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Hur samråd och granskning har bedrivits 
Byggnadsnämnden har vid sammanträde 30 mars 2022, BN § 32 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 2022-04-01 till och med 2022-04-25. Rubricerat 

planförslag har enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen (PBL) varit utställt för 

offentlig granskning i receptionen i Stadshuset och på Falköpings kommuns 

webbplats under tiden 2022-05-05 till och med 2022-05-19.                                

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 

Lantmäteriet  x x  

Ellevio x    
MÖS x    

Polismyndigheten x    
Postnord x    

Privatperson 1  x   

Privatperson 2-8  x  x 

SGI x  x  

Skanova  x   
Socialnämnden  x   

Solör Bioenergi    x 
Svenska Kraftnät x    

Vattenfall x    

Västergötlands museum  x  x 

Västtrafik x    
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Sammanfattning av inkomna yttranden med kommentarer 
Yttrandena sammanfattas och kommenteras med kursiv stil.  

 

Länsstyrelsen 
Synpunkter under samråd 
I yttrandet har följande punkter angetts: 

 
1. Länsstyrelsen anser att planförslaget inte strider mot några 

prövningsgrunder. Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till 

ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden ett 

antagande av en detaljplan enligt förslaget inte kommer att prövas. 
 

2. Kommunen har skickat med en markundersökning som rör Apotekaren 

12 på andra sidan Parkgatan. Kommunen bör samråda med 

tillsynsmyndigheten och försäkra sig om att föroreningar inte har spridit 

sig från fastigheten Apotekaren 12 till aktuellt planområde. 
 

Kommentar: Markundersökningen som är bifogad planhandlingarna rör 

fastigheten Fabrikören 12 och inte Apotekaren 12. Samråd har förts med 

tillsynsmyndigheten Miljösamverkan östra Skaraborg som gör samma bedömning 

som kommunen avseende föroreningssituationen.  

 

3. I planbeskrivningen berörs dagvattenfrågan mycket kort, länsstyrelsen 

efterfrågar en lite utförligare redogörelse över hur dagvatten hanteras. 
 

Kommentar: Förtydligande och utförligare beskrivning av dagvattenhanteringen 

har tillförts inför granskning.  

 

4. Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör ett viktigt verktyg 

för att uppnå miljömålen. En översiktlig redovisning av miljömål på 

olika nivåer, det nuvarande miljötillståndet och planinnehållets 

förhållande till detta saknas, vilket gör det svårt att bedöma föreslagna 

åtgärder från miljösynpunkt. 
 

Kommentar: Miljömålen och detaljplanens förhållande till dem har beaktats. Det 

finns dock inget formellt krav på att miljömålen ska redovisas detaljerat i 

planbeskrivningen. 

 

Synpunkter under granskning 
I yttrandet har följande punkter angetts: 

1. Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 

10 § PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och 

därför inte kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas. 

 
2. De synpunkter som efterfrågades i detaljplanens samrådsskede har 

kommunen redogjort något utförligare för i planbeskrivningen i 

granskningsskedet. Länsstyrelsen har inga ytterligare synpunkter på 

planförslaget. 

 
Kommentar: Kommunen instämmer.  
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Lantmäteriet 
Synpunkter under samråd 
I yttrandet har följande punkter angetts: 

 

1. Upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser hanteras normalt som en 

ändring av gällande detaljplan eftersom övriga planbestämmelser i den 

gamla planen ska gälla vidare inom det området. Kommunen bör överväga 

att dela upp hanteringen av ny plan och ändring av detaljplan för 

upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser i två planprocesser. 

 

Kommentar: För området gäller två detaljplaner sedan tidigare. Att skapa denna 

nya detaljplan och ändra de befintliga innebär att det skulle bli tre planprocesser 

för samma åtgärd. Kommunen bedömer inte att det är ett effektivt utnyttjande av 

resurser att bedriva planprocessen på det sättet och kommer därför inte att dela 

upp hanteringen av ny detaljplan och upphävande av 

fastighetsindelningsbestämmelser.  

 

2. Under rubriken ”tomtindelningsplan” kan det förtydligas vad en 

tomtindelning är, samt på vilket sätt tomtindelningen utgör ett hinder för 

att stycka av fastigheten. Det kan också klargöras vilka konsekvenser det 

innebär att tomtindelningen upphör. 

 

Kommentar: Kommunen har förtydligat detta inför granskningen. 

 

3. I planbeskrivningen framgår att det i nuläget är oklart om det kommer 

behövas nya gemensamhetsanläggningar för vatten- och avlopp eller om 

det ska grävas nya serviser för äldreboendet. Detta behöver utredas och 

vara klargjort innan detaljplanen antas. När detaljplanen sedan ska 

genomföras behöver samtliga av dessa frågor vara klara, så att avstyckning 

kan ske för det ändamål som framgår i plan. 

 

Kommentar: Kommunen har förtydligat detta inför granskningen.  

 

Synpunkter under granskning 
Ingen erinran.  

 
Ellevio 
Synpunkter under samråd 
Ingen erinran. 

 

Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS) 
Synpunkter under samråd 
Ingen erinran. 

 

Polismyndigheten 
Synpunkter under samråd 
Ingen erinran. 

 

Postnord 
Synpunkter under samråd 
Ingen erinran. 
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Privatperson 1 
Synpunkter under samråd 
I yttrandet har följande punkter angetts: 

 

1. Jag ser hur grannbarnen springer på gräsmattan utanför huset och är på väg 

ut mot parkeringen. Föräldrarna springer efter men hinner inte. Bilen åker 

alldeles för fort och plötsligt hör jag kraschen. Nu tänker ni säkert att det är 

föräldrarnas ansvar att inte barnen ska springa ut på parkeringen, men barn 

är barn och lyssnar inte alltid. Genom att ha utryckningsfordon på en 

parkeringsplats i ett bostadsområde med små barn kommer inte hjälpa 

olycksfallen som sker vid bostadsområden. 

 

Kommentar: Marken som nyttjas för parkering till äldreboendet är detaljplanelagd 

med användningen vård, det vill säga att marken bedöms lämplig för ändamålet. 

Därtill har fastigheten Apotekaren 11 rätt att nyttja vägsamfälligheten S:1 för att 

ta sig till sin del av parkeringen. Synpunkten gällande hög fart på jourfordon har 

framförts till kommunens socialförvaltning. Säkerheten på vägsamfälligheten S:1 

är däremot ägarna till samfälligheten ansvariga för. Ett förslag för att öka 

säkerheten på parkeringen är genom att exempelvis placera ut farthinder lämpliga 

vid parkeringsplatser på vägsamfälligheten S:1.   

 

2. Tidigare har Apotekaren 11 behövt lägga ny asfalt på grund av fordonens 

påverkan på asfalten. I samband med hög hastighet och att ett flertal fordon 

passerar vägen varje dag blir underlaget sämre. När asfalteringen skedde 

behövde både Senäte och Apotekarens Samfällighetsförening stå för 

kostnaderna vilket skapade osäkerheter i Samfällighetsförenings kassa som 

kunde lagts på viktigare områden. 

 

Kommentar: Apotekaren 11 och Apotekarens Samfällighetsförening äger 50 % 

vardera av vägsamfälligheten S:1 och ansvarar där med i dagsläget för 50 % 

vardera av kostnaderna för vägen. Om ni anser att fördelningen av ägandeandelar 

borde förändras rekommenderar kommunen att ni tar kontakt med 

fastighetsägaren för Apotekaren 11 för att diskutera en eventuell omfördelning av 

ägandeandelar i vägsamfälligheten S:1 och sedan ansöker om en 

lantmäteriförrättning för att ändra andelstalen.  

 

3. Säkerheten är det viktigaste hos både barn, ungdomar och vuxna. Skyltar 

“Akta oss, kör sakta (bild på ett barn)” som sitter både vid infarten av 

parkeringen och på andra sidan av det långa garaget påverkar inte 

hastigheten på parkeringen. Flertal gånger jag tagit ut min moped har bilar 

susat förbi på väg till äldreboendet. Konsekvenserna av att fordon kör fort 

är ofta allvarliga, varför inte agera innan det är försent. 

  

Kommentar: Synpunkten gällande hög fart på jourfordon har framförts till 

kommunens socialförvaltning. Säkerheten på parkeringsplatser på privatägda 

fastigheter ansvarar däremot inte kommunen för. Det är ägarna till de privata 

fastigheterna eller i detta fall vägsamfälligheten S:1 som ansvarar för säkerheten 

på samfällighetsområdet. För att få trafiken på vägsamfälligheten att hålla en 

lägre hastighet skulle ägarna till S:1 exempelvis kunna placera ut farthinder 

lämpliga på parkeringsplatser på samfällighetsområdet.  

 

4. Parkgatan är en bred och rak gata där det går att åka fort om man vill. Det 

är orsaken till att bilar som åker in på parkeringen har en hög hastighet. 

Parkgatan är även en av de största gatorna där ungdomar tar sig till och 

från skolan. Flertal lektioner som inte kan utföras på Vindängens skola 
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utförs istället på Högstadiet Centrum vilket resulterar i fler ungdomar som 

går eller cyklar på GC-vägarna längs Parkgatan. Det ska vara säkert för 

föräldrar att låta deras ungdomar gå till skolan själva men utan gränser 

kommer det inte resultera till säkerhet. 

 

Kommentar: Parkgatan är en gata med en hastighetsreglering på 50 km/h. Det 

finns dessutom farthinder i korsningarna längs gatan som bidrar med sänkt 

hastighet på den raka gatan. Gång- och cykelvägen längs Parkgatan är separerad 

från biltrafiken med en grönremsa, något som bedöms öka tryggheten för de 

oskyddade trafikanterna.  

 

5. Utryckningsfordon som bland annat ambulanser och brandbilar har 

speciella utfarter för just utryckningsfordon. Äldreboendet på Apotekaren 

11 har typer av utryckningsfordon, inte samma som blåljusfordon men 

fortfarande utryckningsfordon som används tjugofyra timmar om dygnet. 

Att placera utryckningsfordon på en specifik plats som inte skadar 

privatpersoner/barn/ ungdomar är den ultimata lösningen. Däremot finns 

ibland inte platsen för sådana parkeringar vilket resulterar i att 

utryckningsfordon parkerar på platser de ej är avsedda till. Konsekvenserna 

kan bli stora. Kolla istället på om man kan placera en speciell utfart längst 

Frejagatan där det inte är lika mycket trafik och allmänt lugnare för alla. 

 

Kommentar: Marken som nyttjas för parkering till äldreboendet är detaljplanelagd 

med användningen vård, det vill säga att marken bedöms lämplig för ändamålet. 

Därtill har fastigheten Apotekaren 11 rätt att nyttja vägsamfälligheten S:1 för att 

ta sig till sin del av parkeringen. Att anlägga nya parkeringsplatser för jourbilar 

med anslutning mot Frejagatan är en fråga som ägs av fastighetsägaren för 

Apotekaren 11 och inte av kommunen som endast är hyresgäster i området. 

Kommunen kan inte påverka vart eller hur parkeringsplatser utformas inom en 

privatägd fastighet utan det är upp till fastighetsägaren.   

  

Privatperson 2-8 
Synpunkter under samråd 
I yttrandet har följande punkter angetts: 

 

1. Vi har aldrig tidigare haft möjlighet att uttala oss om den förändrade 

trafiksituationen på vår gemensamt ägda vägsamfällighet S:1 sedan 

kommunen inrättat parkeringsplatser för trygghetslarm och nattpatrull 

innanför vår infart. Planförslaget för ombyggnaden av Apotekaren 11 till 

äldreboende, som vi accepterade 2007 innehöll inga sådana 

parkeringsplatser utan i stället en avgränsning mellan oss och Apotekaren 

11. Det förslaget som vi då accepterade skulle leda till minskad trafik in till 

parkeringsplatserna. 

 

Kommentar: Detaljplanen som antogs år 2007 ändrade markanvändningen från 

bostäder till vård inom den östra delen av Apotekaren 11 och det fanns då 

möjlighet att lämna yttrande i ärendet. Att det kan uppstå en förändrad 

trafiksituation när marken får en ändrad användning från bostäder till vård är att 

förvänta. Någon avgränsning mellan Apotekaren S:1 och Apotekaren 11 är inget 

som framgår av varken plankartan eller planbeskrivningen som antogs år 2007.  

 

2. Våra radhus är också innehavare av samfällighet Apotekaren S:2 som sköts 

av vår gemensamma Samfällighetsförening Apotekaren. I denna finns en 

garagelänga med sju garageplatser i direkt anslutning till 

vägsamfälligheten S:l. Varje radhus hyr parkeringsplatser mitt emot 
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garagen av ägarna till Apotekaren 11. Idag hyr vi totalt 9 parkeringsplatser 

av Senäte Fastigheter AB. Garagelängan är placerad så att avståndet 

mellan respektive garage och parkeringsplats är 6,30 m vilket är en stor 

bidragande orsak till att just vi hyr dessa platser, dvs. det är inte möjligt att 

köra in och ur våra garage om vi inte har tillgång till parkeringsplats i 

anslutning till dem. 

 

Kommentar: Ett önskvärt avstånd mellan parkeringsplatser för att det ska vara 

smidigt att ta sig in och ut från parkeringsplatsen är 6,5-7 meter. 

Vägsamfälligheten S:1 är 6 meter bred. Bredden på vägsamfälligheten är reglerad 

i en lantmäteriförrättning, önskas omförhandling av vägsamfällighetsområdet är 

det något som ägarna till S:1 får komma överens om och i så fall ansöka om hos 

lantmäteriet.  

 

3. Som ägare till vägsamfälligheten S:1 innebär det att vi enskilda ägare av 

radhusen har ansvar för hur denna mark används, hur vi förvaltar den och 

säkerheten för alla som använder denna. Bilar för nattpatrull och 

trygghetslarm till vårdboendet kör frekvent och fort på vägsamfälligheten 

vilket gör parkeringen otrygg. 

 

Kommentar: Kommunen håller med att det är det är ägarna av vägsamfällighetens 

ansvar. Som ägare av vägsamfälligheten skulle ni kunna öka säkerheten på 

vägsamfällighetsområdet genom att exempelvis placera ut farthinder lämpliga vid 

parkeringsplatser på vägsamfälligheten S:1.   

 

4. Garagelängan som finns på samfälligheten S:2 bidrar med sämre sikt på 

vägsamfälligheten S:1. När vi boende ska ut med våra fordon från garagen 

innebär det att vi inte har någon uppsikt på om något fordon kommer i hög 

fart. Vid minst två tillfällen har det skett incidenter med jourfordon och 

våra fordon med plåtskador som följd.  

 

Kommentar: Synpunkten gällande hög fart på jourfordon har framförts till 

kommunens socialförvaltning. Av yttrandet att tyda görs bedömningen att en 

bidragande faktor till osäkerhet och problem på vägsamfälligheten S:1, är 

garagelängan på S:2. Om garagen skulle tas bort och görs om till vanliga 

parkeringsplatser skulle radhusen inte längre uppleva ett behov av att hyra 

parkeringsplatser på Apotekaren 11, samtidigt som sikten och säkerheten skulle 

förbättras på vägsamfälligheten S:1.  

 

Ägarna till S:1 skulle även kunna öka säkerheten genom att exempelvis placera ut 

farthinder som bidrar med sänkt hastighet på vägsamfälligheten.  

 

5. Utfarten från vägsamfälligheten S:1 ligger utmed Parkgatan som är en bred 

och rak gata med alléträd. Gatans utformning gör att man snabbt får upp 

farten samtidigt som in-och utfarter skyms av träden som sommartid kan 

bli väldigt vida i sin omfattning. Parkgatan är också en betydande gång-och 

cykelväg som används för skolelever som går på Högstadium Centrum.  

 

Kommentar: Parkgatan är en gata med en hastighetsreglering på 50 km/h. Det 

finns dessutom farthinder i flera av korsningarna längs gatan som bidrar med 

sänkt hastighet på den raka gatan. Gång- och cykelvägen längs Parkgatan är 

separerad från biltrafiken med en grönremsa, något som bedöms öka tryggheten 

för de oskyddade trafikanterna. Att alléträden sommartid bidrar med sämre sikt är 

något som kommunens Park & gatuavdelning blivit informerade om.  
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6. Vi har under årens lopp framfört synpunkter på säkerheten kring 

vägsamfälligheten S:l, som vi som ägare känner stort ansvar för, till 

Senätes lokalkontor i Falköping och till Kommunens Park & gatuavdelning 

samt Kommunens Socialförvaltning (se bilaga) och vårdenhet utan att det 

skett någon långsiktig förändring.  

 

Kommentar: Som delägare av S:1 ansvarar ni tillsammans med fastighetsägaren 

för Apotekaren 11 för säkerheten på vägsamfällighetsområdet.  

 

7. Vi vill väcka tanken hos kommande ägare till vårdboendet att göra 

parkeringsplatser för nattpatrull och trygghetslarm till vårdboendet via 

Frejagatan som har en betydligt lägre trafikintensitet (enligt kommunens 

mätning) än Parkgatan samt att hitta lösning på utfarterna via Parkgatan.  

 

Kommentar: Kommunen rekommenderar att ni tar kontakt med kommande 

fastighetsägare för att framföra denna synpunkt.  

 

8. Vägsamfälligheten S:1 disponerades så att Apotekaren 12-18 tilldelades 50 

% och ägarna av Apotekaren 11 till 50 %. Det innebär att varje radhus idag 

har en andel, 1/14 av vägsamfälligheten S:1 på totalt 214 m2. Vi har inga 

intäkter av infart och parkering, såsom de övriga fastighetsägarna, men vi 

enskilda husägare har liknande ansvar för underhåll av denna. Att hitta 

andra lösningar för ansvarsfördelningen på samfälligheten och säkra 

utfarten bör ligga i allas intresse. Vi har endast som avsikt att påvisa att vi 

som markägare vill ta ansvar för vägsamfälligheten och att på både lång 

och kort sikt hitta en lösning som är bra för oss alla som vistas och bor här.  

 

Kommentar: Kommunen rekommenderar att ni tar kontakt med fastighetsägaren 

för Apotekaren 11 för att diskutera hastighetsbegränsande åtgärder och eventuell 

omfördelning av ägandeandelar i vägsamfälligheten S:1. Om omfördelning av 

ägandeandelar för vägsamfälligheten blir aktuellt är detta något som måste 

ansökas om hos Lantmäteriet.   

 

9. Utifrån denna skrivelse vill vi ha samtal med Senäte Fastigheter AB, ny 

ägare till vårdboendet och kommunens ansvariga i dessa frågor. 

 

Kommentar: Kommunen rekommenderar att ni bjuder in till ett möte med berörda 

parter för att diskutera era synpunkter i detta yttrande. Synpunkterna i yttrandet är 

sådana som inte berör detaljplanen utan är frågor som fastighetsägarna i området 

behöver komma överens om.  

 

Synpunkter under granskning 
I yttrandet har följande punkter angetts: 

 

1. Anledningen till vår skrivelse är att vi aldrig tidigare haft möjlighet att 

uttala oss om den förändrade trafiksituationen på vår gemensamt ägda 

vägsamfällighet S:l som uppkommit sedan kommunen inrättat 

parkeringsplatser för Trygghetslarm och Nattpatrull innanför vår infart. 

Planförslaget för ombyggnaden av Apotekaren 11, som vi accepterade 

2007 innehöll inga sådana parkeringsplatser utan i stället en avgränsning 

mellan oss och Apotekaren 11. Det förslaget som vi då accepterade skulle 

leda till minskad trafik in till parkeringsplatserna. 

 

Kommentar: Se kommentar till synpunkt 1 från synpunkter under samråd. 
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2. Vi har tagit del av justeringen i planhandlingarna för parkeringsplatser 2.3 

Gator & trafik. I denna uppdaterade plan finns vi nu som radhus noterade 

som nuvarande hyresgäster till parkeringen i förutsättningarna. Däremot 

nämns inte våra radhus i planförslag och konsekvenser där Fastighet 1 och 

Byggmästaren 14 ska ha tillgång till alla 38 parkeringsplatser som 

Fastighet 1 behåller. Med de förutsättningar som finns kring vår infart och 

vår garagelänga med sju garageplatser i direkt anslutning till 

marksamfälligheten S:l är önskan att radhusen beaktas som fortsatta 

hyresgäster i planbeskrivningen. 

 

Kommentar: Anledningen till att radhusen inte omnämns i planförslag och 

konsekvenser är för att fastighetsägaren för Apotekaren 11 endast måste uppfylla 

kraven i parkeringsnormen för sina egna fastigheter. Om de sedan hyr ut ett 

överskott av parkeringsplatser till någon annan part är detta något som inte berör 

planen.  

 

3. I planbeskrivningen har vi noterat att Fastighet 2 med äldreboendet 

kommer att ha tillgång till fler än de 23 parkeringsplatserna som är 

Falköpings parkeringsnorm.  

 

Kommentar: Fastighet 2 kommer har tillgång till fler parkeringsplatser eftersom 

fastighetsbildning måste ske enligt de befintliga plangränser som skiljer 

användningarna vård och bostäder från varandra. Detta för att markanvändningen 

måste vara densamma inom en och samma fastighet när det bildas en ny fastighet.  

Gränsen går genom de befintliga parkeringsplatserna och gör så att 20 stycken av 

de befintliga markparkeringarna tillfaller Fastighet 2, som även har tillgång till 10 

garageparkeringar.  

 

4. Vi vill väcka tanken hos kommande ägare till vård boendet att göra 

parkeringsplatser för Nattpatrull och Trygghetslarm via Frejagatan som har 

en betydligt lägre trafikintensitet (enligt kommunens mätning) än 

Parkgatan samt att hitta lösning på utfarterna via Parkgatan. Detta förslag 

skulle i så fall leda till fler parkeringsplatser till Fastighet 2 med 

äldreboende samt en säkrare trafikmiljö. 

 

Kommentar: Se kommentar till synpunkt 7 från synpunkter under samråd. 

 

5. Vi som privata husägare vill göra er uppmärksamma på, vad planförslaget 

innebär, att vi nu kommer att äga marksamfälligheten S:1 tillsammans med 

Senäte Fastigheter AB och den kommande ägaren till vårdboendet samt att 

verksamheten kommer att bedrivas av Kommunen (enligt dagens 

verksamhet). Detta framgår inte av tabellen Fastighetskonsekvenser 

(Samfällighet Falköping Apotekaren S:1) under punkten 4.2 

Fastighetsfrågor.  

 

Kommentar: Inför antagandet har planbeskrivningen uppdaterats för att även 

omnämna er sju fastighetsägare som delägare av samfälligheten S:1 under 4.2 

Fastighetsfrågor.  

 

6. Vi har inga intäkter av infart och parkering, såsom de övriga 

fastighetsägarna, men vi enskilda husägare har liknande ansvar för 

underhåll av vägsamfälligheten. Att hitta andra lösningar för ansvaret och 

säkra utfarter bör ligga i allas intresse. 

 

Kommentar: Se kommentar till synpunkt 8 från synpunkter under samråd. 
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7. Önskan är att utifrån skrivelserna få till samtal med Senäte Fastigheter AB, 

ny ägare till vårdboendet och kommunens ansvariga i dessa frågor. 

 

Kommentar: Se kommentar till synpunkt 9 från synpunkter under samråd. 

 

Sveriges geotekniska institut 
Synpunkter under samråd 
Ingen erinran. 

 

Synpunkter under granskning 
Ingen erinran. 

 

Skanova 
Synpunkter under samråd 
I yttrandet har Skanova angett följande: 

 
Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet Skanova 

önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande 

läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med 

flyttning. Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda 

telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som 

initierar åtgärden även bekostar den. 
 

Kommentar: Detaljplanen möjliggör inte för någon ytterligare bebyggelse än den 

som redan finns på platsen och de befintliga ledningarna i området bedöms 

därmed inte påverkas av planen. Däremot kan det bli aktuellt att ordna ett servitut 

eller en gemensamhetsanläggning för Skanovas teleledning som sträcker sig 

mellan huskropparna, då ledningen korsar den tänkta fastighetsgränsen. Denna 

fråga ägs i så fall av fastighetsägarna och ledningsägaren. Förtydligande av detta 

har tillförts planbeskrivningen inför granskningen. 

 

Socialnämnden 
Synpunkter under samråd 
I yttrandet har följande punkter angetts: 

 

1. Socialförvaltningen har inget att erinra mot förslaget till en ny 

fastighetsbildning där den sydöstra delen av Apotekaren 11, fastighet 

2, planläggs med användningen vård. 

 

2. De i detaljplanen angivna 30 parkeringsplatserna får anses rimligt då 

det ligger inom ramen för nuvarande användning, dock behöver 

påpekas att de 10 garageplatserna i fastigheten inte är underjordiska 

utan ligger i marknivå. 
 

Kommentar: Att de 10 garageplatserna i fastigheten inte är underjordiska har 

rättats till inför granskningen.  
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Solör Bioenergi 
Synpunkter under granskning 
I yttrandet har följande punkter angetts: 

 

1. Fjärrvärme försörjs via Solör Bioenergi Falköping och inte av FENAB som 

framgår i planbeskrivningen.  

 

Kommentar: Planbeskrivningen har uppdaterats inför antagande med rätt 

ledningsägare för fjärrvärmen.   

 

Vattenfall 
Synpunkter under samråd 
Ingen erinran. 

 

Västergötlands museum 
Synpunkter under samråd 
I yttrandet har följande punkter angetts: 

 

1. Planförslaget kommer inte att få en betydande påverkan på kulturmiljön, 

då förslaget inte innebär några förändringar i bebyggelsestrukturen. Varken 

ingrepp i stads- och landskapsbilden eller eventuell skada på riksintresset 

aktualiseras således. 

 

Kommentar: Kommunen instämmer.  

 

2. Västergötlands museum är inte eniga med formuleringen i 

kulturmiljöutredningen där det står att bebyggelsen inom aktuellt 

planområde har ett lågt bevarandevärde. På senare år har en förskjutning i 

diskussionen om vad som anses bevarandevärt uppmärksammats där 

modernismens byggnadsbestånd kommit att uppvärderats och tillskrivits 

högre värden än tidigare. 

 

Kommentar: Kulturmiljöutredningen togs fram år 2016 i samband med 

framtagandet av kommunens översiktsplan 2017-2030. Det övergripande syftet 

med kulturmiljöutredningen var att ge svar på hur riksintresset för 

kulturmiljövården harmoniserar med andra riksintressen, allmänna intressen och 

kommunens vilja till utveckling. Utgångspunkten för utredningen var att ta fram ett 

kommunalt ställningstagande för kommunens kulturmiljöer inom riksintresset, med 

avseende på både bevarandevärde och utvecklingspotential. Värderingarna i 

kulturmiljöutredningen har utgått från gällande beskrivning av riksintressena.  

 

3. Det välbevarade byggnadsbeståndet inom Apotekaren 11 är en representant 

för rekordårens expansiva byggnadsfas och speglar övergången mellan en 

hantverksmässig materialbehandling och det industriella byggandet. 

Byggnaderna utgör således en viktig årsring likväl som kvarterets äldre 

byggnadsbestånd. Varsamhetsbestämmelser som syftar till att skydda de 

värdebärande karaktärsdragen i bebyggelsen bör således övervägas, då en 

ny detaljplan ändå upprättas. 

 

Kommentar: Detaljplanen som tas fram omfattar endast den sydöstra delen av 

fastigheten Apotekaren 11 där det inte finns någon bebyggelse mer än en 

brandtrappa. För resterande del av Apotekaren 11 upphävs endast 

tomtindelningsplanen. Att utöka planområdet och införliva 

varsamhetsbestämmelser för befintlig bebyggelse ryms inte inom syftet för 

detaljplanen varför kommunen inte har för avsikt att ändra på planen.  
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Synpunkter under granskning 

I yttrandet har följande punkter angetts: 

1. Västergötlands museum saknar i de bifogade handlingarna en 

samrådsredogörelse, vilken förklarar varför museets synpunkter inte 

hörsammats.  

 

Kommentar: Arbetet med detaljplanen följer standardförfarandet, enligt plan- och 

bygglagen (SFS 2010:900). Standardförfarandet används då detaljplanen är 

förenlig med översiktsplanen och inte antas medföra en betydande miljöpåverkan 

eller är av betydande intresse för allmänheten. I standardförfarandet så ingår 

ingen samrådsredogörelse utan alla synpunkter som inkommit under samråd och 

granskning sammanställs i ett granskningsutlåtande.  

 

2. Museet menar fortsatt att varsamhetsbestämmelser som syftar till att 

skydda de värdebärande karaktärsdragen i bebyggelsen bör övervägas, då 

en ny detaljplan nu upprättas. Motiveringen till detta klargörs i tidigare 

under samrådet inskickade synpunkter. 
 

Kommentar: Se kommentar till synpunkt 3 från synpunkter under samråd. 

 

Västtrafik 
Synpunkter under samråd 
Ingen erinran. 

 

Sammanfattande bedömning 

Efter samråd och granskning har följande förändringar skett i planhandlingarna. 

På plankartan: 

- Inga förändringar ha skett i plankartan.  

 

I planbeskrivningen: 

- Utförligare beskrivning av vad en tomtindelningsplan är och vilka konsekvenserna 

blir av att upphäva den har tillförts, se 1.4 Plandata. 

- Beskrivning av förutsättningar för parkeringsplatser har uppdaterats, se 2.3 Gator 

& trafik.  

- Förtydligande att befintliga ledningar i området inte påverkas av planen har 

tillförts, se 2.7 Teknisk försörjning.  

- Utförligare beskrivning av dagvatten, dricks- och spillvatten har tillförts, se 2.7 

teknisk försörjning. 

- Fastighetskonsekvenserna har uppdaterats, se 4.2 Fastighetsfrågor. 

- Fastighetskonsekvenserna för samfällighetsföreningen Falköping Apotekaren S:1 

har uppdaterats, se 4.2 Fastighetsfrågor.  

 

 

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. 

 
 

Märta Gahm 
Planarkitekt 


