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Detaljplan för Hyveln 1, Östra hamnen,  
Lidköpings kommun 
Granskningsutlåtande 
 
Hur samråd och granskning bedrivits 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna detaljplanen för 
samråd den 9 maj 2017. Planen varit föremål för samråd (10 maj – 14 
juni 2017) och granskning nr 1 (6 dec 2017 – 12 jan 2018). Efter det 
pausades planen och återupptogs igen under hösten 2021. Detaljplanen 
har därefter varit ute på ytterligare en granskning, nr 2, (24 jan – 15 feb 
2022). Under samrådet kom åtta yttranden in som sammanställts i en 
samrådsredogörelse. Tio yttranden som kommit in under granskning nr 1 
finns diarieförda och tillgängliga på kommunen. Under granskning nr 2 
kom fem yttranden in. Dessa finns sammanställda och bemötta i detta 
granskningsutlåtande som bifogas planhandlingen.  
 
Genomförandet av planen har bedöms innebära betydande miljöpåverkan 
enligt 4 kap. 34 § PBL och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har 
tagits fram för att lyfta de aspekter som detaljplaneförslaget kan ha 
inverkan på. Kommunen har haft samråd med Länsstyrelsen om 
avgränsningen för MKB:n (2017-04-07) som lyfter frågor om påverkan 
från miljöfarliga verksamheter, förorenad mark, riksintresse för sjöfart, 
översvämning, strandskydd och farligt gods. MKB:n bifogas och utgör en 
del av planhandlingen.  
 
Information om samråd och granskning har skickats till Länsstyrelsen, 
Lantmäteriet och Trafikverket med flera myndigheter, sakägare och 
andra berörda. Kungörelse har gjorts i ortstidning. Planhandlingarna har 
varit tillgängliga på kommunens webbplats och i stadshuset, Skaragatan 
8 i Lidköping. 
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Planförslaget har tagits fram enligt ett utökat planförfarande (Plan- och 
bygglagen, PBL 2010:900).   
 
Inkomna yttranden 
Nedan redovisas synpunkter från granskningstiden (nr 2). 
Samhällsbyggnads kommentarer och ställningstagande redovisas i kursiv 
stil efter varje yttrande. Samtliga yttranden biläggs handlingen, (Bilaga 1-
5).  
 
Länsstyrelsen, 2022-02-15        Bil. 1 
 
Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 
§ PBL och nu kända förhållanden att planen inte kan accepteras och kan 
därför komma att prövas av Länsstyrelsen om den antas.  
 
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) 
 
Däremot anser Länsstyrelsen att detaljplanen är i konflikt med  
 
Människors Hälsa och säkerhet. 
Länsstyrelsen anser att det är en omfattande och komplex riskbild i 
området. Man har dock gjort en relativt noggrann riskanalys och överlag 
verkar lokaliseringen ändå vara rimlig, men en del frågetecken kopplat 
till planbestämmelserna behöver redas ut. 
 
Risk för olyckor 
Riskanalysen föreslår att ventilationen mot Rörstrandsvägen samt mot 
Lantmännens gödselterminal ska placeras mot en trygg sida bort från 
riskkällan (m4 resp. m7). Dessa riskkällor är placerade i två väderstreck 
samtidigt som bebyggelsen ska uppfylla båda kraven. Kommunen 
behöver förtydliga hur kraven kan kombineras för att uppnå acceptabel 
risknivå. 
 
Kommentar: De riskkällor som avses i planbestämmelserna m4 
respektive m7 finns söder (Rörstrandsgatan) respektive väster 
(Lantmännens gödselterminal) om planområdet. Planbestämmelsen m4 
som reglerar risk avseende farligt godstransporter på Rörstrandsgatan 
berör endast en begränsad del inom planområdet, 80 meter från vägkant. 
För att tydliggöra detta har plankartan och planbeskrivningen 
kompletterats med en illustration där 80-metersgränsen framgår. 
Dessutom har planbestämmelsen m4 justerats till att enbart gälla de 
byggnader som finns inom berört 80-metersavstånd.  
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Kommunens bedömning är att det endast är inom denna begränsade del 
inom planområdet som de båda bestämmelserna ska kombineras varför 
det är rimligt att i dessa fall kunna styra friskluftsintag åt norr eller 
österut och därmed uppnå acceptabel risknivå. I övrigt ingen ändring i 
planhandlingen.   
 
Riskanalysen föreslår vidare som ”rekommendation” att ventilation som 
vetter mot gödselterminalen ska kopplas till brandgasdetektorer så att den 
automatiskt stänger. Kommunen nämner rekommendationen i 
planbeskrivningen men har inte säkerställt den. Kommunen behöver 
tydligare ta ställning till och motivera om åtgärden är nödvändig för att 
risknivån ska bli acceptabel eller inte. 
 
Kommentar: Skrivningen i riskanalysen med automatisk avstängning av 
ventilation via branddetektorer är en rekommendation. Genom att det 
finns verksamheter och möjliga utformningar av byggnation då det inte 
är praktiskt eller säkert med automatisk nödavstängning bedöms det inte 
som lämpligt att detaljstyra detta i detaljplanen med planbestämmelser. 
Det kan till exempel handla om; 

• Verksamheter som inte har brandlarm (brandlarm är inte krav för 
vissa verksamheter). 

• Om ventilationen i byggnaden utförs med system där 
ventilationssystemet (fläktarna) ska vara i drift vid brand 
(aktiverat brandlarm), till exempel för att transportera ut 
brandgaser från byggnaden, då ska inte ventilationen nödstängas. 

• En olycka på gödselterminalen kan innebära spridning av giftiga 
gaser som inte aktiverar brandlarmet i byggnad på Hyveln 1, då 
bör det istället finnas möjlighet för speciellt utsedd personal, till 
exempel fastighetsskötare eller räddningstjänst, att stänga av 
ventilationen.  

Skrivningen i riskanalysen med aktivering via branddetektorer är en 
rekommendation, dock inget som i analysen bedöms krävas för att uppnå 
acceptabel risknivå. Förtydligande har gjorts i planbeskrivningen.  
 
Riskanalysen föreslår att obebyggda ytor utomhus som vetter mot 
Lantmännen Reppe och mot Rörstrandsgatan ska utföras så de inte 
uppmuntrar till stadigvarande vistelse (m1 resp. m6). Kommunen har inte 
reglerat motsvarande krav för ytor som är exponerade mot seveso-
anläggningen, dvs. gödselterminalen – vilket rekommenderas av 
riskanalysen. Kommunen behöver beskriva varför denna åtgärd inte har 
reglerats (samtidigt som kommunen har reglerat att friskluftsintag ej får 
placeras mot gödselterminalen). 
 
Kommentar: Reglering av stadigvarande vistelse mot gödselterminalen 
görs inte i detaljplanen på grund av att en olycka på den anläggningen 
inte kommer påverka planområdet lika snabbt och direkt som en olycka 
på Lantmännen Reppe där strålningen blir primär. Spridningen från en 
brand på gödselterminalen är sekundär och kommer ta längre tid att 
utveckla sig. På grund av avståndet (> 100 meter) till gödselterminalen 
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kommer inte strålningsnivåerna från en sådan brand påverka människor 
inom Hyveln 1.  
 
I riskanalysen antas en brand starta i transportbanden och spridas 
vidare till lagringsfacket (bulklagret). Spridningsberäkningar har 
genomförts där det antas att de nitrösa gaserna sprids genom ett hål i 
byggnaden. Resultatet visar att livshotande koncentrationer av NOx 
(>100 ppm) kan uppnås inom 90 meter efter 15 minuter, 150 meter efter 
30 minuter och 270 meter efter 60 minuter. Skadliga, icke livshotande 
koncentrationer kan uppstå på längre avstånd än detta. 
 
För Lantmännen Reppe samt Rörstrandsgatan finns reglering av 
stadigvarande vistelse (m1 och m6) på grund av att dimensionerande 
scenarion är en pölbrand med brandfarlig vätska. En sådan brand 
kommer vid ett läckage och antändning direkt (mycket snabb 
brandspridning i brandfarlig vätska) att innebära mycket höga 
strålningsnivåer som personer inom Hyveln 1 kan skadas av.  
 
För Lantmännens Gödselterminal är dimensionerande scenario en brand 
enligt ovan som leder till att giftiga brandgaser (nitrösa gaser) sprider 
sig österut mot Hyveln 1 och på så sätt påverkar de som vistas inom- och 
utomhus på planområdet. Detta händelseförlopp är betydligt saktare vad 
gäller utveckling och spridning/påverkan på Hyveln 1. Vid ett sådant 
scenario kommer personer som vistas utomhus kunna uppmärksammas 
och utrymma från planområdet och sätta sig i säkerhet (jämfört med en 
pölbrand som går mycket snabbt från antändning till fullt utvecklad 
brand och direkt påverkan från strålningsvärme). Skrivelsen gällande 
friskluftsintagen är för att lokalerna inom Hyveln inte ska behöva 
utrymma vid en sådan brand och det ska gälla över hela området för att 
Lantmännen ska kunna ha lite rörelsefrihet inom sitt område för att 
uppmärksamma och utrymma. 
 
Ingen ändring görs i planhandlingen. 
 
Flera av planbestämmelserna som rör riskreducerande åtgärder (m3 - till 
m6) har enbart verkan för ”svårutrymda verksamheter”. I 
planbeskrivningen definieras ”svårutrymda verksamheter” som ”… 
exempelvis skola/förskola, lekland, äldreboende, sjukhus, större handel 
eller större evenemangsanläggningar med stora åskådarantal.” Detta är 
dock verksamheter som inte verkar vara planerade inom området. 
Därmed verkar det osannolikt att regleringen i praktiken får någon 
verkan. Planbestämmelsen är inte heller i linje med tydlighetskravet i 
plan- och bygglagen enligt Länsstyrelsens bedömning. Planområdet är 
riskutsatt från ett stort antal riskkällor. Dessutom finns det lokaler som 
inte faller under den beskrivna definitionen av svårutrymda 
verksamheter, som också kan ta tid att utrymma med hänsyn till 
exempelvis personer med funktionsnedsättning. Utifrån detta bedömer 
Länsstyrelsen att kommunen behöver motivera varför bestämmelsen i 
första hand omfattar verksamheter som inte verkar vara planerade och 
varför kommunen bedömer att risknivån ändå är acceptabel.  
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Kommentar: Det stämmer att avsikten med detaljplanen inte är att några 
svårutrymda verksamheter som den fördjupade riskanalysen ger exempel 
på, skola, förskola, äldreboende, lekland, äldreboende, sjukhus med 
mera, ska förekomma inom området. Planområdet är dock riskutsatt från 
olika riskkällor och det kan förekomma lokaler som inte faller in under 
den beskrivna definitionen av svårutrymda verksamheter, men som ändå 
kan ta tid att utrymma på grund av verksamheten i lokalen eller utifrån 
typen av byggnad. 
 
För att säkerställa en acceptabel risknivå samt tydliggöra 
planhandlingen har skrivningen om svårutrymda verksamheter tagits 
bort i planbestämmelserna m3 – m6. Planbeskrivningen har reviderats 
med motsvarande. 
 
Riskanalysen hänvisar till en Bilaga A som inte har bifogats. Därav kan 
beräkningsförutsättningarna inte granskas och riskanalysen saknar 
därmed den transparens som är nödvändig för att ta ställning till 
riskanalysens resultat. Handlingarna behöver kompletteras med denna 
bilaga. 
 
Kommentar: Handlingarna har kompletterats med bilaga A.  
 
Skyfall 
I MKB:n beskrivs att skyfall inom området innebär risk för 
översvämning och att människors hälsa och säkerhet kan påverkas 
negativt. Det framgår dock inte vad bedömningen baseras på, hur stor 
risken är eller hur risken har värderats. Kommunen har inte heller 
beskrivit eller reglerat några åtgärder kopplat till skyfallsproblematik. 
Kommunen behöver komplettera underlaget med ovan nämnda 
frågeställningar. Notera att framkomlighet till och ifrån planområdet 
behöver inkluderas i riskbedömningen kopplat till skyfall.  
 
Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats avseende bedömning 
av risk för översvämning under rubriken ”Risk för översvämning till följd 
av skyfall”. Samt en bild (Fig. 8 Skyfallskartering). Bedömningen 
baseras på av kommunen utförd skyfallskartering (2016).  
 
Av modellen framgår att det inom, samt angränsande till, planområdet 
vid ett klimatkompenserat 100-års regn kan uppstå vattensamlingar 
främst i nivåer om upp till 0,3 meter. En vattensamling på upp till 0,3 
meter kan innebära besvärlig framkomlighet men anses inte ha en 
betydande påverkan på kommunikationer och transporter eller utgöra 
risk för stora materiella skador eller för människors hälsa och säkerhet. 
 
Inom planområdet finns prickmarkerad mark (där byggnad inte får 
uppföras) där utrymme kan tillgängliggöras för att anlägga regnbäddar, 
fördröjningsmagasin eller liknande för fördröjning av dagvatten vilket 
skulle ge ytterligare förutsättningar att hantera ett kraftigt regn/skyfall. 
Planerad användning i detaljplaneförslaget samt framkomlighet till och 
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från planområdet kopplat till skyfall bedöms vara säkerställda i och med 
i planbeskrivningen beskrivna förutsättningar. 
 
Miljökonsekvensbeskrivningen har kompletterats med motsvarande under 
punkterna 6.1 och 6.2.  
 
Seveso 
Generellt anser Länsstyrelsen att markanvändning Centrum Cz ska 
begränsas i närheten av gödselterminalen. Det är därför viktigt att den 
begränsas till den sydvästra delen av planområdet. De åtgärder som 
planeras för att minska riskerna ska återspeglas i plankartan. Risk för 
översvämningar vid skyfall och övriga risker kopplat till klimatpåverkan 
bör också belysas i planbeskrivningen. 
 
Kommentar: Markanvändningen centrum (C) har begränsats till den 
södra delen av planområdet. I ett cirka 30 meter brett stråk mot östra 
plangränsen tillåts endast verksamheter (Z) som tillsammans med 
planbestämmelsen om placering av friskluftsintag utgör åtgärder som 
skydd mot störning från gödselterminalen. Kommunen gör därmed 
bedömningen att markanvändningen centrum har begränsats utifrån 
bedömd risknivå.  
 
Planbeskrivningen har kompletterats avseende bedömning av risk för 
översvämning under rubriken ”Risk för översvämning till följd av 
skyfall”. Samt en bild (Fig. 8 Skyfallskartering). Bedömningen baseras 
på av kommunen utförd skyfallskartering (2016). (se även under 
kommentar ovan under rubrik Skyfall)  
 
Övriga synpunkter på granskningshandlingen  
Det anges att Lantmännen gödselterminal har ammoniakinnehållande 
ämnen. En mer korrekt beskrivning är att ämnena innehåller 
ammoniumnitrat. Länsstyrelsen anser att framtida schakt- och 
markarbeten med avseende på förorenad mark får hanteras inom den 
saneringsanmälan till tillsynsmyndigheten (Miljö- och hälsa i Lidköping) 
som har upprättats 
 
Kommentar: Synpunkterna har noterats och medför ingen ändring av 
planhandlingen.  
 
Kulturmiljö 
Det är positivt att kulturmiljöutredning tagits fram inom planarbetet, men 
dess resultat bör dock ges uttryck i planbeskrivningen för att tydliggöra 
vilken hänsyn som krävs för att uppfylla kraven i 2 och 8 kap PBL. Mot 
bakgrund av framtaget kulturmiljöunderlag och de byggnader som 
tillförts rivningsförbud bör dessa byggnader betraktas som särskilt 
värdefulla enlig 8 kap 13 § PBL, vilket bör tydliggöras både i 
planbeskrivningen och plankartan. 
 
Det är bra att byggnaderna mot Sockerbruksgatan har försetts med 
rivningsförbud och varsamhetsbestämmelse. Varsamhetsbestämmelsen 
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nämner dock endast tegelfasad och inte vad som är viktigt gällande denna 
tegelfasad. Vidare hanterar inte planbeskrivningen eller plankartan andra 
värdefulla uttryck för de kulturhistoriska värdena som påvisas i den 
kulturhistoriska bedömningen, exempelvis höjder, kvartersstruktur, 
naturstens- socklar/omfattningar, originalfönster, tak och plåtdetaljer, 
skorstenar, tekniska installationer och färgsättning. 
  
Mot bakgrund av att planens syfte inte inkluderar bevarande av 
kulturmiljövärden inom aktuellt område och att både plankartans 
varsamhetsbestämmelse och planbeskrivningen är att betrakta som 
otydliga gällande varsamhetskravet riskerar denna bestämmelse, k, att bli 
juridiskt otillämpbar, t ex i samband med bygglovshantering. 
 
För att tydliggöra kulturvärdena och hanteringen av dessa behöver 
kommunen starkt överväga att komplettera planens syfte med en 
bevarandeambition inom planområdet samt planbeskrivningen med 
resultatet av Kulturbyggnadsbyråns kulturhistoriska bedömning från 
2016-06-16.  
 
Vidare bör kommunen se över hur varsamhetsbestämmelserna kan göras 
tydligare och i högre utsträckning säkerställer hänsyn till de utpekade 
uttrycken för de kulturhistoriska värdena. Enligt kulturmiljöunderlaget 
bör även kommunen överväga att komplettera varsamhets-
bestämmelserna med skyddsbestämmelser för säkerställande av att även 
förvanskningsförbud kan hanteras på ett rättssäkert sätt i senare 
bygglovshantering. 
 
Kommentar: Tegelbyggnader och skorstenar skyddas i detaljplanen.  
Genom att byggrätters omfattning samt byggnadshöjd och nockhöjd 
regleras, värnas gatumiljön och takfallet mot gatan förblir orörd. Med 
stöd i framtaget kulturmiljöunderlag betraktas byggnadsverken som 
särskilt värdefulla enlig 8 kap 13 § PBL, och regleras därför med 
rivningsförbud.  
 
För att tydliggöra avsikten med varsamhetsbestämmelsen gällande 
tegelfasad har planbestämmelsen omformulerats till;  
k1 – Byggnadsverkets karaktärsdrag vad gäller tegelfasad med kontrefort 
(strävpelare), takgesims och sockel ska bibehållas. Dessutom görs en 
kompletterande skrivning i detaljplanens syfte för att ytterligare 
tydliggöra områdets kulturhistoriska bevarandevärde i detaljplanen. 
Plankarta och beskrivning har korrigerats enligt ovan.  
 
Dagvattenhantering 
Då detaljplanen syftar till att ändra användningen av befintliga byggnader 
och då området sedan tidigare utgörs av hårdgjorda ytor med potentiell 
förorening i marken så anges det i planbeskrivningen att dagvatten 
kommer att ledas till det kommunala dagvattennätet men att det kommer 
att finnas slutna fördröjningsmagasin. Vattenavdelningen anser att det 
behöver framgå vad som händer med dagvattnet efter dagvattnet nått det 
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kommunala dagvattennätet. Går det till reningsverk för rening? Det är 
viktigt att dagvatten genomgår rening innan det når Lidan och Vänern. 
 
Kommentar: Det dagvatten som genereras på fastigheten leds ut till 
kommunens dagvattennät via anslutningspunkter som kommunen anvisat. 
Kommunens ledningsnät för dagvatten inom området, Östra hamnen, är, 
enligt uppgift från Teknisk Service VA, från tidigt 1980-tal och anlagda 
enligt den tidens bruk då dagvattnet leddes direkt ut i Lidan och Vänern 
utan rening eller fördröjning, vilket alltså är fallet även för aktuellt 
planområde. Teknisk Service renoverar kommunens ledningsnät löpande 
och vid behov, inga åtgärder finns planerade här i dagsläget. Inom 
planområdet finns ingen fördröjning eller rening men utrymme finns för 
att anlägga fördröjningsmagasin etc. inom prickmarkerat område. 
Synpunkten medför ingen ändring av planhandlingen.  
 
Trafikfrågor 
Trafikverket har skickat in synpunkter över granskningshandlingarna 
som även kommunen fått en kopia på. Av Trafikverkets yttrande framgår 
nedanstående som kommunen ska hantera innan planen antas. 
”Kommunen har inte beskrivit avsikten med området på plankartan (t1) 
som reserverats för allmännyttig trafik för järnvägsändamål, utan 
hänvisar till en utredning som pågår för att avgöra framtida behov. 
Trafikverket anser att planbeskrivningen bör kompletteras med vad 
avsikten är samt om det är tänkt att utgöra ett industrispår till 
Kinnekullebanan.”  
 
Kommentar: Förtydliganden har gjorts i planbeskrivningen om 
kommunens avsikt att ta bort markreservat för järnväg och möjliggöra 
för en bättre disponering av tomten med avsedd användning, 
verksamheter respektive centrum. En tillfällig användningsbestämmelse 
anges dessutom på plankartan inom markreservatet:  
[T1] Järnväg. Giltig från detaljplanens laga kraftdatum eller tidigast från 
2022-03-08 som längst till 2032-03-07. 
 
Lantmäteriet, 2022-02-14       Bil. 2 
Lantmäteriet framför i huvudsak följande i sitt yttrande:  
I planbestämmelserna med beteckningarna m3-m6 refereras till 
Rörstrandsgatan och i bestämmelsen m7 refereras till Lantmännens 
Gödselterminal. Av grundkartan framgår det inte var dessa ligger. 
Eftersom plankartan är den enda juridiskt gällande handlingen i en 
detaljplan bör det framgå av plankartan var den aktuella gatan respektive 
anläggningen ligger.  
 
I planbeskrivningen anges det på sidan 16 att ”En planbestämmelse om 
utförande föreslås i detaljplanen som möjliggör för skorstenar och 
skyltar etc att sticka upp över angiven nockhöjd. • b1 - Skorstenar, 
skyltar mm får sticka upp över angiven nockhöjd.”  
I plankartan står det istället: ”b1 {..Skorstenar, skyltar mm. får sticka upp 
över angiven byggnadshöjd..}, PBL 4 kap. 16 §1 st 1p.” 
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Lantmäterier framför även att kommunen behöver säkerställa gränsers 
noggrannhet samt ger synpunkter som inte direkt ligger inom 
Lantmäteriets lagstadgade bevakningsområden, men som enligt 
Lantmäteriet skulle förbättra detaljplanen.  
 
Kommentar: Plankartan har kompletterats med text där det framgår vart 
Rörstrandsgatan samt Lantmännen Gödseltermanal ligger. 
Bestämmelsen om nockhöjd har rättats. Gränserna är kontrollerade och 
är av god kvalitet. I övrigt görs ingen ändring i detaljplanen utifrån 
Lantmäteriets synpunkter.   
 
Trafikverket, 2022-02-09        Bil. 3 
Trafikverket har yttrat sig i samrådsskedet (TRV 2017/47811) samt 
granskning nummer 1 (TRV 2017/117631, daterat 2018-01-05). I 
granskningen framfördes synpunkter gällande behov av att 
riskutredningen kompletteras med risker från Kinnekullebanan, samt 
förtydligande gällande avsikten med ett område för allmännyttig trafik på 
kvartersmark. 
  
Trafikverkets synpunkter  
Trafikverket noterar att kommunen har tagit fram en fördjupad riskanalys 
för planområdet, där transporter av farligt gods på Kinnekullebanan ingår 
som riskobjekt. Trafikverket anser att kommunen har bemött 
Trafikverkets synpunkt gällande riskutredningen på ett tillfredställande 
sätt.  
 
Kommunen har inte beskrivit avsikten med området på plankartan (t1) 
som reserverats för allmännyttig trafik för järnvägsändamål, utan 
hänvisar till en utredning som pågår för att avgöra framtida behov. 
Trafikverket anser att planbeskrivningen bör kompletteras med vad 
avsikten är samt om det är tänkt att utgöra ett industrispår till 
Kinnekullebanan. I övrigt har Trafikverket inga ytterligare synpunkter på 
planförslaget. 
 
Kommentar: Förtydliganden har gjorts i planbeskrivningen om 
kommunens avsikt att ta bort markreservat för järnväg och möjliggöra 
för en bättre disponering av tomten med avsedd användning, 
verksamheter respektive centrum. En tillfällig användningsbestämmelse 
anges dessutom på plankartan inom markreservatet: [T1] Järnväg. Giltig 
från detaljplanens laga kraftdatum eller tidigast från 2022-03-08 som 
längst till 2032-03-07.  
 
Räddningstjänsten, 2022-02-02      Bil. 4 
Räddningstjänsten Västra Skaraborg har tagit del av de justeringar i 
planhandlingarna som gjorts efter granskning nr 1. Räddningstjänsten ser 
positivt på att prickmarkerat område mot Reppes verksamhet på Hyveln 
2 har utökats samt att Centrumverksamheter har begränsats till 
planområdets södra del. 
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Räddningstjänsten anser att man vid samhällsplanering bör eftersträva att 
så långt som möjligt separera riskanläggningar från verksamheter som är 
personintensiva eller byggnader som inrymmer verksamheter där 
personer förväntas ha mindre god lokalkännedom, inte förväntas vara 
vakna eller inte förväntas kunna sätta sig i säkerhet själva. 
  
Räddningstjänsten anser dock att prickmarkerat område kunde varit 
bredare. Dels för att ge marginal för eventuellt nya framtida 
ställningstaganden gällande utveckling av cisternparken vid Lantmännen 
Reppe och dels för att vi inte uppfattar skyddsavståndet på 35 meter till 
cisternparken som ett konservativt ställningstagande. 
 
Kommentar: I den fördjupade riskanalysen som utförts i planarbetet 
bedöms riskreducerande åtgärder nödvändiga för att hantera 
identifierade risker för planerad markanvändning. Detta säkerställs 
genom att plankartan försetts med planbestämmelser om störningsskydd, 
bland annat placering av utrymningsväg och friskluftsintag, samt ytor 
där stadigvarande vistelse inte bedöms vara lämpligt och prickmarkerad 
mark. Lämpliga åtgärder och utförande hanteras i kommande bygglov. 
Kommunen gör därmed bedömningen att avsedd markanvändning är 
lämplig. Ingen ändring görs i planhandlingen. 
 
Miljö-Hälsa, 2022-02-15        Bil. 5 
Miljö-Hälsa Lidköpings kommun framför följande: 
 
Förorenad mark  
Trots att en miljöteknisk utredning har tagits fram så kan det inte 
uteslutas att det finns föroreningar i andra punkter på fastigheten. All 
schakt i området ska därför betraktas som anmälningspliktig verksamhet 
enligt miljöbalkens bestämmelser och ska anmälas till 
tillsynsmyndigheten i god tid innan schaktarbete påbörjas. För aktuellt 
område finns idag en ”stående öppen” § 28 anmälan på grund av 
ovanstående förutsättningar och kända föroreningar på fastigheten. 
Åtgärder ska vidtas för de verksamheterna som kan medföra att 
människor kan komma i kontakt med befintliga föroreningar på 
fastigheten.  
Hantering av uppgrävda överskottsmassor ska också anmälas för 
bedömning om lämpligt omhändertagande.  
 
Buller 
Planen avser inte etablering av bostäder, skolor eller vårdlokaler som har 
angivna riktvärden för omgivande buller. Som planen anger så finns inga 
riktvärden som tar hänsyn till utomhusmiljön för handel, kontor, 
samlingslokaler eller liknande. Eventuella framtida klagomål på buller 
för därför bedömas från fall till fall utifrån det allmänna begreppet om 
olägenhet i miljöbalken. Buller på arbetsplatser kan också behöva 
hanteras av arbetsmiljöverket.  
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Kommentar: Miljö-Hälsas synpunkter beaktas och bedöms vara 
behandlade i planförslaget. Synpunkterna medför inga justeringar i 
planhandlingen.  
 
 
Justeringar i planhandlingarna 
Efter granskning nr 2 har planhandlingarna justerats enligt följande: 
 
Plankartan har kompletterats med; 
• En tillfällig användningsbestämmelse anges på plankartan inom 

gällande markreservat för järnväg: [T1] Järnväg.    
• Text som visar vart Rörstrandsgatan samt Lantmännen 

Gödseltermanal ligger. 
• Skrivning om svårutrymda verksamheter har tagits bort i 

planbestämmelserna m3 - m6. 
• En illustration som visar 80 meters avstånd från Rörstrandsgatan. 
• Varsamhetsbestämmelsen k1 har omformulerats till; Byggnadsverkets 

karaktärsdrag vad gäller tegelfasad med kontrefort (strävpelare), 
takgesims och sockel ska bibehållas.  

 
Planbeskrivningen har kompletterats med;  
• Ny rubrik ”Industrispår för järnväg” med förtydliganden om 

kommunens avsikt att ta bort markreservat för järnväg och 
möjliggöra för en bättre disponering av marken med avsedd 
användning (Z resp C). 

• Riskbedömning under ny rubrik ”Risk för översvämning till följd av 
skyfall” utifrån utförd skyfallskartering (2016). 

• En illustration som visar 80 meters avstånd från Rörstrandsgatan. 
• Förtydliganden om benämningen svårutrymda verksamheter. 
• En skrivning i detaljplanens syfte för att tydliggöra områdets 

kulturhistoriska bevarandevärde i detaljplanen.  
• Förtydligande avseende bedömningen att inte detaljstyra automatisk 

nödavstängning av ventilation i detaljplanen.  
 

Kompletterande underlag;  
• ”Slutrapport efterbehandling av förorenat område” Ewen 

Miljökonsult 2022-02-10.  
• Riskanalysen har kompletterats med bilaga A. 
 
Utöver detta har mindre justeringar och redaktionella ändringar inarbetats 
i planhandlingarna.  
 
 
Ställningstagande 
De justeringar som gjorts av planförslaget bedöms inte vara väsentliga. 
Ny granskning enligt 5 kap 25 § PBL erfordras därför inte.  
 
Synpunkter som framförts på detaljplaneförslaget bedöms vara 
tillgodosedda.  
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Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta detaljplanen.   
 
 
LIDKÖPINGS KOMMUN 
Samhällsbyggnad, Plan-Trafik 
 
Marie-Anne Eriksson 
Planarkitekt 
Marie-Anne.Eriksson@lidkoping.se 
0510-77 11 59 
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Lidköpings kommun
samhallasbyggnad@lidkoping.se
Marie-Anne.Eriksson@lidkoping.se

Granskningsyttrande över detaljplan för Hyveln 1, Östra 
Hamnen, i Lidköpings kommun, Västra Götalands län
Handlingar daterade januari 2022 för samråd enligt 5 kap 22 § plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900)

Bakgrund
Efter det första granskningsskedet har förändringar gjorts i 
planhandlingarna.
I huvudsak enligt punktlista nedan.
• Planområdets gräns har justerats mot verksamheten i väster
(Eurofins,
Mejseln 24) i och med markförsäljning.
• Avgränsning för markanvändningen har justerats vilket innebär att
det enbart är i den södra delen mot Sockerbruksgatan som det blir
möjligt att etablera centrumverksamheter (C). Övriga delar av
fastigheten är avsedd för verksamheter med begränsad
omgivningspåverkan (Z) och inom en del tillåts även kontor (K).
• Den fördjupade riskanalysen och Miljökonsekvensbeskrivningen
har reviderats utifrån nuvarande förutsättningar. Det är inte längre
aktuellt att Sevesoanläggning anläggs inom Lantmännen Reppes
fastighet, Hyveln 2.
• Prickmarkerat område (skyddsområde mot cistern) mot Lantmännen,
Reppes verksamhet har utökats åt öster.
• Nock- respektive byggnadshöjd redovisas i plankartan genomgående
som angivet värde i meter över angivet nollplan.
• Bestämmelser om farlig godstrafik har reviderats, se förtydliganden
nedan.
• Planbestämmelsernas utformning har preciserats och anpassats till
nuvarande version av plan- och bygglagen (PBL) som ska vara mera
anpassad till digital hantering för analyser etc.
• Dessutom har redaktionella ändringar utförts i planbeskrivningen.

Lidköpings kommuns avsikt är att stryka förslaget om förbud mot farligt 
gods inom verksamhetsområdet. Idag finns det inget förbud mot farligt 
gods någonstans i kommunen och kommunen anser att det är olämpligt 
att lägga ett sådant förbud i ett verksamhetsområde där transporter med 
farligt gods förekommer och är en förutsättning för verksamheternas 
fortlevnad. I och med denna granskningshandling har därför förslag om 
förbud strukits.

Yttrande

Datum
2022-02-15

Bilaga 1

1 (5) 
Ärendebeteckning 
402-2564-2022

mailto:samhallasbyggnad@lidkoping.se
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Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 
10 § PBL och nu kända förhållanden att planen inte kan accepteras 
och kan därför komma att prövas av Länsstyrelsen om den antas.
 
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)

Däremot anser Länsstyrelsen att detaljplanen är i konflikt med 
människors Hälsa och säkerhet.

Länsstyrelsen anser att det är en omfattande och komplex riskbild i området. 
Man har dock gjort en relativt noggrann riskanalys och överlag verkar 
lokaliseringen ändå vara rimlig, men en del frågetecken kopplat till 
planbestämmelserna behöver redas ut. 

Risk för olyckor
Riskanalysen föreslår att ventilationen mot Rörstrandsvägen samt mot 
Lantmännens gödselterminal ska placeras mot en trygg sida bort riskkällan 
(m4 resp. m7). Dessa riskkällor är placerade i två väderstreck samtidigt som 
bebyggelsen ska uppfylla båda kraven. Kommunen behöver förtydliga hur 
kraven kan kombineras för att uppnå acceptabel risknivå.

Riskanalysen föreslår vidare som ”rekommendation” att ventilation som 
vetter mot gödselterminalen ska kopplas till brandgasdetektorer så att den 
automatiskt stänger. Kommunen nämner rekommendationen i 
planbeskrivningen men har inte säkerställt den. Kommunen behöver 
tydligare ta ställning till och motivera om åtgärden är nödvändig för att 
risknivån ska bli acceptabel eller inte. 

Riskanalysen föreslår att obebyggda ytor utomhus som vetter mot 
Lantmännen Reppe och mot Rörstrandsgatan ska utföras så de inte 
uppmuntrar till stadigvarande vistelse (m1 resp. m6). Kommunen har inte 
reglerat motsvarande krav för ytor som är exponerade mot 
sevesoanläggningen, dvs. gödselterminalen – vilket rekommenderas av 
riskanalysen. Kommunen behöver beskriva varför denna åtgärd inte har 
reglerats (samtidigt som kommunen har reglerat att friskluftsintag ej får 
placeras mot gödselterminalen).
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Flera av planbestämmelserna som rör riskreducerande åtgärder (m3 - till m6) 
har enbart verkan för ”svårutrymda verksamheter”. I planbeskrivningen 
definieras ”svårutrymda verksamheter” som ”… exempelvis skola/förskola, 
lekland, äldreboende, sjukhus, större handel eller större 
evenemangsanläggningar med stora åskådarantal.” Detta är dock 
verksamheter som inte verkar vara planerade inom området. Därmed verkar 
det osannolikt att regleringen i praktiken får någon verkan. 
Planbestämmelsen är inte heller i linje med tydlighetskravet i plan- och 
bygglagen enligt Länsstyrelsens bedömning. Planområdet är riskutsatt från 
ett stort antal riskkällor. Dessutom finns det lokaler som inte faller under den 
beskrivna definitionen av svårutrymda verksamheter, som också kan ta tid 
att utrymma med hänsyn till exempelvis personer med funktionsnedsättning. 
Utifrån detta bedömer Länsstyrelsen att kommunen behöver motivera varför 
bestämmelsen i första hand omfattar verksamheter som inte verkar vara 
planerade och varför kommunen bedömer att risknivån ändå är acceptabel. 

Riskanalysen hänvisar till en Bilaga A som inte har bifogats. Därav kan 
beräkningsförutsättningarna inte granskas och riskanalysen saknar därmed 
den transparens som är nödvändig för att ta ställning till riskanalysens 
resultat. Handlingarna behöver kompletteras med denna bilaga. 

Skyfall
I MKB:n beskrivs att skyfall inom området innebär risk för översvämning 
och att människors hälsa och säkerhet kan påverkas negativt. Det framgår 
dock inte vad bedömningen baseras på, hur stor risken är eller hur risken har 
värderats. Kommunen har inte heller beskrivit eller reglerat några åtgärder 
kopplat till skyfallsproblematik. Kommunen behöver komplettera underlaget 
med ovan nämnda frågeställningar. Notera att framkomlighet till och ifrån 
planområdet behöver inkluderas i riskbedömningen kopplat till skyfall. 

Seveso
Generellt anser Länsstyrelsen att markanvändning Centrum Cz ska 
begränsas i närheten av gödselterminalen. Det är därför viktigt att den 
begränsas till den sydvästra delen av planområdet. De åtgärder som 
planeras för att minska riskerna ska återspeglas i plankartan.

Risk för översvämningar vid skyfall och övriga risker kopplat till 
klimatpåverkan bör också belysas i planbeskrivningen.

Övriga synpunkter på granskningshandlingen 
Det anges att Lantmännen gödselterminal har ammoniakinnehållande 
ämnen. En mer korrekt beskrivning är att ämnena innehåller 
ammoniumnitrat.

Länsstyrelsen anser att framtida schakt- och markarbeten med 
avseende på förorenad mark får hanteras inom den saneringsanmälan 
till tillsynsmyndigheten (Miljö- och hälsa i Lidköping) som har 
upprättats
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Kulturmiljö
Det är positivt att kulturmiljöutredning tagits fram inom planarbetet, 
men dess resultat bör dock ges uttryck i planbeskrivningen för att 
tydliggöra vilken hänsyn som krävs för att uppfylla kraven i 2 och 8 
kap PBL. 

Mot bakgrund av framtaget kulturmiljöunderlag och de byggnader 
som tillförts rivningsförbud bör dessa byggnader betraktas som 
särskilt värdefulla enlig 8 kap 13 § PBL, vilket bör tydliggöras både i 
planbeskrivningen och plankartan.

Det är bra att byggnaderna mot Sockerbruksgatan har försetts med 
rivningsförbud och varsamhetsbestämmelse. 

Varsamhetsbestämmelsen nämner dock endast tegelfasad och inte vad 
som är viktigt gällande denna tegelfasad. Vidare hanterar inte 
planbeskrivningen eller plankartan andra värdefulla uttryck för de 
kulturhistoriska värdena som påvisas i den kulturhistoriska 
bedömningen, exempelvis höjder, kvartersstruktur, naturstens- 
socklar/omfattningar, originalfönster, tak och plåtdetaljer, skorstenar, 
tekniska installationer och färgsättning. 

Mot bakgrund av att planens syfte inte inkluderar bevarande av 
kulturmiljövärden inom aktuellt område och att både plankartans 
varsamhetsbestämmelse och planbeskrivningen är att betrakta som 
otydliga gällande varsamhetskravet riskerar denna bestämmelse, k, att 
bli juridiskt otillämpbar, t ex i samband med bygglovshantering.

För att tydliggöra kulturvärdena och hanteringen av dessa behöver 
kommunen starkt överväga att komplettera planens syfte med en 
bevarandeambition inom planområdet samt planbeskrivningen med 
resultatet av Kulturbyggnadsbyråns kulturhistoriska bedömning från 
2016-06-16. Vidare bör kommunen se över hur 
varsamhetsbestämmelserna kan göras tydligare och i högre 
utsträckning säkerställer hänsyn till de utpekade uttrycken för de 
kulturhistoriska värdena. Enligt kulturmiljöunderlaget bör även 
kommunen överväga att komplettera varsamhetsbestämmelserna med 
skyddsbestämmelser för säkerställande av att även 
förvanskningsförbud kan hanteras på ett rättssäkert sätt i senare 
bygglovshantering.

Dagvattenhantering
Då detaljplanen syftar till att ändra användningen av befintliga 
byggnader och då området sedan tidigare utgörs av hårdgjorda ytor 
med potentiell förorening i marken så anges det i planbeskrivningen 
att dagvatten kommer att ledas till det kommunala dagvattennätet men 
att det kommer att finnas slutna fördröjningsmagasin. 
Vattenavdelningen anser att det behöver framgå vad som händer med 
dagvattnet efter dagvattnet nått det kommunala dagvattennätet. Går 
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det till reningsverk för rening? Det är viktigt att dagvatten genomgår 
rening innan det når Lidan och Vänern.

Trafikfrågor
Trafikverket har skickat in synpunkter över granskningshandlingarna 
som även kommunen fått en kopia på.
Av Trafikverkets yttrande framgår nedanstående som kommunen ska 
hantera innan planen antas.

”Kommunen har inte beskrivit avsikten med området på plankartan 
(t1) som reserverats för allmännyttig trafik för järnvägsändamål, utan 
hänvisar till en utredning som pågår för att avgöra framtida behov. 
Trafikverket anser att planbeskrivningen bör kompletteras med vad 
avsikten är samt om det är tänkt att utgöra ett industrispår till 
Kinnekullebanan.”

De som medverkat i beslutet
Detta beslut har fattats av funktionschef Nina Kiani Janson efter 
föredragning av arkitekt Mehdi Vaziri. I den slutliga handläggningen 
har även Naturavdelningen, Miljöskyddsavdelningen, 
Vattenavdelningen, Samhällsavdelningen, medverkat.

Nina Kiani Janson

                                                          Mehdi Vaziri

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Kopia till:
Trafikverket: annie.rimstedt@trafikverket.se

Länsstyrelsen/
Naturavdelningen
Miljöskyddsavdelningen
Samhällsavdelningen
Vattenavdelningen

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

mailto:annie.rimstedt@trafikverket.se
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  Lidköpings kommun 
samhallsbyggnad@lidkoping.se 

YTTRANDE I ÄRENDE LM2022/003393 

 
DATUM: 2022-02-11 

KOMMUN: LIDKÖPING 

SKEDE: GRANSKNING 

ERT ÄRENDE:  SBN 2015/451 

LÄN:   VÄSTRA GÖTALANDS LÄN  

 

Detaljplan för Hyveln 1, Östra hamnen 

Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2022-01-18) har följande 
noterats:  

Delar av planen som bör förbättras 

GRUNDKARTA 

I planbestämmelserna med beteckningarna m3-m6 refereras till Rörstrandsgatan och 
i bestämmelsen m7 refereras till Lantmännens Gödselterminal. Av grundkartan 
framgår det inte var dessa ligger. Eftersom plankartan är den enda juridiskt 
gällande handlingen i en detaljplan bör det framgå av plankartan var den aktuella 
gatan respektive anläggningen ligger. 

BYGGNADSHÖJD I PLANKARTA MEDAN NOCKHÖJD I PLANBESKRIVNING 

I planbeskrivningen anges det på sidan 16 att ”En planbestämmelse om utförande 
föreslås i detaljplanen som möljiggör för skorstenar och skyltar etc att sticka upp 
över angiven nockhöjd. 
 • b1 - Skorstenar, skyltar mm får sticka upp över angiven nockhöjd.” 

I plankartan står det istället: ”b1 {..Skorstenar, skyltar mm. får sticka upp över 
angiven byggnadshöjd..}, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.”  

Detta behöver förstås åtgärdas. 

KONTROLLERA GRÄNSER MED 0,025 METERS LÄGESOSÄKERHET 

Alla gränser inom planområdet är inlagda i den digitala registerkartan med mycket 
god lägesosäkerhet (0,025 meter), men denna lägesosäkerhet kan vara missvisande. 
Det är möjligt att dessa fastighetsgränser inte har kontrollmätts av kommunen. 

Vid övergången mellan referenssystemen RT 90 och SWEREF 99 transformerades 
nämligen tusentals gränspunkter över hela landet som registrerades rakt av, utan 
kontroll, med lägesosäkerheten 0,025 meter. Det har i efterhand visat sig att många 
av dessa punkter till exempel i områden med lokala stomnät kan ha god ”intern” 

lägesosäkerhet, men inte ligga rätt i förhållande till SWEREF 99.  
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Lantmäteriet uppmanar därför kommunen att vara extra uppmärksam vid 
planläggning av områden där det förekommer gränser med just lägesosäkerheten 
0,025 meter, och vid behov kontrollmäta sådana gränser. Lyssna gärna på avsnitt 2 
av Positionspodden från Geoforum Sverige där bland annat frågor om svårigheten 
med att vara säker på den angivna lägesosäkerheten diskuteras. Du hittar podden 
till exempel via denna länk. 

Delar av planen som skulle kunna förbättras 

(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom 
Lantmäteriets lagstadgade bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet 
skulle förbättra detaljplanen.) 

BYGGNADSHÖJD BÖR HELST INTE ANVÄNDAS 

Även om det är sent i planprocessen att framföra en sådan synpunkt, så vill 
Lantmäteriet tipsa om att Boverket rekommenderar att höjd på byggnadsverk 
endast i undantagsfall ska regleras med begreppet byggnadshöjd. Detta beror på att 
det i rättspraxis finns olika tolkningar av begreppet. När byggnadshöjd används kan 
lovprövningen försvåras och leda till svårförutsedda resultat. Boverket förordar 
istället i första hand att totalhöjd eller nockhöjd används eller möjligen takfotshöjd. 
Läs gärna mer om detta på sidan om ”Höjd på byggnadsverk” i PBL 
Kunskapsbanken. 

För övrigt har Boverket i sina nya föreskrifter BFS 2020:5 valt att inte ta med 
byggnadshöjd som en egen kategori för regleringen av höjd på byggnadsverk. 
Reglering av byggnadshöjd får enligt föreskrifterna istället hanteras i en kategori 
för olika fritextbestämmelser tillsammans med andra höjdbegrepp. Efter en 
framtida digitalisering av planer med byggnadshöjd kommer det därför inte vara 
möjligt att följa upp tillåten byggnadsvolym inom dessa planen. Det kan därför 
vara klokt att istället använda nockhöjd eller totalhöjd samt takvinkel för att få 
samma effekt som genom bestämmelsen om byggnadshöjd. 

PLANKARTAN FÖLJER INTE BOVERKETS REKOMMENDATIONER 

Regeringen har i flera sammanhang betonat vikten av att detaljplanerna utformas 
på ett enhetligt sätt för att underlätta framtida digitalisering och förenkla 
byggprocessen. Detaljplanen tas fram enligt PBL med planstart under den period 
då Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan, bör 
tillämpas.  

De allmänna råden anger att kombinationer av användningar bör betecknas med 
samtliga relevanta beteckningar och redovisas var för sig i listan med 
planbestämmelser. I detta fall är bestämmelserna med beteckningen Z och K samt 
C1 och Z som redovisas på samma rad bland planbestämmelserna.  
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https://pod.space/positionspodden/2-kan-vi-kasta-stafettpinnarna-och-springa-parallellt
https://pod.space/positionspodden/2-kan-vi-kasta-stafettpinnarna-och-springa-parallellt
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/egenskapsbestammelser_/hojd-pa-byggnadsverk/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/egenskapsbestammelser_/hojd-pa-byggnadsverk/
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ÖVRIGA FRÅGOR 

Det har smugit sig in en felstavning av ordet ”svårutrymda” i bestämmelsen med 

beteckningen m6. 

Bestämmelsen med beteckningen b1 inleds med tecknet ”{” och avslutas med 

tecknet ”}”, vilket förefaller vara någon form av misstag.  

 

För Lantmäteriet 

Per Rune Karlsson 

Per Rune Karlsson 

 

Kopia till: 

vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

OM PERSONUPPGIFTER 
Information om hur Lantmäteriet behandlar personuppgifter går att hitta på 
https://www.lantmateriet.se/personuppgifter eller genom att kontakta 
Kundcenter på telefonnummer 0771-63 63 63. 
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TRV 2022/9664 2022-02-09 

Ert ärendenummer 

Dnr. SBN 2015/541 

  Sidor 
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Länsstyrelsens ärendenummer  

 

 

 

Trafikverket 
Box 110 
541 23 SKÖVDE 
Besöksadress: Trädgårdsgatan 15D 
 

Texttelefon: 010-123 99 97 
Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 
 

Annie Rimstedt 
Planering - Samhällsplanering 
Direkt: 010-123 13 64 
annie.rimstedt@trafikverket.se  
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Lidköpings kommun 

samhallsbyggnad@lidkoping.se 

 
Länsstyrelsen Västra Götalands län 

vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

Trafikverkets yttrande gällande granskning nr 2 av 
detaljplan för Hyveln 1, Lidköpings kommun 

Ärende 

Trafikverket har tagit del av handlingarna gällande rubricerat ärende. Syftet med 
detaljplanen är att göra det möjligt för en förändrad markanvändning inom fastigheten 
Hyveln 1. I gällande detaljplan tillåts industri. Inom fastigheten har en utveckling och 
förändring genom åren skett av vilken typ av verksamheter som etableras inom 
området. Bland annat har mindre verksamheter i form av gym, bageri, handel och 
kontor m fl tillkommit. Detaljplanen föreslås ändras för att överensstämma med 
verkliga förhållanden och för att ge ökade möjligheter att utnyttja lokalerna inom 
fastigheten på ett bättre och mera ändamålsenligt sätt. 

Trafikverket bedömer att avståndet mellan planområdet och Kinnekullebanan är cirka 
45-50 meter. Kinnekullebanan är utpekad som riksintresse för kommunikationer enligt 
3 kap § 8 miljöbalken.  

Tidigare samråd 

Trafikverket har yttrat sig i samrådsskedet (TRV 2017/47811) samt granskning nummer 
1 (TRV 2017/117631, daterat 2018-01-05). I granskningen framfördes synpunkter 
gällande behov av att riskutredningen kompletteras med risker från Kinnekullebanan, 
samt förtydligande gällande avsikten med ett område för allmännyttig trafik på 
kvartersmark.  

Trafikverkets synpunkter 

Trafikverket noterar att kommunen har tagit fram en fördjupad riskanalys för 
planområdet, där transporter av farligt gods på Kinnekullebanan ingår som riskobjekt. 
Trafikverket anser att kommunen har bemött Trafikverkets synpunkt gällande 
riskutredningen på ett tillfredställande sätt.  

Kommunen har inte beskrivit avsikten med området på plankartan (t1) som reserverats 
för allmännyttig trafik för järnvägsändamål, utan hänvisar till en utredning som pågår 
för att avgöra framtida behov. Trafikverket anser att planbeskrivningen bör 
kompletteras med vad avsikten är samt om det är tänkt att utgöra ett industrispår till 
Kinnekullebanan.  

I övrigt har Trafikverket inga ytterligare synpunkter på planförslaget.  

 

Med vänlig hälsning 

 

Annie Rimstedt  

Samhällsplanerare   

mailto:samhallsbyggnad@lidkoping.se
mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Från: Jan-Åke Rosén
Till: Lid Samhällsbyggnad; Marie-Anne Eriksson
Ärende: detaljplan Hyveln yttrande
Datum: den 15 februari 2022 14:45:03

Yttrande över detaljplan Hyveln 1.
 
Förorenad mark
Trots att en miljöteknisk utredning har tagits fram så kan det inte uteslutas att det finns
föroreningar i andra punkter på fastigheten. All schakt i området ska därför betraktas som
anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalkens bestämmelser och ska anmälas till
tillsynsmyndigheten i god tid innan schaktarbete påbörjas. För aktuellt område finns idag en
”stående öppen” § 28 anmälan på grund av ovanstående förutsättningar och kända föroreningar
på fastigheten. Åtgärder ska vidtas för de verksamheterna som kan medföra att människor kan
komma i kontakt med befintliga föroreningar på fastigheten.
 
Hantering av uppgrävda överskottsmassor ska också anmälas för bedömning om lämpligt
omhändertagande.
 
Buller
Planen avser inte etablering av bostäder, skolor eller vårdlokaler som har angivna riktvärden för
omgivande buller. Som planen anger så finns inga riktvärden som tar hänsyn till utomhusmiljön
för handel, kontor,
samlingslokaler eller liknande. Eventuella framtida klagomål på buller för därför bedömas från
fall till fall utifrån det allmänna begreppet om olägenhet i miljöbalken. Buller på arbetsplatser
kan också behöva hanteras av arbetsmiljöverket.
 
 
Med vänlig hälsning
Jan-Åke Rosén
Miljö-och hälsoskyddsinspektör
Miljö-Hälsa
Lidköping och Götenes kommuner
531 88 LIDKÖPING vid Vänern
telefon: 0510-770269
e-post: miljohalsa@lidkoping.se
 
 

mailto:jan-ake.rosen@lidkoping.se
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mailto:Marie-Anne.Eriksson@lidkoping.se
mailto:miljohalsa@lidkoping.se
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