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Detaljplan för kvarteret Stacken, Lidköpings kommun 
Granskningsutlåtande 
 
Hur samråd och granskningen bedrivits 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna detaljplanen för samråd den 
6 oktober 2020.  Samrådstiden varade mellan den 30 oktober och 20 november 
2020. Under samrådstiden inkom tre yttranden, varav Skanova inte hade några 
synpunkter på planförslaget.  
 
Granskningen av detaljplanen varade mellan den 8 december och 22 december 
2020. Under granskningstiden inkom det två yttranden. 
 
Information om samråd och granskning har skickats till Länsstyrelsen, 
Lantmäteriet, sakägare och berörda. Information har också sänts till berörda 
kommunala nämnder, förvaltningar och bolag. Planhandlingarna har varit 
tillgängliga på kommunens webbplats och i kommunens stadshus. 
 
Eftersom planförslaget har tagits fram enligt ett standardförfarande så har 
yttrandena från samråds- och granskningstiden sammanställts efter 
granskningen i ett gemensamt granskningsutlåtande. 
 
Inkomna yttranden  
Nedan redovisas en sammanfattning av de synpunkter som inkommit. 
Kommunens kommentarer och ställningstagande redovisas efter varje yttrande.  
 
Länsstyrelsen       
Samråd 
Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900). Bakgrunden till planläggningen är att nuvarande detaljplan har 
en begränsad byggrätt där bebyggelse endast tillåts utmed gata i kvarterets 
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ytterkanter. Eftersom byggrätten är smal i förhållande till tomterna innebär detta 
svårigheter att bebygga tomterna på ett ändamålsenligt sätt med garage och 
uterum med mera. Exploateringsgraden föreslås bli likvärdig den tidigare, men 
byggrätten föreslås kunna nyttjas över en större del av tomten. 
 
Länsstyrelsen anser inte att beskrivningen av bullernivån från vägtrafik i 
området överensstämmer med fordonstrafiken i området. I planbeskrivningen 
beskrivs endast buller från väg 2578 som ligger ca 150 meter från planområdet. 
Länsstyrelsen anser att trafikbuller även behöver beskrivas från 
Kartegårdsvägen, eftersom den tillsammans med Esplanaden är en av stadens 
trafikleder. Skattegårdsvägen ligger ca 30 meter från planområdet. Om 
trafikbullernivån inte klarar 60 dBA behövs åtgärder vidtas. Krav på åtgärden 
ska tilläggas plankartan med planbestämmelser. 
 
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL 
och nu kända förhållanden att frågor som berör hälsa/säkerhet avseende buller 
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 prövningsgrunderna. 
• Riksintresse (både gtMB kap 3 och 4) 
• Mellankommunala frågor och regionala förhållanden 
• Miljökvalitetsnormer (MKN) (MB 5 kap, luft och vatten) 
• Strandskydd (MB 7kap) 
 
Hälsa och säkerhet 
Länsstyrelsen anser att planförslaget är i konflikt med människors hälsa och 
säkerhet. Länsstyrelsen föreslår kommunen att arbeta fram en bullerutredning 
redovisar bullerutspridningen inom planområdet. Utredningen ska inkludera alla 
närliggande gatorna runt kvarteret för att bostäderna ska kunna erhålla 60 dBA. 
Om bullernivån överstiger denna gräns så ska krav på åtgärder bifogas 
plankartan med planbestämmelse. 
 
Råd enligt PBL och MB 
Enligt 5 kap 14 § PBL är en av Länsstyrelsens uppgifter under samrådet att 
särskilt ge råd om tillämpningen av 2 kapitlet 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 planläggning enligt denna 
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lag ska ske med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter, 
bl.a. genom en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror 
samt goda miljöförhållanden i övrigt. 
 
Kommunen beskriver att risken för översvämning på grund av skyfall är låg, 
enligt kommunens skyfallskartering. Länsstyrelsen önskar dock att kommunen 
redovisar en tydligare hänvisning till skyfallskarteringen (exempelvis en länk 
eller källhänvisning) samt en kortfattad beskrivning kring hur den är utförd. Det 
är exempelvis viktigt att en klimatfaktor är inkluderad i de dimensionerande 
regnen, vilket bör framgå av planbeskrivningen. 
 
Allmänna intressen 
Kulturmiljö 
Länsstyrelsen ser positivt på att områdets huvudsakliga karaktär har 
säkerställts via huvudbyggnadens placering i gräns mot förgårdsmark (p1) samt 
dess tak ska utformas som sadeltak (f2). Länsstyrelsen vill dock uppmärksamma 
kommunen på att detaljplanen inte reglerar avstånd till gräns mellan 
huvudbyggnaderna inom området. Oreglerat skulle detta kunna innebära en 
oönskad förtätning mot gata. Därav ser kommunen med fördel över behovet av att 
reglera detta. 
 
Länsstyrelsen vill även lyfta frågan kring huruvida området ingår i kommunens 
pågående kulturmiljöinventering. Om så är fallet bör kommunen med fördel även 
överväga behovet av kompletterande planbestämmelser för en hållbar utveckling av 
området, exempelvis via varsamhetskrav och förvanskningsförbud mm, för 
bibehållande av eventuella betydande karaktärsdrag, kvaliteter och värden inom 
området. 
 
Koppling till miljömålen 
Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör ett viktigt verktyg för att 
uppnå miljömålen. PBL (2010:900) är direkt knuten till miljöbalken, enligt dess 
2 kap 2 §. Miljömålen ska enligt miljöbalkspropositionen (1997/98:45) vara 
vägledande vid tillämpningen av miljöbalken. En översiktlig redovisning av 
miljömål på olika nivåer, det nuvarande miljötillståndet och planinnehållets 
förhållande till detta bör beskrivs för bedömningen av föreslagna 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 tillföra planen. 
 
Granskning                                                                
Länsstyrelsens samlade bedömning 
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. 
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Motiv för bedömningen 
Länsstyrelsen befarar inte att: 
• Riksintresse kommer att skadas påtagligt (både MB kap 3 och 4) 
• Mellankommunal samordning blir olämplig. 
• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs (MB 5 kap, luft och vatten) 
• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser (MB 7 kap) 
• Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller till risken 

för olyckor, översvämning eller erosion (buller, strålning, risk för olyckor, 
översvämning, erosion) 

 
Synpunkter på granskningshandlingen 
Länsstyrelsen ser positivt på att områdets huvudsakliga karaktär har säkerställts 
via huvudbyggnadens placering i gräns mot förgårdsmark (p1) samt dess tak ska 
utformas som sadeltak (f2). 
 
Länsstyrelsen vill dock, precis som i samrådsskedet, uppmärksamma 
kommunen på att detaljplanen inte reglerar avstånd till gräns mellan 
huvudbyggnaderna inom området. Oreglerat skulle detta kunna innebära en 
oönskad förtätning mot gata. Därav ser kommunen med fördel över behovet av 
att reglera detta. 
 
Länsstyrelsen vill, likt samrådsskedet, även lyfta frågan kring huruvida området 
ingår i kommunens pågående kulturmiljöinventering. Om så är fallet bör 
kommunen med fördel även överväga behovet av kompletterande 
planbestämmelser för en hållbar utveckling av området och en god gestaltad 
livsmiljö. Exempelvis via kompletterande utformningsbestämmelser, 
varsamhetskrav och förvanskningsförbud mm, för bibehållande av eventuella 
betydande karaktärsdrag, kvaliteter och värden inom området. 
 
Lantmäteriet har skickat in yttrande över detaljplanen som även kommunen fått 
en kopia på. Av yttrandet framgår nedanstående som även Länsstyrelsen 
uppmanar kommunen att beakta och hantera inför antagandet av detaljplanen. 
”I listan med planbestämmelser används p1 – huvudbyggnad ska placeras i 
gräns mot förgårdsmark. Här är det oklart vad som menas med förgårdsmark. 
Om det är egenskapsgränsen mot prickmark som menas, så är det två fastigheter 
(Stacken 12 och 13) som idag inte har sina huvudbyggnader i anslutning till 
egenskapsgränsen. Det bör därmed tydliggöras i planbeskrivningen vilka 
konsekvenser denna planbestämmelse kommer att få för Stacken 12 och 13.” 
 
Kommunens kommentar 
• Länsstyrelsen anförde att bullersituationen måste redovisas och hanteras i 

planen för att ett antagande av planen inte ska prövas. Efter samrådet har en 
bullerutredning gjorts vilken konstaterar att bullernivån vid närmaste fasad 
är 51 dBA eq sammanvägt från Kartegårdsvägen samt väg 2578 med en 
uppräkning av årsdygnstrafiken motsvarande 2040 års nivå. 
Bullersituationen är därmed långt under gränsvärdet 60 dBA eq. 
Motsvarande information har förts in i planbeskrivningen. 

• Länsstyrelsen önskar vidare en tydligare redovisning och hänvisning till 
skyfallskarteringen. I planbeskrivningen har stycket kring skyfall utökats. 
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• Länsstyrelsen poängterade också att avstånd mellan huvudbyggnader inte 

regleras i detaljplanen och att det oreglerat kan bli en oönskad förtätning 
utmed gatan. Kommunen menar att detta inte är en påtaglig risk utan att 
detta med fördel kan hanteras i bygglovsskedet. I detaljplanen anges det att 
bebyggelsen ska vara friliggande (f1) vilket bedöms som tillräckligt. 

• Länsstyrelsen lyfte också frågan om området är en del av kommunens 
pågående kulturmiljöinventering av staden. Kv Stacken är inte i dagsläget 
föremål för den pågående kulturmiljöinventeringen men kan komma att bli 
det. Detaljplanens innehåll återspeglar de avväganden som gjorts med 
hänsyn till just kulturmiljön. 

• Länsstyrelsen önskade också att planen översiktlig redogjorde för och hur 
planens innehåll korresponderar med miljömålen på olika nivåer. 
Planbeskrivningen redogör översiktligt för detta. 

• Länsstyrelsen hänvisar till Lantmäteriets yttrande om att planbestämmelse 
”p1 - huvudbyggnad ska placeras i gräns mot förgårdsmark” kunde uppfattas 
som otydlig. Kommunen delar inte Lantmäteriets synpunkt i den frågan. 
Bestämmelsen är vanligt förekommande i detaljplaner. Ett förtydligande har 
gjorts vilka konsekvenser detta får för de byggnader som idag inte ligger i 
förgårdsmark. 

 
Lantmäteriet        
Samråd 
Delar av planen som bör förbättras 
INLÖSEN AV ALLMÄN PLATS 
Skrivningen ang. inlösen av allmän plats behöva förtydligas så att det framgår 
att kommunen med stöd av detaljplanen har rätt att lösa in den allmänna platsen 
utan överenskommelse med den berörda fastighetsägaren. På motsvarande sätt 
blir kommunen skyldig att lösa in den allmänna platsen, som kommun är 
huvudman för, om berörd fastighetsägare begär det, enligt PBL 14 kap 14 §. 
 
KOSTNADER FÖR OCH INITIATIV TILL FASTIGHETSBILDNING 
Det anges inte något om vem som initierar och bekostar den fastighetsbildning 
som behövs för genomförandet av detaljplanen. 
 
TOMTINDELNING INOM KVARTERET SKYFFELN 
I planförslaget har allmän plats lagts ut som berör hörn av Skyffeln 18 och 19. 
Lantmäteriet har noterat att det finns en tomtindelning för kvarteret Skyffeln, 
vilket kan hindra fastighetsregleringen av gathörn till allmän plats. Dock har 
lantmäteriet inte haft tillgång till tomtindelningen, och vill därmed skicka med 
att tomtindelningen ses över. Kanske behöver tomtindelningen upphävas. 
 
Delar av planen som skulle kunna förbättras 
OTYDLIG PLANBESTÄMMELSE 
I listan med planbestämmelser används p1 – huvudbyggnad ska placeras i gräns 
mot förgårdsmark. Här är det oklart vad som menas med förgårdsmark, kanske 
kan ett annat begrepp användas? Konsekvenserna bör samtidigt förtydligas för 
de fastigheter vars huvudbyggnad inte ligger i anslutning till egenskapsgräns, 
exempelvis Stacken 12, 13 och 20. 
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BESTÄMMELSE OM STÖRSTA BYGGNADSAREA 
I listan med planbestämmelser används e10 % - största byggnadsarea är angivet 
värde i % per fastighet. Med nuvarande redovisning finns det risk att 
bestämmelsen kan tolkas på olika sätt. Exempelvis kan beteckningen i kartan ge 
en uppfattning att endast 20 % av hela planområdet får bebyggas, vilket 
förmodligen inte menas. Om bestämmelsen om största byggnadsarea ska gälla 
inom all kvartersmark, kan beteckningen förslagsvis tas bort ut kartan och 
enbart redovisa att e10 20% i listan med planbestämmelser. 
 
Granskning                                                                  
Delar av planen som skulle kunna förbättras 
OTYDLIG PLANBESTÄMMELSE 
I listan med planbestämmelser används p1 – huvudbyggnad ska placeras i gräns 
mot förgårdsmark. Här är det oklart vad som menas med förgårdsmark. Om det 
är egenskapsgränsen mot prickmark som menas, så är det två fastigheter 
(Stacken 12 och 13) som idag inte har sina huvudbyggnader i anslutning till 
egenskapsgränsen. Det bör därmed tydliggöras i planbeskrivningen vilka 
konsekvenser denna planbestämmelse kommer att få för Stacken 12 och 13. 
 
Kommunens kommentar 
• Lantmäteriet ansåg att skrivningen om inlösen av allmän plats, vem som har 

skyldighet att initiera och bekosta denna, bör förtydligas. Ett förtydligande 
är gjort i planens genomförandedel. Tomtindelningen för kv Stacken upphör 
att gälla och för kv Skyffeln har de hörnavskärningar som föreslås redan 
stöd i befintlig tomtindelningsplan. 

• Lantmäteriet ansåg vidare att planbestämmelse ”p1 - huvudbyggnad ska 
placeras i gräns mot förgårdsmark” kunde uppfattas som otydlig. 
Kommunen delar inte Lantmäteriets synpunkt i den frågan. Bestämmelsen är 
vanligt förekommande i detaljplaner. Ett förtydligande har gjorts vilka 
konsekvenser detta får för de byggnader som idag inte ligger i förgårdsmark. 

• Lantmäteriet framförde i sitt yttrande att bestämmelsen om största 
byggnadsarea (e1) kunde misstolkas att gälla hela planområdet och att 
bestämmelsen förslagsvis kunde tas bort ur kartan och bara redovisas i listan 
med planbestämmelser. Kommunen delar inte Lantmäteriet synpunkt. 
Bestämmelsen om största byggnadsarea (e1) gäller inte hela planområdet, 
endast kvartersmarken. Därför ska även bestämmelsen redovisas på kartan, 
avgränsad av kvartersmarkens användningsgräns.  Bestämmelsen är 
formulerad som att ”...största byggnadsarea är angivet värde i % per 
fastighet”. Det är kommunens uppfattning att detta är tydligt och i linje med 
Boverkets allmänna råd (2014:5). 
 

Justeringar i planhandlingarna 
Efter samrådet justerades planhandlingarna enligt följande: 

- En bullerutredning har gjorts och resultatet av den har förts in i 
planbeskrivningen. Det finns inte någon risk att det förekommer buller 
över gällande gränsvärden. 

- Risk vid skyfall behandlas utförligare i planbeskrivningen. Kommunen 
bedömer att det inte finns några betydande risker. 

- Ett förtydligande är gjort i planens genomförandedel om skyldigheten att 
initiera och bekosta fastighetsbildning. 
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Efter granskning har planhandlingarna justerats enligt följande: 

- Ett förtydligande är gjort om vilka konsekvenserna är av 
planbestämmelsen om placering i förgårdsmark. 

 
Utöver detta har mindre redaktionella ändringar inarbetats i planhandlingarna. 
 
Ändringarna av förslaget bedöms inte vara väsentliga. Ny granskning enligt 5 kap 
25 § PBL erfordras därför inte.   
 
Ställningstagande och förslag till beslut 
De flesta synpunkter som har framförts på detaljplaneförslaget har helt eller 
delvis tillgodosetts. Kommunen har en avvikande åsikt vad gäller 
Länsstyrelsens och Lantmäteriets råd kring placeringsbestämmelsen (p1) och 
har redogjort för skälen till detta. 
 
Förslag till beslut är att samhällsbyggnadsnämnden antar detaljplanen. 
 
Beräknat antagande 
Samhällsbyggnadsnämnden beräknas anta detaljplanen den 2 mars 2021. 
 
LIDKÖPINGS KOMMUN 
Samhällsbyggnad/Plan-Trafik 
 
Eric Alnemar 
Planarkitekt 
0510-77 10 41 
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