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Detaljplan för del av Kartåsen 1:1, Reningsverket, 
Lidköpings kommun 

Samrådsredogörelse 
 

Hur samrådet bedrivits 
Detaljplanen är upprättad i maj 2017 och samhällsbyggnadsnämnden 

beslutade att godkänna planen för samråd den 13 juni 2017. Ett 

samrådsmöte hölls för sakägare och berörda den 10 augusti 2017. 

Samrådshandlingarna har skickats till Länsstyrelsen, Lantmäteriet och 

Trafikverket. Vidare har det sänds till berörda kommunala nämnder, 

förvaltningar och bolag. Samrådstiden varade fram till och med den 18 

augusti 2017. Under samrådstiden inkom åtta yttranden, tre yttranden har 

inkommit efter samrådstidens utgång sedan de fått förlängd remisstid.  

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har avstått från att 

yttra sig över detaljplanen. Västtrafik, Skanova AB, Försvarsmakten, Barn 

& Skola, Miljö-Hälsa, Lantmäteriet samt Kommunstyrelsens arbetsutskott 

har inget att erinra i sina yttranden.   

 

  

 

Inkomna yttranden  
Länsstyrelsen         Bil. 1 

Länsstyrelsens samlade bedömning: 

Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och 

bygglagen (PBL 2010:900). En flyttning av reningsverket är ett mycket 

angeläget projekt för kommunen då det är en av förutsättningarna för att 

bygga bostäder i Västra Hamnen. Lokaliseringen av reningsverket är 

lämplig. Prövning av verksamhet enligt 9 kap miljöbalken pågår parallellt. 

Länsstyrelsen förutsätter att tillstånd för reningsverket finns innan 

detaljplanen antas. 

 

 

 

Datum 2017-10-16 Dnr SBN 2016/301 
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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 och 

miljökvalitetsnormer 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 

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. Länsstyrelsen befarar inte 

att riksintresse enligt miljöbalken (MB) påtagligt kommer att skadas, att 

mellankommunal samordning blir olämplig, att strandskydd enligt 7 kap. 

miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser, eller att bebyggelse 

blir olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas säkerhet eller till 

risken för olyckor, översvämning eller erosion. 

 

MKN och hälsa 

Dessa frågor är de som i första hand kommer att prövas i tillstånds-

prövningen enligt 9 kap miljöbalken. Länsstyrelsen anser att prövning av 

dessa frågor först får göras i tillståndsärendet och att ett antagande av planen 

får avvakta miljöbalksprövningen. 

 

Råd enligt PBL och MB 

Vatten 

 Hur påverkar avledningen av dagvatten och renat avloppsvatten till 

Lidan risken för översvämning i Lidan? 

 När det gäller miljökvalitetsnormer för ytvatten (avsnitt 6.3.2) så 

redovisas de gamla normerna, inte de nya som fastställdes 2016. 

Materialet bör kompletteras med de nya normerna. 

 När det gäller dagvatten hänvisar de till Göteborgs stads riktvärden för 

föroreningshalter. Länsstyrelsen undrar varifrån föroreningarna i 

dagvattnet kommer och varför det är relevant att jämföra med Göteborgs 

stads riktvärden (som avser storstadsmiljö). 

 Bäcken för utgående renat avloppsvatten lyfts fram som något mycket 

positivt. Vattnet lär dock innehålla en del mikroorganismer. Vad innebär 

det ur smittspridningssynpunkt? 

 

Kulturmiljö 

 I beskrivningen till planen och MKB behandlas inte kulturmiljöfrågor 

under egen rubrik utan som underrubrik till tex. avsnitt om natur. 

Rubricering för kulturfrågor är önskvärt då ställningstagande av för- och 

nackdelar av olika alternativ beträffande påverkan på fornlämningar och 

kulturmiljö tydligt bör framgå.  

 Avloppsledningen kommer att ha påverkan på forn- och kulturlämningar 

framför allt i Lidan och i Lidköping har två stadslager som är skyddade  
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enligt KML (Gamla och Nya staden). I befintliga texter framgår inte 

detta med tydlighet. 

 

Arkeologiska utredningar 

Land- och marinarkeologisk utredning har gjorts för den föreslagna 

ledningen i Lidan och på land. För föreslagen sträcka på land har 

arkeologisk utredning visat att inga ytterligare arkeologiska undersökningar 

krävs, för föreslagen ledningssträcka och avloppsverk. Resultatet från den 

marinarkeologiska utredningen visar däremot att ett flertal indikationer på 

marina lämningar har påträffats. En del av dessa är bedömda som 

fornlämningar. Den marinarkeologiska utredningen har endast fastställt 

förekomst av lämningar. Innan tillstånd till avloppsledning i Lidan kan ges 

måste ytterligare marinarkeologiska undersökningar göras för att fastställa 

de befintliga lämningarnas utbredning, ålder etc. Därefter kan kulturmiljö-

enheten bedöma om tillstånd kan ges till ingrepp i, alt. borttagande av, 

lämningarna. 

 

En del av ledningen går igenom de två stadslagren, fornlämningarna Gamla 

och Nya staden. Förutom att Lidans kanter är förstärkta med stenskoning 

som skyddar kulturlagren från erosion, kan även kulturlager från de äldre 

stadslagren finnas under nuvarande bottenlager. I dagsläget finns inte 

presenterat något slutligt förslag på hur ledningen kommer förläggas och 

förankras i de delar som berör fornlämningar i Lidan. 

Kulturmiljöenheten bedömer därför att underlaget till detaljplanen måste 

kompletteras med förslag på hur ledningen ska förankras samt att 

miljöprövningen bör inväntas. Marinarkeologisk förundersökning bör också 

göras i tidigt skede för att fastställa fornlämningarnas omfattning. 

Kulturmiljöenheten ser även att ett landbaserat alternativ för ledningen 

presenteras med analys och motivering för de olika alternativens för och 

nackdelar. 

 

Trafik 

Trafikverket anger i sitt yttrande att ”som kommunen anger i 

planbeskrivningen ska avtal om åtgärder på väg 184 mellan Lidköpings 

kommun och Trafikverket tecknas före detaljplanens antagande”. 

Länsstyrelsen har ingen annan uppfattning 

 

Överföringsledningarna till verket, samt utloppsdiket från verket, kommer 

att korsa reservatet för väg 44. I samband med prövningen av dessa bör 

frågan om påverkan av underhåll av ledningarna samt risken för 

föroreningsspridning från vägen till Lidan redovisas. 

 

Säkerhet 

Länsstyrelsen instämmer med Statens geotekniska institut att 

stabilitetsförhållandena kan hanteras. I den inledande riskanalysen nämns 

inte det nya reningsverket över huvud taget. I den separata riskanalys gjord 

för reningsverket saknas dock överföringsledningarna, vilket är en brist. 
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Skyfall 

En skyddsåtgärd som tas upp i MKB:n är att anläggningen ska skyddas för 

kraftigt regn/skyfall genom bland annat höjdsättning så att vattnet rinner 

bort från översvämningskänsliga funktioner. För att vatten från intilliggande 

mark inte ska rinna in på reningsverket kan avskärande diken även förläggas 

utmed reningsverkets område. Det är viktigt att planen möjliggör de 

skyddsåtgärder som ska införas. Det bör framgå, även i planbeskrivningen, 

vilka skydd som krävs och hur de säkerställs. Kommunen bör utreda vilka 

åtgärder som är lämpliga och möjliga att reglera i planen. Enligt vår 

definition är anläggningen en samhällsviktig verksamhet. 

 

Synpunkter enligt annan lagstiftning 

Länsstyrelsen är positiv till att nuvarande reningsverk ersätts med ett nytt 

med bättre placering. En viktig fråga i prövningen enligt 9 kap miljöbalken 

är placeringen av utsläppspunkten och överföringsledningarna. 

Länsstyrelsen är av olika skäl tveksam till om det är lämpligt att lägga 

utsläppspunkten i Lidan. Det är troligen bättre att behålla nuvarande 

utsläppspunkt som ligger vid Lidans mynning i Vänern. Men detta får 

avgöras i prövningen. 

 

Beträffande miljöprövningen avser Länsstyrelsen att skicka ut en begäran 

om komplettering. Några punkter där komplettering troligen kommer att 

begäras är: 

 Vilka bullernivåer som kan uppstå vid närliggande fastigheter under 

anläggnings- och driftsfas 

 Teknisk beskrivning av utsläppspunkten och överföringsledningarna. 

 Hur verksamheten (reningsverket och överföringsledningarna) påverkar 

fisk- och fiskvandring, kulturvärden och andra skyddsvärden i Lidan. 

 Komplettering av luktutredningen 

 

45 000 m3 kvicklera måste schaktas bort. Beroende på den fortsatta 

hanteringen så kan andra prövningar bli aktuella. 

 

I Boverkets skrift ”Bättre plats för arbete” rekommenderas ett 

skyddsavstånd om 1 000 m vid ett reningsverk av denna storlek. Avståndet 

till närboende är dock endast 500 m. Länsstyrelsen saknar redovisning av 

vilka åtgärderna är som gör man kan frångår detta avstånd. 

 

Behovsbedömning 

Kommunen bedömer att förslaget innebär betydande påverkan på miljön. 

Länsstyrelsen delar kommunens åsikt. Samråd har hållits med Länsstyrelsen 

om miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning och omfattning enligt 

6 kap. 11-18 §§ miljöbalken. En ansökan enligt 9 kap. miljöbalken 

behandlas parallellt med planprocessen. 

 

Länsstyrelsen bifogar ett yttrande från Statens Geotekniska Institut (SGI). 

SGI bedömer att stabilitetsförhållandena är tillfredsställande för befintliga 
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förhållanden och den planerade anläggningen bedöms kunna utföras med 

tillfredsställande stabilitet permanentstadiet. 

 

Kommentar: Länsstyrelsen framhåller i sitt yttrande att lokaliseringen av 

reningsverket är lämplig. Prövning av verksamhet enligt 9 kap miljöbalken 

pågår parallellt med detaljplanens framtagande och Länsstyrelsen 

förutsätter att tillstånd för reningsverket finns innan detaljplanen antas. 

Detta är också är kommunens ambition. 

  

Övervägande del av de synpunkter som enligt Länsstyrelsens yttrande kan 

aktualisera prövning behandlas i den pågående tillståndsprövningen av 

reningsverket och avser inte frågor för detaljplaneområdet.  

 

Synpunkterna handlar till största del om påverkan och konsekvenser från 

ledningsdragningen av det renade avloppsvattnet till, samt avloppsledningar i, 

Lidan. Frågor som lyfts är bland annat risk för översvämning, påverkan på 

forn- och kulturlämningar, marinarkeologiska utredningar, underhåll av 

ledningarna, risken för föroreningsspridning från framtida riksväg 44 (inom 

vägreservatet) samt påverkan på fisk- och fiskvandring. 

 

Kommunen har fått en begäran om komplettering av tillståndsansökan för 

miljöprövningen från Länsstyrelsen i slutet av juni 2017. Kommunen har skickat 

in kompletteringar den 2 oktober 2017 och Länsstyrelsen förväntas ge svar i 

januari 2018.   

 

Kommentar gällande synpunkter under rubriken Skyfall: Utförd 

dagvattenutredning beskriver detaljerat hur dagvattnet ska tas om hand, 

bland annat genom makadamdiken, genomsläppliga växtbäddar och 

fördröjningsdamm förutom konventionella dagvattenledningar. Områdets 

storlek är tilltaget så att utrymme för hantering av dagvatten är möjlig inom 

planområdet, att höjdsätta detaljplanen med planbestämmelser ses inte som 

nödvändigt då skyddsåtgärder som påtalas i MKB:n hanteras vid tekniskt 

samråd i bygglovsprocessen och följer BBR:s regler. Dessutom behandlas 

frågor om skydd och säkerhet i processen för miljötillståndet för 

verksamheten.  

 

Justeringar som gjorts utifrån Länsstyrelsens yttrande: Plankartan har 

justerats med formuleringen av planbestämmelsen om att utjämningsdamm 

samt även diken tillåts anläggas inom planområdet. 

Miljökonsekvensbeskrivningen har rättats med gällande normer för 

miljökvalitetsnormer för ytvatten (avsnitt 6.3.2).  

 

Räddningstjänsten Västra Skaraborg 2017-06-19    Bil. 2 

Räddningstjänsten Västra Skaraborg har inget att erinra förutsatt att 

nedanstående punkter beaktas. 

 Då planområdet inte är omgärdat av ett ordinarie gatunät behöver man 

inom fastigheten tillse att byggnader blir åtkomliga för räddningsinsatser 

i enlighet med BBR 5:72. Avstånd mellan räddningsfordonens 
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uppställningsplats och byggnaders angreppspunkter bör understiga 50 

meter. 

 Anläggningsdelar innehållande brandfarlig gas eller vätska ska utformas 

i enlighet med lagen om brandfarliga och explosiva varor och de 

föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen. Det förutsätts att 

eventuella skyddsavstånd mellan olika anläggningsdelar och 

skyddsobjekt kan uppfyllas inom det tänkta planområdet. 

 

Kommentar: Frågor gällande risker vid brand hanteras dels i ansökan för 

reningsverkets miljötillstånd samt vid bygglovsprövningen. Detaljplanens 

utformning möjliggör för att placera byggnader så att brandsäkerheten 

säkerställs.   

 

Trafikverket 2017-07-06        Bil. 3 

Trafikverket anser att förslaget till ny detaljplan är bra och genomarbetat.  

Som kommunen anger i planbeskrivningen ska avtal om åtgärder på väg 

184 mellan Lidköpings kommun och Trafikverket tecknas före 

detaljplanens antagande. Trafikverket vill flagga för att genomförande av 

åtgärder på väg 184 kan komma att dröja på grund av hög arbetsbelastning 

med många åtgärder som ska genomföras på statligt vägnät.  

 

En anslutningsansökan hos Trafikverket för en annan utformning av 

anslutning till väg 184 än den som föreslagits i planbeskrivningen har gjorts 

men dragits tillbaka. Flyttad anslutning enligt planbeskrivningen behöver 

beviljas innan detaljplanen kan antas.  

 

Kommentar: Lämplig utformning av anslutning till väg 184 pågår och en ny 

anslutningsansökan kommer att skickas in när exakt läge och utformning 

har bestämts.   

 

På sidan 21 under avsnittet Trafikutredning står att "Trafikverket bedömer 

att ingen vägplan behövs för planerade åtgärder". Detta är en tidig 

bedömning och kan inte garanteras. I samband med projektering utreds om 

projektet kan genomföras med hjälp av ställningstagande för typfall 1, eller 

om vägplan krävs. Trafikverket har inga ytterligare synpunkter på 

planförslaget. 

 

Kommentar: Trafikverkets synpunkter har noterats och planbeskrivningen 

har justerats så att det framgår att Trafikverkets ställningstagande om 

vägplan utreds i samband med projektering av infartsvägen.   

 

Vattenfall Eldistribution AB 2017-08-31       Bil. 4 

Vattenfall har som kommunen omnämnt i planbeskrivningen en 130 kV 

kraftledning som sträcker sig i öst-västlig riktning samt även den 130 kV 

ledning som sträcker sig i nord-sydlig riktning. Planbeskrivningen hänvisar 

till Elsäkerhetsverkets föreskrifter beträffande skyddsavstånd mellan ledning 

och byggnader. Avstånden som framgår i dessa föreskrifter är strikta 

avstånd som endast avser elsäkerheten. 
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Kommentar: Planhandlingen har justerats så att rätt uppgift framgår om 

ledningshavare. 

 

I en samlad bedömning väger Vattenfall in fler faktorer än elsäkerhet. 

Minsta avstånd som Vattenfall anger mellan byggnad/byggrätt vid en 

ledning med större spänning än 55 kV är 20 meter. Utöver det avståndet är 

det upp till kommunen att tillämpa försiktighetsprincipen beträffande 

elektriska och magnetiska fält (emf). Aktuell plangräns är lokaliserad ca 15 

meter från ledningen. Vattenfalls önskemål är att plangränsen lokaliseras så 

att den inte går in i ledningens skogsgata. 

 

Kommentar: Plangränsen ligger inte inom ledningens skogsgata och ca 15 

meter från Vattenfalls ledning. Dessutom regleras med planbestämmelse att 

byggnad ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns (i detta fall även 

plangräns). Detta ger att byggnader kommer att placeras minst 19,5 meter 

från Vattenfalls ledning vilket bedöms som ett betryggande avstånd.        

 

Sakägare under samrådsmötet 2017-08-10    Bil. 5 

Frågor och synpunkter under samrådsmötet bemöttes och finns i sin helhet i 

protokoll från mötet, bilaga 5.  

Några synpunkter ur protokollet: 

Vi behöver vara mer rädda om våra skogar, det tas av kommunens skogar 

överallt. Att köpa in annan skog i kommunen ger ju egentligen inte mer 

skog. 

 

Kommentar: I kommunens planering ska många intressen vägas in, dessa 

frågor hanteras i kommunens översiktsplan. Inom tomten för 

avloppsreningsverket ska hänsyn tas vid avverkning av skog för att i 

möjligaste mån bevara träd bland annat för att behålla ett naturligt inslag 

och skapa trevnad.  

 

Det är viktigt att det planeras så att Ekestubbevägen (vägsamfällighet) inte 

används. Vägen är liten och skulle inte tåla en ökad belastning. 

 

Kommentar: All trafik till reningsverket ska ske via länsväg 184, inga 

transporter till och från avloppsreningsverket är planerade att behöva ske 

på Ekestubbevägen. 

 

Justeringar i planhandlingarna 
Plankartan har justerats med formuleringen av planbestämmelsen om att 

utjämningsdamm samt även diken tillåts anläggas inom planområdet. 

 

Miljökonsekvensbeskrivningen har rättats med gällande normer för 

miljökvalitetsnormer för ytvatten (avsnitt 6.3.2).  

 

Planbeskrivningen har justerats så att det framgår att Trafikverkets 

ställningstagande om vägplan utreds i samband med projektering av 
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infartsvägen samt har justerats så att rätt uppgift framgår om 

ledningshavare. 

 

Redaktionella synpunkter som framförts under samrådstiden har inarbetats i 

planhandlingarna.  

 

Ställningstagande och förslag till beslut 
Synpunkter som framförts på detaljplaneförslaget har helt eller delvis 

tillgodosetts. Samhällsbyggnadsnämnden föreslås godkänna detaljplanen för 

granskning.  

 

 

LIDKÖPINGS KOMMUN 

Samhällsbyggnad Plan och Trafik 

 

 

 

Marie-Anne Eriksson 

Planarkitekt  

Direkttelefon 0510-77 11 59 



Yttrande
2017-09-05

Diarienummer
402-21125-2017

Sida
1(5)

c:\program files (x86)\formpipe software ab\document converter by formpipe\app_data\batch\batch_87294c8176314c40b255b0e5361c3377\1c100a10-b84e-4edd-a935-
1817c93a01ce.docx

Postadress:
403 40 Göteborg

Besöksadress: Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
 (fax)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Samhällsbyggnadsenheten
Jens Rasmussen

arkitekt

Lidköpings kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@lidkoping.se
marie-anne.eriksson@lidkoping.se

Förslag till detaljplan för del av Kartåsen 1:1, reningsverket, i 
Lidköpings kommun, Västra Götalands län
Handlingar daterade maj 2017 för samråd enligt 5 kap 11 och 11 a §§ plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900), utökat förfarande

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

En flyttning av reningsverket är ett mycket angeläget projekt för 
kommunen då det är en av förutsättningarna för att bygga bostäder i 
Västra Hamnen. Lokaliseringen av reningsverket är lämplig. Prövning 
av verksamhet enligt 9 kap miljöbalken pågår parallellt. Länsstyrelsen 
förutsätter att tillstånd för reningsverket finns innan detaljplanen 
antas.

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 och 
miljökvalitetsnormer 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
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.

Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken (MB) påtagligt 
kommer att skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig, , att 
strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande 
bestämmelser, eller
att bebyggelse blir olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas 
säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

MKN och hälsa
Dessa frågor är de som i första hand kommer att prövas i 
tillståndsprövningen enligt 9 kap miljöbalken. Länsstyrelsen anser att 

mailto:samhallsbyggnad@lidkoping.se
http://www.notisum.se/pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/20100900.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K7
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm
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prövning av dessa frågor först får göras i tillståndsärendet och att ett 
antagande av planen får avvakta miljöbalksprövningen.

Råd enligt PBL och MB 

Vatten
Hur påverkar avledningen av dagvatten och renat avloppsvatten till Lidan risken 
för översvämning i Lidan?

När det gäller miljökvalitetsnormer för ytvatten (avsnitt 6.3.2) så redovisas de 
gamla normerna; inte de nya som fastställdes 2016. Materialet bör kompletteras 
med de nya normerna.

När det gäller dagvatten hänvisar de till Göteborgs stads riktvärden för 
föroreningshalter. Länsstyrelsen undrar varifrån föroreningarna i dagvattnet 
kommer och varför det är relevant att jämföra med Göteborgs stads riktvärden 
(som avser storstadsmiljö). 

Bäcken för utgående renat avloppsvatten lyfts fram som något mycket positivt. 
Vattnet lär dock innehålla en del mikroorganismer. Vad innebär det ur 
smittspridningssynpunkt?

Kulturmiljö
I beskrivningen till planen och MKB behandlas inte kulturmiljöfrågor under egen 
rubrik utan som underrubrik till tex. avsnitt om natur. 

Rubricering för kulturfrågor är önskvärt då ställningstagande av för- och nackdelar 
av olika alternativ beträffande påverkan på fornlämningar och kulturmiljö tydligt 
bör framgå.

Avloppsledningen kommer att ha påverkan på forn- och kulturlämningar framför 
allt i Lidan och i Lidköping har två stadslager som är skyddade enligt KML (Gamla 
och Nya staden). I befintliga texter framgår inte detta med tydlighet.

Arkeologiska utredningar:
Land- och marinarkeologisk utredning har gjorts för den föreslagna ledningen i 
Lidan och på land. 

För föreslagen sträcka på land har arkeologisk utredning visat att inga ytterligare 
arkeologiska undersökningar krävs, för föreslagen ledningssträcka och 
avloppsverk. 

Resultatet från den marinarkeologiska utredningen visar däremot att ett flertal 
indikationer på marina lämningar har påträffats. En del av dessa är bedömda som 
fornlämningar. Den marinarkeologiska utredningen har endast fastställt förekomst 
av lämningar. Innan tillstånd till avloppsledning i Lidan kan ges måste ytterligare 
marinarkeologiska undersökningar göras för att fastställa de befintliga 
lämningarnas utbredning, ålder etc. Därefter kan kulturmiljöenheten bedöma om 
tillstånd kan ges till ingrepp i, alt. borttagande av, lämningarna.
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En del av ledningen går igenom de två stadslagren, fornlämningarna Gamla och 
Nya staden. Förutom att Lidans kanter är förstärkta med stenskoning som skyddar 
kulturlagren från erosion, kan även kulturlager från de äldre stadslagren finnas 
under nuvarande bottenlager.

I dagsläget finns inte presenterat något slutligt förslag på hur ledningen kommer 
förläggas och  förankras i de delar som berör fornlämningar i Lidan.

Kulturmiljöenheten bedömer därför att underlaget till detaljplanen måste 
kompletteras med förslag på hur ledningen ska förankras samt att miljöprövningen 
bör inväntas.

Marinarkeologisk förundersökning bör också göras i tidigt skede för att fastställa 
fornlämningarnas omfattning.

Kulturmiljöenheten ser även att ett landbaserat alternativ för ledningen presenteras 
med analys och motivering för de olika alternativens för och nackdelar.

Trafik
Trafikverket anger i sitt yttrande att ”som kommunen anger i planbeskrivningen 
ska avtal om åtgärder på väg 184 mellan Lidköpings kommun och Trafikverket 
tecknas före detaljplanens antagande”. Länsstyrelsen har ingen annan uppfattning

Överföringsledningarna till verket, samt utloppsdiket från verket, kommer att korsa 
reservatet för väg 44. I samband med prövningen av dessa bör frågan om påverkan 
av underhåll av ledningarna samt risken för föroreningsspridning från vägen till 
Lidan redovisas.

Säkerhet
Länsstyrelsen instämmer med Statens geotekniska institut att 
stabilitetsförhållandena kan hanteras.

I den inledande riskanalysen nämns inte det nya reningsverket över huvud taget. I 
den separata riskanalys gjord för reningsverket saknas dock 
överföringsledningarna, vilket är en brist.

Skyfall
En skyddsåtgärd som tas upp i MKB:n är att anläggningen ska skyddas för 
kraftigt regn/skyfall genom bland annat höjdsättning så att vattnet rinner 
bort från översvämningskänsliga funktioner. För att vatten från intilliggande 
mark inte ska rinna in på reningsverket kan avskärande diken även förläggas 
utmed reningsverkets område. 
Det är viktigt att planen möjliggör de skyddsåtgärder som ska införas. Det 
bör framgå, även i planbeskrivningen, vilka skydd som krävs och hur de 
säkerställs. Kommunen bör utreda vilka åtgärder som är lämpliga och 
möjliga att reglera i planen. 
Enligt vår definition är anläggningen en samhällsviktig verksamhet. 

Synpunkter enligt annan lagstiftning
Länsstyrelsen är positiv till att nuvarande reningsverk ersätts med ett nytt med 
bättre placering. En viktig fråga i prövningen enligt 9 kap miljöbalken är 
placeringen av utsläppspunkten och överföringsledningarna. Länsstyrelsen är av 



Yttrande
2017-09-05

Diarienummer
402-21125-2017

Sida
4(5)

olika skäl tveksam till om det är lämpligt att lägga utsläppspunkten i Lidan. Det är 
troligen bättre att behålla nuvarande utsläppspunkt som ligger vid Lidans mynning 
i Vänern. Men detta får avgöras i prövningen. 

Beträffande miljöprövningen avser Länsstyrelsen att skicka ut en begäran om 
komplettering. Några punkter där komplettering troligen kommer att begäras är:

 Vilka bullernivåer som kan uppstå vid närliggande fastigheter under 
anläggnings- och driftsfas

 Teknisk beskrivning av utsläppspunkten och överföringsledningarna.

 Hur verksamheten (reningsverket och överföringsledningarna) påverkar 
fisk- och fiskvandring, kulturvärden och andra skyddsvärden i Lidan.

 Komplettering av luktutredningen

45 000 m3 kvicklera måste schaktas bort. Beroende på den fortsatta hanteringen så 
kan andra prövningar bli aktuella.

I Boverkets skrift ”Bättre plats för arbete” rekommenderas ett skyddsavstånd om 
1 000 m vid ett reningsverk av denna storlek. Avståndet till närboende är dock 
endast 500 m. Länsstyrelsen saknar redovisning av vilka åtgärderna är som gör 
man kan  frångår detta avstånd.

Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget innebär betydande påverkan på miljön. 
Länsstyrelsen delar kommunens åsikt. Samråd har hållits med Länsstyrelsen 
om miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning och omfattning enligt        
6 kap. 11-18 §§ miljöbalken. En ansökan enligt  9 kap. miljöbalken 
behandlas parallellt med planprocessen.

Detta yttrande har arkitekt Jens Rasmussen beslutat och arkitekt 
Mehdi Vaziri granskat. I den slutliga handläggningen har även Åsa 
Algotsson från kulturmiljöenheten, Rebecka Thorwaldsdotter från 
enheten från samhällsskydd och beredskap,  Linnea Söderberg från 
naturavdelningen, Anita Harri från miljöskyddsavdelningen samt 
Mats Rydgård från vattenavdelningen deltagit. 

Jens Rasmussen                                   Mehdi Vaziri 

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
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{T, TRAFIKVERKET 

UDKÖPINGS KOMMUN 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND 

201? -07- 0 6 

Dn 

Trafikverkets yttrande gällande detaljplan för Kartåsen 

1:1, Reningsverket, Lidköpings kommun 

Ärende 

Trafikverket har tagit del av handlingarna gällande detaljplan för Kartåsen 1:1, 
Reningsverket. 

Reningsverket kominer att via en enskild väg ansluta t i l l väg 184, för vilken Trafikverket 
är väghållare. Den enskilda vägen kommer att behöva byggas om i samband med 
detaljplanens genomförande. 

Vid platsen har väg 184 en skyltad hastighet på 90 km/h och 8052 fordon per 
årsmedeldygn (mätår 2013). 

Trafikverkets synpunkter 

Trafikverket anser att förslaget t i l l ny detaljplan är bra och genomarbetat. 

Som kommunen anger i planbeskrivningen ska avtal om åtgärder på väg 184 mellan 
Lidköpings kommun och Trafikverket tecknas före detaljplanens antagande. 
Trafikverket vill flagga för att genomförande av åtgärder på väg 184 kan komma att 
dröja på grund av hög arbetsbelastning med mänga åtgärder som ska genomföras pä 
statligt vägnät. 

En anslutningsansökan hos Trafikverket för en annan utformning av anslutning ti l l väg 
184 än den som föreslagits i planbeskrhmingen har gjorts men dragits tillbaka. Flyttad 
anslutning enligt planbeskrivningen behöver beviljas innan detaljplanen kan antas. 

På sidan 21 under avsnittet Trafikutredning står att "Trafikverket bedömer att ingen 
väg plan behövs för planerade åtgärder". Detta är en tidigt bedömning och kan inte 
garanteras. I samband med projektering utreds om projektet kan genomföras med hjälp 
av ställningstagande för typfall i , eller om vägplan krävs. 

Trafikverket har inga ytterligare synpunkter på planförslaget. 

Övrigt 

Trafikverket ser fram emot fortsatt deltagande i ärendet. 

Med vänlig hälsning 

Sarah Vo 
Samhällsplanerare 

Trafikverket 

Box 110 

54123 SKÖVDE 

Besöksadress: Trädgårdsgatan 15D 

Texttelefon: 010-123 99 97 

Telefon: 0771 - 921 921 

trafikverket@trafikverket.se 

www.trafikverket.se 

Sarah Vo 

Planering - Samhällsplanering 

Direkt: 010-124 37 63 

sarah.vo@trafikverket.se 
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Lid Samhäll: 

Från: 

Skickat: 

Till: 

daniel.fohlin@vattenfall.com 

den 31 augusti 2017 08:19 

Lid Samhällsbyggnad 

Marie-Anne Eriksson 

Remissyttrande dp Kartåsen 1:1, Reningsverket 

LIDKÖPINGS KOMMUN 
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND 

2017 -08- 3 1 
Kopia: 

Ämne: 
Dnr. 

Hej, 

Vattenfall Eldistribution nedan kallat Vattenfall har tagit del av samrådshandlingen och lämnar följande synpunkter. 

Vattenfall har som kommunen omnämnt i planbeskrivningen en 130 kV kraftledning som sträcker sig i öst-västlig 

riktning. Vattenfall har även 130 kV ledingen som sträcker sig i nord-sydlig riktning. Det är alltså inte kommunens 

ledning. 

Planbeskrivningen hänvisar till Elsäkerhetsverkets föreskrifter beträffande skyddsavstånd mellan ledning och 

byggnader. Avstånden som framgår i dessa föreskrifter är strikta avstånd som endast avser elsäkerheten. 

I en samlad bedömning väger Vattenfall in fler faktorer än elsäkerhet. Minsta avstånd som Vattenfall anger mellan 

byggnad/byggrätt vid en ledning med större spänning än 55 kV är 20 meter. Utöver det avståndet är det upp till 

kommunen att tillämpa försiktighetsprincipen beträffande elektriska och magnetiska fält (emf). 

Aktuell plangräns är lokaliserad ca 15 meter från ledningen. Vattenfalls önskemål är att plangränsen lokaliseras så 

att den inte går in i ledningens skogsgata. 

Vänliga hälsningar 

Daniel Fohlin 

Tillstånd & rättigheter 
Vattenfall Eldistribution AB 
461 88 Trollhättan 
Österlånggatan 60 

0725-852624 
daniel.fohlin@vattenfall.com 

i 
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Samrådsmöte för detaljplan för del av Kartåsen 1:1, Reningsverket 
Anteckningar 2017-08-10 (Samt kommentarer Petter Gustafsson SWECO, 170822) 
 
Gustav Edvinsson välkomnar alla till samrådsmötet och presenterar politiker och tjänstemän.  
Marie-Anne Eriksson börjar med att presentera planförslaget och varför vi har samlats här 
ikväll. M berättar även lite kort om vad en detaljplan innebär samt möjligheten att lämna 
synpunkter på ett planförslag.  
 
M redogör för lokaliseringsutredningen som ligger till grund för varför reningsverket föreslås 
till den aktuella platsen.  
 
Många utredningar ligger till grund för planförslaget och för ansökan om miljötillstånd för 
verket. Bl.a. Geoteknik, arkeologi, dagvatten, natur, trafik m.m. Verket kommer att angöras 
via lv 184 och vidare tillfartsväg söder om verket. 
 
Detaljplanen reglerar ett område för E – avloppsverk med en högsta byggnadshöjd på 12 m 
och en högsta totalhöjd på 20 m. 
 
Byggstart för verket planeras till juni 2018, det planeras vara i drift 2020. 
 
Tekniska frågor kring verket hänvisas till Swecos projektledare Petter Gustavsson. Visitkort 
med kontaktuppgifter finns.  
 
Planprocessen  
Förväntas antas vårvintern 2018. 
Synpunkter skriftligt senast den 18 augusti  
 
 
Fråga – Finns det erfarenheter från liknande verk? 
Kommentar: Nej, detta blir det modernaste verket i Sverige. I Varberg finns ett ett år 
gammalt verk som liknar det som planeras, men detta saknar det sista reningssteget som 
Lidköping kommer att ha. Detta verk kommer bli luktfritt. 
Kommentar Petter Gustafsson SWECO, 170822 - Lidköpings nya avloppsreningsverk kommer 
att bli ett modernt reningsverk som kommer ligga i framkant. Det byggs väldigt få 
reningsverk i denna storlek, det närmaste i Sverige är det nyligen uppförda verket i Värnamo. 
Alla kända luktstörande delar på verket kommer antingen täckas alternativt att hanteras 
inomhus (man kan aldrig säga luktfritt). 
  
Fråga – Planeras verket med tillräcklig kapacitet för en kommun som växer?  
Kommentar: Ja, verket är planerat utifrån befolkningsprognoser för kommunen och det är 
även förberett för att enkelt kunna byggas ut. På sikt kan andra kommuner vilja ansluta sig 
hit. 
Kommentar Petter Gustafsson SWECO, 170822 – Verket planeras utifrån kommunens vision 
om 45 000 invånare år 2030. 
 
Fråga – Frågan är hur vattnet kommer dit och därifrån, diket kommer skära av skogen och 
bilda en barriär för de som rör sig där? Hur blir det där diket korsar vägar och bäckar? 
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Kommentar: Diket kommer att grävas under befintliga bäckar, vattnet från verket ska inte 
blandas med befintliga flöden. Diket kommer även grävas under vägar. Förslag finns om att 
göra i ordning kring diket i skogen med bland annat spångar/broar och sittplatser. 
Reningsverkets verksamhet kommer ta emot studiebesök och det ska göras snyggt och 
trivsamt både kring verket, där skog ska sparas runt om, och längs med flödesvägen. Detta 
är dock inte en fråga för aktuell detaljplan. Diket kommer vara ca 10-11 meter brett med sina 
slänter. (Tekniska frågor och frågor om utformning hänvisas till Petter Gustavsson, Sweco). 
Kommentar Petter Gustafsson SWECO, 170822 - Huvudspåret till reningsverket kommer att 
ske via Lidan upp till Sköldmötorp och vidare i ledning som kommer att schaktas ner via 
skogskanten fram till verket. Det utgående renade vattnet kommer att ledas i en konstruerad 
bäck som följer naturens topografi där befintliga bäckar och vägar behöver korsas kommer 
detta att exempelvis ske via dykarledningar, broar och akvedukter, den exakta utformningen 
blir fastställd under hösten 2017. Tanken är också att anlägga ett promenadstråk ut med 
bäcken med ett antal överfarter för tillgänglighet. Teknisk service VA kommer att presentera 
den föreslagna utformningen för berörda parter för att tillvarata enskilda synpunkter från 
intressenter. Bredden på bäcken kommer att vara ca 5-7 meter. 
 
Fråga – Det vägreservat som finns sedan länge för fortsättning av rv 44, är det slopat nu när 
Ställverk och reningsverk hamnar i och i angränsning till det? 
Kommentar: Nej, vägreservatet är utpekat av Trafikverket och ligger kvar i befintligt läge. 
Det finns i dagsläget ingen prognos på när en fortsättning på vägen kan bli aktuell. 
 
Synpunkt – Det finns en vattenförening med ledning i området som i samband med nya 
ledningsdragningar vill flyttas med och gå på nya ledningen. De har varit i kontakt med 
Pernilla Bratt som då lät positiv till detta.  
Kommentar: Rekommenderas att föreningen tar ytterligare kontakt med Teknisk service då 
de är de som hanterar denna fråga, ligger inte inom detaljplanens område. Samhällsbyggnad 
tar med frågan till berörda. 
Kommentar Petter Gustafsson SWECO, 170822 - Kontakt är upprättad med 
vattenföreningen och finns med i arbetet med ledningsdragningen till det nya ARV, även den 
vattenledning som går mot fastigheten Ängen 1:10 kommer att hanteras i projektet. 
 
Synpunkt – Vi behöver vara mer rädda om våra skogar, det tas av kommunens skogar 
överallt. Att köpa in annan skog i kommunen ger ju eg. inte mer skog. 
Kommentar: I kommunens planering ska många intressen vägas in, dessa stora frågor 
hanteras i kommunens översiktsplan. 
 
Synpunkt – Det är viktigt att det planeras så att Ekestubbevägen (vägsamfällighet) inte 
används. Vägen är liten och skulle inte tåla en ökad belastning. 
Kommentar: All trafik till reningsverket ska ske via lv 184, inga transporter är planerade att 
behöva ske på Ekestubbevägen.  
 
Gustav avslutar mötet och trycker på vikten att komma in med skriftliga synpunkter på 
förslaget.  
 
 

Maria Nordqvist 
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