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Planen har varit föremål för samråd under tiden 20 februari 
2019 till och med 28 mars 2019. Den har varit utskickad till 
ett fl ertal olika remissinstanser och funnits tillgänglig i Stads-
huset samt på kommunens hemsida. Nedan redovisas de yttran-
den som har kommit in under samrådstiden och kommenteras 
om det fi nns anledning. 

INKOMNA YTTRANDEN
LÄNSSTYRELSEN

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § 
plan- och bygglagen (PBL 2010:900).

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ny bostadsbebyg-
gelse, centrumverksamhet, vårdcentral samt industri inom 
del av kvarteret Hyveln.

Länsstyrelsen anser att planområdet är mindre lämpligt för 
bostadsändamål. Detta utifrån barnperspektivet, buller, för-
orenad mark, intilliggande verksamheter så som avloppsre-
ningsverk och (säkerhet).

Länsstyrelsen har även synpunkter bl.a. på kommunens han-
tering av översvämningsrisker, ras/skred/erosion, och värme.

Mariestads kommun har under 2017 antagit en klimatan-
passningsplan som bland annat omfattar översvämning, sky-
fall och värmebölja. Länsstyrelsen ser gärna att kommunen 
använder sig av klimatanpassningsplanen i planarbetet och 
hänvisar till den där det är aktuellt.

Synpunkter på sådant som kan aktualisera pröv-
ning

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna 
i 11 kap 10 §

PBL och nu kända förhållanden att frågor som berör hälsa /
säkerhet, risken för olyckor, översvämning och erosion måste 
lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges 
nedan för att ett antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen.

Motiv för bedömningen
Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka 
ska uppfyllas för att det antagna planförslaget inte ska riskera 
överprövning. Råd och synpunkter handlar om anvisningar 
för att planförslaget ska uppfylla lagstiftningens krav.

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§
Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens 
antagendebeslut av en plan eller områdesbestämmelser om 
dessa kan antas strida mot någon av de fem prövningsgrun-
derna.

• Riksintresse (både MB kap 3 och 4)

• Mellankommunala frågor och regionala förhållanden

• Miljökvalitetsnormer (MKN) (MB 5 kap, luft och vat-
ten)

• Strandskydd (MB 7kap)

• Hälsa och säkerhet (risk för olyckor, översvämning, ero-
sion) geoteknik

Länsstyrelsen anser att detaljplanen är i konfl ikt med män-
niskors Hälsa och säkerhet.
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Farligt gods järnväg
Planområdet ligger som närmst ca 45 meter från Kinnekulle-
banan. En riskanalys som är utförd för intilliggande planom-
råde Bantorget med fyra delområden har använts. Riskana-
lysen konstaterar att individrisken ligger på en acceptabel 
nivå utan åtgärder. När det gäller samhällsrisken föreslår ris-
kanalysen åtgärder kopplade till respektive delområde. Kom-
munen skriver att verksamheterna inom de bägge planom-
rådena är likartade och att avståndet till järnvägen närmast 
är desamma. Kommunen bedömer att analysens resultat för 
Bantorget därför också är användbara för det aktuella pla-
nområdet vilket Länsstyrelsen till stor del håller med om. 
Det är generelltpositivt att kommunen utnyttjar redan utfört 
arbete. Dock konstaterar Länsstyrelsen att åtgärderna i ris-
kanalysen är framtagna på grund av att samhällsrisken ligger 
inom ALARP-området, d.v.s. inom ett område som innebär 
att åtgärder som är rimliga ur ett kostnad-/nytta-perspektiv 
ska genomföras. Samhällsrisken i riskanalysen baseras till viss 
del på verksamhet men också på antaganden om persontät-
het/personantal. När åtgärderna nu överförs till ett annat pla-
nområde saknas resonemang om hur samhällsrisken påverkas 
av personantaleninom det aktuella planområdet.

För att inte behöva göra en separat samhällsriskberäkning 
för det aktuella planområdet föreslår Länsstyrelsen att kom-
munen utgår från ett konsekvensbaserat synsätt och appli-
cerar samtliga åtgärder på hela planområdet. Det innebär 
att obrännbar fasad (planbestämmelse b3) ska gälla även för 
Hyveln 9, 11 och del av Hyveln 14. Ett alternativ är att ut-
reda samhällsrisken för det specifi ka planområdet och ta fram 
åtgärder utifrån det.

Åtgärderna är generellt inarbetade på plankartan. I planbe-
skrivningen nämns dock en barriär för att hindra vätska att 
rinna mot planområdet. Planbeskrivningen hänvisar till att 
denna barriär är reglerad inom detaljplan för Bantorget som 
förväntas antas i februari 2019. Det framgår inte hur långt 
längs med järnvägen skyddet sträcker sig och om det skyddar 
hela det aktuella planområdet. Det behöver säkerställas att 
barriären täcker hela det aktuella planområdet och att den är 
på plats när aktuell detaljplan bebyggs.

Översvämning
Kommunen skriver att planområdet ligger på +47,00 i 
RH2000, dvs lägre än den dimensionerande vattennivån som 
bör användas för Vänern. Kommunen bedömer att planom-
rådet sannolikt inte kommer att påverkas av Vänerns stigande 
vattennivåer med tanke på avståndet till Vänern samt plan-
områdets placering öster om Kinnekullebanans upphöjda 
järnvägsbank. 

Är det ett generellt ställningstagande från kommunens sida 
att järnvägsbanken ska skydda bakomliggande områden från 
översvämning? Och är i så fall järnvägsbanken utformad på 
ett sätt som gör att det antagandet går att göra? Till vilken 
höjd skyddar järnvägsbanken?

Skyfall
Det är bra att kommunen föreslår en åtgärd för att mins-
ka risken för skador till följd av översvämning i form av en 
multifunktionell översvämningsyta. Det fi nns också plats för 
denna i plankartan.

Konsekvenserna av ett skyfall, minst ett 100-årsregn, behö-
ver dock förtydligas och beskrivas i planen där också planens 
eventuella påverkan på området utanför planområdet behöver 
ingå. Som vägledning kan Länsstyrelsens rekommendationer 
för hantering av översvämning till följd av skyfall användas. 
Banvallen som enligt kommunen kan skydda mot översväm-
ning från Vänern kan också hindra vatten att rinna ut från 
området vilket behöver beaktas.

Ras/skred/erosion
Kommunen konstaterar att risken för skred, erosion eller 
underminering bedöms som låg. Det framgår dock inte vad 
kommunen grundar den bedömningen på vilket behöver för-
tydligas

Värme
Enligt kommunens klimatanpassningsplan (se också under 
”övriga synpunkter”) ligger planområdet inom ett av de om-
råden som förväntas bli värst drabbat vid värmebölja. Har 
kommunen någon tanke kring hur det ska hanteras?

Övriga synpunkter - klimatanpassningsplan 
Mariestad
Mariestads kommun har under 2017 antagit en klimatan-
passningsplan som bland annat omfattar översvämning, sky-
fall och värmebölja. Länsstyrelsen ser gärna att kommunen 
använder sig av klimatanpassningsplanen i planarbetet och 
hänvisar till den där det är aktuellt.

Råd enligt PBL och MB
Enligt 5 kap 14 § PBL är en av Länsstyrelsens uppgifter un-
der samrådet att särskilt ge råd om tillämpningen av 2 kapit-
let PBL och bestämmelserna i lagen i övrigt om det behövs 
från allmän synpunkt. (standard, efter 1 januari 2015)

Plan och bygglagen (2010:900) anger i 2 kap att planlägg-
ning enligt denna lag ska ske med hänsyn till natur- och kul-
turvärden, miljö- och klimataspekter, bl.a. genom en lång-
siktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror 
samt goda miljöförhållanden i övrigt.

I 2 kap. PBL fi nns alltså en rad olika frågor som tas upp. 
Nedan presenterasett urval.

Kulturmiljö
Bebyggelsen i Katthavet speglar en intressant utvecklingsfas 
i stadens historiska framväxt. Området innehåller byggnader 
av varierande ålder, utformning, karaktär och användning. 
Denna variation får anses utgöra områdets karaktär och bor-
de vara starkt kopplad till Katthavets sammantagna kultur-
historiska och pedagogiska värden.
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Planbeskrivningen redogör övergripande för bebyggelsens 
planmässiga utveckling i Katthavet. Bedömning av plan-
områdets kulturhistoriska värden görs utifrån kommunens 
pågående bebyggelseinventering. Tre byggnader (Hyveln 8, 
12 och 13) anges ha visst kulturhistoriskt värde – närmare 
bestämt miljöskapande värde.

Någon övergripande bedömning av byggnadernas betydelse 
för hela Katthavets kulturvärden görs dock inte. Skydds- och 
bevarandefrågan sätts istället i relation till planförslagets am-
bition att möjliggöra tät och hög stadsmässig exploatering. 

Kulturvärdena behandlas inte en av utgångspunkterna för 
förändringen, vilket de borde göra. Området är utpekat som 
omvandlingsområde i kommunens nya översiktsplan. Sett 
till det nu aktuella planförslaget och vad liknande planer i 
framtiden kan komma att innebära när omvandlingen fort-
skrider, fi nns en risk att förståelsen av Katthavets historiska 
utveckling påverkas negativt på längre sikt. Om Katthavet i 
stort endast innehåller byggnader med miljöskapande värden 
och om de inte skyddas genom detaljplanebestämmelser är 
på sikt den miljö som byggnadernas miljöskapande värden 
förstärker utraderad.

Kommunen uppmuntras att fördjupa de kulturhistoriska re-
sonemangen, sätta planområdets kulturhistoriskt intressanta 
byggnader i relation till hela Katthavet och utreda möjlig-
heten att på ett genomtänkt sätt utnyttja de miljöskapande 
byggnaderna som resurser och intressanta inslag i den nya 
bebyggelsen.

Lågfrekvent buller från yttre ljudkällor
Med tanke på planens läge i anslutning till bangård, verk-
samheter och stadsmiljö bör lågfrekvent buller från yttre 
ljudkällor utredas. Lågfrekvent buller är svårare att dämpa 
med fasadväggar och fönster och därför bör särskild hänsyn 
tas när det gäller bostadsbyggande när det fi nns yttre buller-
källor som avger lågfrekvent buller. Idag saknas vägledande 
nivåer för lågfrekvent buller utomhus. För lågfrekvent buller 
inomhus har Folkhälsomyndigheten tagit fram allmänna råd 
(2014:13).

Planområdet bedöms som mindre lämpligt för bostadsända-
mål. Detta utifrån barnperspektivet, buller, förorenad mark, 
intilliggande verksamheter så som avloppsreningsverk och 
(säkerhet). Om planområdet skulle kunna föreslås för +55 
boende eller motsvarande så hade det varit mer lämpligt.

Trafik
Trafi kverket noterar utredningarna avseende buller, vibratio-
ner och farligt gods, samt kommunens slutsatser och föreslag-
na åtgärder för att hantera störningarna och riskerna. Enligt 
planhandlingarna ska frågan om byggnaders utformning och 
placering lösas i bygglovsskedet. Härmed tappar kommunen 
möjligheten att lösa bullerfrågan i ett sammanhang, till ex-
empel genom att styra placeringen av byggnader för att skapa 
en tyst sida.

Planhandlingarna saknar ett resonemang om hur lågfrekvent 

buller från exempelvis uppställda tåg påverkar den planerade 
bebyggelsen, och vilka eventuella åtgärder som kan komma 
att krävas. Kommunen har fått del av Trafi kverkets yttrande 
daterad 2019-02-20.

Koppling till miljömålen
Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör ett vik-
tigt verktyg för att uppnå miljömålen. PBL (2010:900) är 
direkt knuten till miljöbalken, enligt dess 2 kap 2 §. Miljö-
målen ska enligt miljöbalkspropositionen (1997/98:45) vara 
vägledande vid tillämpningen av miljöbalken.

En översiktlig redovisning av miljömål på olika nivåer, det 
nuvarande miljötillståndet och planinnehållets förhållande 
till detta beskrivs, vilket gör det möjligt att bedöma föreslag-
na åtgärder från miljösynpunkt.

Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande 
påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, 
således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.

Synpunkter i övrigt
Länsstyrelsen har i övrigt inga ytterligare synpunkter att till-
föra planen.

Kommentarer
Kommunen kommer rubrikvis att kommentera Länsstyrel-
sens synpunkter där det bedöms som relevant. 

Prövningsgrunder  
FARLIGT GODS 

Med anledning av de synpunkter Länsstyrelsen framför vad gäl-
ler hantering av förändrade förutsättningar för bedömning av 
samhällsrisken, har kommunen inriktningen att applicera samt-
liga byggtekniska skyddsåtgärder på all kvartersmark inom plan-
området, utom på fastigheten Hyveln 13. 

Kommunen kommer att reglera del av naturmarken närmast 
järnvägen som mark avsatt för skydd mot störningar där en 
tät barriär kan anläggas. Skyddsåtgärden kommer att villkoras 
så att startbesked för bygglov av bostärder inte kan ges förrän 
skyddsåtgärden är vidtagen. Kommunen kommer att ansvara för 
att skyddsåtgärden anläggs. 

Vad gäller den del av barriären som berör planområdet men 
som ligger inom planområdet för detaljplan för Bantorget (an-
tagen 2018), är sträckan endast delvis reglerad i plankartan. En 
sträckning om cirka 40 meter i höjd med Hyveln 11 saknar reg-
lering i plankartan. Bantorgets genomförandebeskrivning anger 
dock att kommunen, även för Bantorget, är ansvarig för skydds-
barriärens anläggande. Kommunen äger även marken. Kommu-
nen kommer att anlägga barriären hela sträckan även där den 
planmässiga regleringen saknas i plankartan för Bantorget. 
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ÖVERSVÄMNING

Planområdets markhöjd varierar mellan +46,35 - +46,89 vilket 
enligt Swecos platsspecifi ka utredning av Katthavsvikens över-
svämningsrisk, ligger inom zon 2. Läs mer om Swecos och kom-
munens ställningstagande i frågan i Planbeskrivningen under 
rubriken ”Risker” och i bilagan Översvämningsutredning (Sweco 
2019-05-16). Efter genomförd utredning om Klimatskyddsåt-
gärder för Mariestads avloppsreningsverk (Sweco, 2019-04-26) 
gör kommunen slutsatsen att järnvägsbaken inte tät vilket inne-
bär att den inte kommer hindra översvämningsvatten från Vä-
nern att ta sig till aktuellt planområde. De ställningstaganden 
kommunen i granskningshandlingens planbeskrivning kommer 
att göra gällande översvämningsrisken, har utgått ifrån att järn-
vägsbanken är vattengenomsläpplig. 

SKYFALL

Kommunen kommer mer ingående att beskriva konsekvenserna  
av ett 100- årsregn i granskningshandlingen. 

RAS/SKRED/EROSION

Kommunen kommer att redovisa på vilka grunder bedömningen 
av risken har gjorts. 

VÄRME

Kommunen kommer med stöd av vår Klimatanpassningsplan att 
beskriva risker kopplat till värmebölja samt förslag på hur hante-
ras i den fysiska planeringen. 

KLIMATANPASSNINGSPLAN MARIESTAD

Kommunen kommer att inarbeta Klimatanpassningsplanen i 
planbeskrivningen. 

Råd enligt PBL och MB
KULTURMILJÖ

Kommunen kommer att göra en redogörelse för Katthavets histo-
riska bebyggelseutveckling i planförslagets granskningshandling. 

LÅGFREKVENT BULLER FRÅN YTTRE LJUDKÄL-
LOR

Reglering av inomhusbuller har inget stöd i 4 kap. PBL och kan 
således inte regleras i en detaljplan. Kommunen har genomfört 
en utredning av trafi kbuller (2017-04-10) vilket har visat att 
aktuellt planområde har en bullpåverkan som inte överskrider 
riktvärderna i Förordning 2015:216 om trafi kbuller vid bo-
stadsbyggande.

Vidare har kommunen utrett potentiellt störande verksamheter 
utanför planområdet med slutsatsen att planområdets föreslagna 
användning fortsatt bedöms som lämplig. 

TRAFIK

Då genomförd utredning om trafi kbuller (2017-04-10) visar att 
föreslaget planområdes bullepåverkan från trafi k inte överskrider 
riktlinjerna för trafi kbuller vid bostadsbyggande (Förordning, 
2015:216), bedöms inte möjligheten att i planförslaget styra 
byggnadernas utformning  som nödvändig.  

Det  fi nns idag inga vedertagna riktlinjer för att reglera lågfrek-
vent utomhus i en detaljplan. Endast allmänna råd från Folk-
hälsomyndigheten för inomhusbuller (2014:13). Det fi nns inget 
stöd i 4 kap. PBL för att i en detaljplan reglera i inomhusbuller, 
därför förs heller inte ett sådant resonemang i samrådsförslaget. 

LANTMÄTERIET
För plangenomförandet viktiga frågor där planen 
måste förbättras 
Ska exploateringsavtal tecknas? 

I planbeskrivningen nämns ett planavtal, är detta ett exploa-
teringsavtal eller ett markanvisningsavtal? 

Om avsikten är att exploateringsavtal ska/har tecknas ska 
kommunen enligt 5 kap. 13 § 3 st. PBL, redan i samråds-
skedet redovisa avtalens huvudsakliga innehåll liksom konse-
kvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med stöd 
av ett eller fl era sådana avtal i plan-beskrivningen. 

Ifall det är aktuellt, använd gärna handboken ”Lantmäteri-
myndighetens roll i planeringsprocessen, Handbok 5 kap. 15 
och 22 a §§ PBL” som stöd ang. lagstiftningens krav när ni 
kompletterar planhandlingarna ang. exploateringsavtal. 

Delar av planen som bör förbättras 
Plankartan följer inte Boverkets rekommendationer 

Regeringen har i fl era sammanhang betonat vikten av att 
detaljplanerna utformas på ett enhetligt sätt för att under-
lätta framtida digitalisering och förenkla byggprocessen. De-
taljplanen tas fram enligt PBL med de regler som gäller för 
detaljplaner med planstart från och med januari 2015. För 
denna typ av detaljplaner bör som bekant Boverkets allmänna 
råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan, tillämpas. 
Plankartans utformning uppfyller inte dessa råd på följande 
punkter och det fi nns inget motiv angivet till varför så har 
skett: 

Det fi nns ingen användning som ska vit färg enligt rekom-
mendationerna. Användningen vård (D) ska ha röd färg en-
ligt rekommendationerna.

Kommentarer
Kommunen har inte tecknat exploaterings- eller markanvis-
ningsavtal. Det i yttrandet omnämnda planavtalet syftar till att 
reglera kostnader för upprättandet av detaljplanen. 
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Kommunen kommer att korrigera plankartan så denna följer 
Boverkets allmänna råd.   

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna följande 
yttrande: 

BULLER  

Utförd bullerutredning omfattar inte det nu aktuella plan-
området, istället har det gjorts ett antagande att förhållan-
dena är likvärdiga.  

Avseende buller från reningsverket bör riktvärden enligt Bo-
verkets vägledning för industribuller (rapport 2015:21) till-
lämpas. I planhandlingarna ingående bullerberäkning anger 
att dessa riktvärden klaras. 

PLANKARTAN

Det bör övervägas om planbestämmelsen b1 ska kompletteras 
så att luftintag även riktas bort från reningsverket eftersom 
det fi nns en osäkerhet kring spridning av bakterier.

Kommentarer
Kommunen kommer att ändra skrivelsen i planbeskrivningen 
gällande industribuller så rätt förordning tillämpas. 

Kommunen ser med anledning av resultatet från genomförd luft-
utredning (Sweco, 2019-05-10) det inte som nödvändigt att reg-
lera placeringen av byggnadernas friskluftsintag med anledning 
av avloppsreningsverket. 

TRAFIKVERKET
Statlig infrastruktur 

Planområdet gränsar i nordväst till Kinnekullebanan, som är 
av riksintresse och av särskild regional betydelse. Järnvägen är 
oelektrifi erad och används främst för persontrafi k. Den för-
binder Mariestad med Västra stambana respektive Älvsborgs-
banan. Ändrad användning i framtiden kan inte uteslutas 
genom t.ex. utökad gods- och turisttrafi k.  

Trafi kverkets synpunkter 

Generellt 

Trafi kverket ser positivt på kommunens vilja att skapa bostä-
der i lägen med god försörjning av kollektivtrafi k och övrig 
service. Härigenom kan man minska bilberoendet och nå mål 
om en minskad klimatpåverkan. 

Byggnation vid järnväg 

Generellt bör ny bebyggelse inte tillåtas närmare järnvägen än 
30 meter, vilket heller inte föreslås i planen. Byggrätten ligger 
ca 45 meter från järnvägen.  

Störningar och risker 

Trafi kverket noterar utredningarna avseende buller, vibratio-
ner och farligt gods, samt kommunens slutsatser och föreslag-

na åtgärder för att hantera störningarna och riskerna. Enligt 
planhandlingarna ska frågan om byggnaders utformning och 
placering lösas i bygglovsskedet. Härmed tappar kommunen 
möjligheten att lösa bullerfrågan i ett sammanhang, till ex-
empel genom att styra placeringen av byggnader för att skapa 
en tyst sida.  

Planhandlingarna saknar ett resonemang om hur lågfrekvent 
buller från exempelvis uppställda tåg påverkar den planerade 
bebyggelsen, och vilka eventuella åtgärder som kan komma 
att krävas. 

Sammantaget 

Under förutsättning att ovanstående beaktas har Trafi kverket 
inte några synpunkter på detaljplanen. 

Kommentarer
Se kommentarerna skrivna  för Länsstyrelsens yttrande under 
rubrikerna ”Lågfrekvent buller från yttre ljudkällor” samt under 
”Trafi k”. 

VÄSTTRAFIK
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ny bo-
stadsbebyggelse, centrumverksamhet, vårdcen-
tral samt industri inom del av kvarteret Hyveln. 
Västtrafi k ser positivt på en utbyggnad av bostäder och verk-
samheter i anslutning till redan befi ntlig kollektivtrafi k.  
Bra att standarden på trottoarer ses över och förbättras, då det 
är viktigt med trafi ksäkra och attraktiva gång- och cykelvä-
gar som knyter planområdet till resecentrum och närmaste 
hållplats. Detta skapar goda möjligheter till ett ökat hållbart 
resande. 

Kommunen nämner Målbild för kollektivtrafi ken år 2025 
i Skaraborg under rubriken Regionala ställningstaganden. 
Sedan 2012, då ny kollektivtrafi klag trädde i kraft, och då 
Västra Götalandsregionen ensamt övertog ansvaret och fi nan-
sieringen av kollektivtrafi ken i regionen, har dessa delregio-
nala målbilder arbetats in i det Regionala trafi kförsörjnings-
programmet för Västra Götaland.  

Det är alltså Trafi kförsörjningsprogrammet, som tas fram i 
samråd med bl.a. kommunerna i regionen, som beskriver mål 
och strategier för kollektivtrafi kens utveckling i regionen. 
Texten under rubriken Regionala ställningstaganden bör där-
för justeras.

Kommentarer
Kommunen kommer att ändra skrivningen under rubriken ”Re-
gionala ställningstaganden” enligt Västtrafi ks synpunkt. 

AVFALLSHANTERING ÖSTRA SKARA-
BORG (AÖS)

Gällande sophämtning för ovanstående vill vi 
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framhålla följande för att uppfylla reglerna i 
renhållnings föreskrifter. 
För genomförande av soptömning ska vägen till hämtnings-
platsen ha en fri höjd på minst 3,65 meter, ha en fri bredd på 
minst 3 meter samt ha en bärighet för ett fordon på 18 ton. 
Vid hämtningsplatsen ska yta fi nnas med en 
bredd på minst 4,5 meter, fri längd på minst 
14 meter samt ha en fri höjd på minst 5 meter. 
För återvändsgator ska det fi nnas en vändyta med diameter 
18 meter samt en fri remsa på ca 1,5 meter utanför vänd ytan.

Kommentar 
Kommunen noterar AÖS synpunkter. 

FÖLJANDE INSTANSER HAR INGET 
ATT ERINDRA: 

• Tekniska nämnden 

• Vattenfall 

• Ellevio

• Räddningstjänsten 

• Vadsbolås Skaraborg AB

SAMMANFATTNING
Inkomna synpunkter under samrådstiden och annan infor-
mation har medfört att följande förändringar skett i plan-
handlingarna till granskningsskedet::

• Regleringen av byggtekniska säkerhetsåtgärder har i 
plankartan utvidgats till att omfatta all kvartersmark 
inom planområdet utom Hyveln 13

• Plankartan möjliggör och villkorar en skyddsbarriär 
längs med järnvägen för att skydd planområdet för fl y-
tande brandfarliga vätskor.  

• Kommunens Klimatanpassningsplan har inarbetats i 
planbeskrivningen.

• I planbeskrivningen under ”Regionala ställningstagan-
den” har texten uppdaterats.

• Plankartan kommer att uppdateras så att den följer Bo-
verkets allmänna råd (2014:5).  

• Kommunen kommer att redovisa på vilka grunder man 
gör ställningstagandet att det inom planområdet fi nns en 
låg risk för ras/skred/erosion. 

 PLANENHETEN

 Erik Söderström  Adam Johansson
 Planarkitekt  Tf. Planchef


