planenlig.
Planen reglerar både byggnadshöjd och nockhöjd. Byggnadshöjd är avståndet mellan markens
medelnivå till skärningen mellan fasadplanet och ett plan som med 45 graders lutning inåt
byggnaden berör byggnadens tak. Med andra ord motsvarar byggnadshöjden ytterväggens höjd
varpå det även får uppföras ett tak. Nockhöjd är istället avståndet mellan markens medelnivå till
takets högsta del. Skorstenar, antenner och liknande tillåts dock överstiga nockhöjden.
Byggnadshöjden och nockhöjden ska räknas från den medelnivå som marken har invid
byggnaden.

Bild 17 visar skillnaden på byggnadshöjd och nockhöjd.
Placering

Byggnad ska placera minst fyra meter från fastighetsgräns eller sammanbyggas.
Planbestämmelsen innebär att byggnad inte får placeras närmare fastighetsgräns än fyra meter.
Bestämmelsen föreslås bland annat för att säkerställa möjlighet till interna transporter runt
byggnaden samt möjlighet att underhålla byggnader på respektive fastighet men även på grund
av brandsäkerhet.
Stängsel och utfart

Körbar förbindelse får inte finnas. Planbestämmelsen innebär att in- eller utfart inte får skapas
över gränsen. Bestämmelsen föreslås i användningsgräns längst med Nordmannagatans södra
sida för att undvika att trafik på Nordmannagatan ska hindras av fordon som vill köra in till eller
ut från området.
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Administrativa bestämmelser
Markreservat
Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Planbestämmelsen innebär att marken
ska vara tillgänglig för anläggning eller service av underjordiska ledningar. Bestämmelsen
föreslås för ett sex meter brett område parallellt med Nordmannagatan inom kvartersmarken
med användning idrottsändamål och verksamheter.
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3. Konsekvenser
3.1 Undersökning av betydande miljöpåverkan
Om genomförandet av detaljplanen kan antas få en betydande miljöpåverkan ska
miljökonsekvenserna redovisas i en särskild miljökonsekvensbeskrivning, enligt 4 kap. 34 §
plan- och bygglagen och 6 kap. 11-12 § miljöbalken. För att kunna ta ställning till om planen
medför en betydande miljöpåverkan görs en så kallad undersökning av miljöpåverkan (se
bilaga). Baserat på undersökningen av miljöpåverkan som finns bifogad planhandlingarna, är
slutsatsen att ett genomförande av planen inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Länsstyrelsen i Västra Götaland framför i sitt yttrande, daterat 2021-04-29, att de delar
kommunens bedömning.
Slutsatsen av behovsbedömningen är att planförslaget inte bedöms medföra en betydande
miljöpåverkan och att en separat miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed inte upprättas.
Undersökningen har avgränsats till de frågor som kan innebära en viss miljöpåverkan och dessa
frågor belyses i planbeskrivningen.

3.2 Miljökvalitetsnormer
Luftkvalitet
Risken för överskridande av miljökvalitetsnormerna för luft i Falköpings kommun bedöms som
låg. Mätningar av luftkvaliteten i Falköping visar att kväveoxidhalterna är låga och att det inte
finns områden med överskridande av miljökvalitetsnormer för luft.
Planförslaget bedöms kunna innebära antingen en ökad personbilstrafik eller en ökad godstrafik
på angränsande gator beroende på användning. Mängden trafik bedöms inte innebära att
miljökvalitetsnormer för luftkvalitet överskrids.

Ytvattenkvalitet
Dagvatten från planområdet avvattnas via fördröjningsmagasin norr om Nordmannagatan för att
sedan avledas via diken och bäckar till Slafsan och Hornborgasjön. Recipienterna är enligt
Vatteninformationssystem Sverige statusklassade till ”måttlig ekologisk status” och ”uppnår ej
god kemisk status”. God kemisk status bedöms inte uppnås på grund av utsläpp av fosfor från
jordbruk och enskilda avlopp samt atmosfärisk deposition av Bromerade difenyletrar och
kvicksilver.
Eftersom dagvatten från planområdet kan fördröjas och renas mellan planområdet och
recipienterna bedöms inte planförslaget negativt påverka Slafsan eller Hornborgasjön.

Grundvattenkvalitet
Planområdet befinner sig inom området för grundvattenförekomsterna Falköping kalksten och
Falköping-Skövde. Båda förekomster har god kvantitativ status och kemisk status förutom
Falköping kalksten på grund av bekämpningsmedel.
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Eftersom planförslaget innebär att ytor som ännu inte hårdgjorts blir hårdgjorda innebär det
minskad tillförsel till grundvattenförekomsterna från planområdet. Planområdet omfattar dock
en marginell del av grundvattenförekomsternas områden och negativ påverkan på kvantiteten
bedöms vara försumbar. Planförslaget bedöms inte heller bidra till negativ påverkan på
grundvattenförekomsternas kemiska status främst på grund av planområdets storlek och att
föreslagna användningar inte bedöms bidra till ökad förekomst av bly eller bekämpningsmedel.

3.3 Riksintressen
Ett riksintresse är ett statligt utpekat område som från allmän synpunkt behöver värnas.
Planområdet omfattas av riksintressen för kulturmiljövården och strax norr om planområdet
finns ett natura 2000-område.

Kulturmiljövård
Det aktuella planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljövård: Kambrosilurområdet.
Ungefär en tredjedel av Falköpings kommun, inklusive hela Falköpings tätort omfattas av detta
riksintresse. Kambrosilurområdet avser en kulturhistorisk region kring de västgötska
platåbergen vars breda innehåll speglar väsentliga skeden i landets agrara och förindustriella
landsbygdshistoria från jordbrukande stenålderskulturer till 1700- och 1800-talets agrara
revolution. Riksintresseområdet visar också på gynnsamma naturgeografiska förhållanden som
bidragit till en landskapsutveckling av rent kontinentala mått, exempelvis ovanligt stora byar.
Uttryck för riksintresset är den bibehållna agrara kulturbygden på Falbygden och Falköpings
tätort med bevarat gatunät och med två stadskärnor.
I samband med att kommunens nuvarande översiktsplan togs fram, lät kommunen ta fram en
kulturmiljöutredning. Kulturmiljöutredningen delar in kommunen i olika områden och det
aktuella planområdet omfattas av stadsdelen Brogärdet.
Stadsdelens kulturhistoriska sammanhang består av etablering av industrier nära järnvägen i
slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Stadsdelen bedöms vara av lågt bevarandevärde
och i stadsdelen som helhet är dock kulturmiljövärden små och dess betydelse för riksintresset
ringa. Brogärdets viktiga karaktärsdrag är ett stickspår till en kalkindustri och fornlämningar.
Utredningen föreslår att stickspåret och omkringliggande industribyggnader bör om möjligt
bevaras och synliga fornlämningar undvaras från exploatering.
Eftersom stickspåret till kalkindustrin genom planområdet inte finns kvar kan det inte bevaras
och det finns inga fornlämningar inom planområdet. Planförslaget bedöms därför inte negativt
påverka riksintresset och därmed är det tillgodosett.

Natura 2000
Det finns ett natura 2000-område, SE0540273 Dotorp, cirka 100 meter norr om planområdet
som omfattar en slåttermark på en åkerholme med artrik torrängsvegetation med en area om 70
kvadratmeter. Marken där natura 2000-området ligger är planlagt med användningen natur och
omfattar cirka 0,1 hektar. Inom användningsområdet finns ytor för fördröjning av dagvatten från
omkringliggande verksamhetsområden men natura 2000-området ligger högre än
fördröjningsområdet och påverkas därmed inte av dagvatten från planområdet. Bild 18 nedan
visar natura 2000-områdets placering i förhållande till planområdet.
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Bild 18 visar natura 2000-områdets placering i förhållande till planområdet och dess utbredning.

Enligt bevarandeplanen för området kan trafik i områdets närhet bidra till negativ påverkan.
Detaljplaneförslaget bedöms kunna innebära en minskad mängd tung trafik och ökad mängd
personbilstrafik jämfört med befintlig planläggning, förutsatt att det exploateras för
idrottsändamål. Den ökande personbilstrafiken bedöms ske på Södermannagatan fram till
Nordmannagatan och på Nordmannagatan mellan Brogärdesgatan och Södermannagatan. Alltså
bedöms inte den ökade personbilstrafiken ske på den delen av Södermannagatan som är närmast
Natura 2000-området. Vid exploatering för idrottsändamål bedöms påverkan på Natura 2000området därmed inte öka. Om detaljplaneförslaget exploateras för lagerverksamhet bedöms
mängden tung trafik vara ungefär samma som för genomförande av befintlig detaljplan. Därmed
bedöms inte planförslaget innebära ökad negativ påverkan på Natura 2000-området.
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4. Planens genomförande
4.1 Organisatoriska frågor
Tidplan
Samråd: 2:a kvartalet 2022
Granskning: 4:e kvartalet 2022
Antagande: 2:a kvartalet 2023

Genomförandetid
Genomförandetiden för detaljplanen är 5 år från det datumet då planen fått laga kraft. Den valda
genomförandetiden ger en skälig tid för att exploatera området.
Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad rätt att efter ansökan om bygglov få
bygga i enlighet med planen. Efter genomförandetidens slut är fastighetsägaren inte längre
garanterad byggrätt. Kommunen kan då ändra eller upphäva planen.

Ansvarsfördelning
Ansvarstagare
Falköpings kommun

Ansvarsområde



Falbygdens Energi Nät AB
Solör Bioenergi i Falköping AB
Skanova
IP-Only







Iordningställande och skötsel av allmän
plats.
Iordningställande och skötsel av Vatten-,
avlopp- och dagvattenledningar.
Elförsörjning
Försörjning av fjärrvärme.
Försörjning av fiber,
Försörjning av telefoni.
Försörjning av fiber,

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats. Det innebär att kommunen ansvarar för utbyggnad
samt framtida drift och underhåll av allmän plats inom planområdet.

Avtal
Markanvisningsavtal har tecknats med exploatören. Inga avtal angående genomförandet av
planförslaget är aktuellt.
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4.2 Fastighetsfrågor
Fastighetskonsekvenser
Fastighet/Servitut/Ledningsrätt

Förändringar & konsekvenser

Fastigheten Dotorp 6:28

Cirka 13 000 kvadratmeter regleras till en eller flera
fastigheter inom område 1.
Cirka 1 500 kvadratmeter regleras till en eller flera
fastigheter inom område 1.
Drygt 14 500 kvadratmeter av fastigheten Dotorp
6:28 och Tåstorp 7:7 bildar en eller flera fastigheter.
Knappt 120 kvadratmeter av fastigheten Tåstorp 7:7
bildar en eller flera fastigheter.
Ledningsrätt kan bildas i den nordliga delen av
område 1 för allmännyttig underjordisk ledning som
är placerad strax norr om användningsgränsen.
Ledningsrätt kan bildas i den sydvästra delen av
område 1 för allmännyttiga underjordiska ledningar
som är placerade inom område med markreservat.

Fastigheten Tåstorp 7:7
Område 1
Område 2
U-område

Bild 19 illustrerar fastighetskonsekvenserna av planförslaget.
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4.3 Ekonomiska frågor
Inlösen & ersättning
Inlösen av allmän plats är inte aktuell eftersom Falköpings kommun äger all mark inom
planområdet.

Exploateringskalkyl
Kommunens kostnader för planen utgörs av kostnader för planläggning samt för utbyggnad,
återställande och framtida drift för allmän plats. Kommunala kostnader som kommer att uppstå i
samband med planens genomförande:

Utgifter
Ett genomförande av planförslaget innebär inte anläggning av allmän plats och därmed inte
några utgifter kopplade till det men det uppstår utgifter vid flytt av åkerholmen.
Planförslaget kompletteras inför granskning med information om utgifter kopplade till flytt av
åkerholmen.

Intäkter
Vid försäljning av industrimarken tillkommer kommunala intäkter enligt beslutat tomtpris.
Försäljning av mark längs Marjarpsgatan uppgår till cirka 900 000 kr

Driftskostnader
Driftkostnaderna består av kommunala kostnader som kommer att uppstå fortlöpande varje år
för skötsel och underhåll av de allmänna platserna i planen. Den allmänna plats som planläggs
men användningen natur sköts redan idag som naturmark och därmed tillkommer inga
kostnader.

Slutsats
Kalkylen visar att kommunens utgifter för området understiger de intäkter som kan förväntas
eftersom det inte uppstår nya kostnader för anläggande av allmän plats så som gator.
Planförslaget kompletteras inför granskning med slutsats angående kalkylen.

Avgifter
Planavgift, dvs. kostnad för framtagandet av detaljplanen, tas inte ut i samband med bygglov.
Vid ansökan om bygglov får sökande betala avgift för bygglov, nybyggnadskarta och
utstakning.
Kommunens kostnader för utbyggnad av det allmänna VA-nätet finansieras genom att
anslutningsavgift (anläggningsavgift) tas ut från den som behöver ansluta sig. Anslutningsavgift
(anläggningsavgift) för vatten och avlopp tas ut enligt gällande taxa när avgiftsskyldighet
inträder.
Eventuell flytt av befintliga ledningar ska bekostas av exploatören om ledningsägaren och
exploatören inte kommer överens om något annat.

39

