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Detaljplan för Tallskogen 1 m fl, Lidköpings kommun

Granskningsutlåtande
Hur samråd och granskningen bedrivits
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna detaljplanen för samråd den
6 mars 2018. Samrådstiden varade mellan den 7 mars och 30 mars 2018.
Samrådshandlingen skickades till samtliga upptagna i fastighetsförteckning samt
till arrendator (FordonsGas) av kommunens mark. Under samrådstiden inkom 4
stycken yttranden, där OK-Q8 inte hade några synpunkter på planförslaget.
Granskningen av detaljplanen varade mellan 10 april och 24 april 2018. Under
granskningstiden inkom 5 stycken yttranden. Dessa var från länsstyrelsen,
Trafikverket, Lantmäteriet, Räddningstjänsten Västra Skaraborg samt Barn&
Skola. Lantmäteriet, Räddningstjänsten Västra Skaraborg och Barn& Skola har
inga synpunkter på förslaget.
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
Länsstyrelsen
Bil. 1
Samråd
Länsstyrelsen anser att planen ska beakta den kumulativa konsekvenser att
gastankstation och bensinstation ligger i närheten av varandra med avseende på
människors hälsa och säkerhet.
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Med anledning av detaljplanens närhet till väg 2578 (sekundär transportled för
farligt gods) samt närheten till stationen FordonsGas har kommunen låtit utföra
en riskbedömning. Länsstyrelsen har inga synpunkter på den genomförda
riskbedömningen men däremot behöver planbestämmelserna förtydligas utifrån
riskbedömningens resultat. Den nya detaljplanen möjliggör vård och skola inom
hela detaljplaneområdet vilket innebär att man framöver har möjlighet att ändra
placering på verksamheterna inom detta område. I planbestämmelserna står det
att: Obebyggda ytor tillhörande svårutrymda verksamheter, t.ex. förskolegårdar
får inte anordnas inom 80 meter från väg 2578.
Förskolegårdar får inte anläggas inom 100 meter från väg 2578.
I begreppet svårutrymda verksamheter ska även bebyggelse för vård och särskilt
boende med tillhörande uteplatser inkluderas.
Länsstyrelsen gör bedömningen att i den andra planbestämmelsen ovan avser
gaslagret/fordonsgasstationen och inte vägen? Detta behöver kommunen justera.
Förslag på skrivning kan vara:
Obebyggda ytor tillhörande svårutrymda verksamheter, t.ex. förskola med
förskolegårdar eller verksamheter för vård får inte anordnas inom 80 meter från
väg 2578 eller 100 meter från FordonsGas-stationen.
Även nya byggnationer inom dessa avstånd (80 meter från vägen och 100 meter
från FordonsGas-stationen) ska inte kunna uppföras. Detta bör regleras antingen
med prickmark och/eller kompletterande planbestämmelse.
Samma planbestämmelse kan tolkas som om den har införts som
skyddsbestämmelse för att förskolegårdar inte ska anordnas inom 100 meter från
väg 2578 med avseende på kravet gällande riktlinjer för buller.
Detta är ett ytterligare skäl till varför definitionen av skyddsbestämmelserna ska
tydliggöras på plankartan.
Extrem nederbörd/skyfall är något som kan orsaka problem redan idag och som
förväntas bli vanligare och intensivare i framtiden. Konsekvenserna av ett skyfall,
minst ett 100-årsregn, behöver utredas och beskrivas i planen där också planens
eventuella påverkan på området utanför planområdet behöver ingå.
Länsstyrelsens roll är att sammanfatta statliga verk och myndigheters synpunkter
och återger därför Trafikverkets synpunkter på förslaget.
”Placeringen av förskola och omsorgsverksamhet i området är väl valt ur aspekten
att det redan finns goda kommunikationer för såväl cykel-, gång- och
kollektivtrafik såväl som för biltrafik samtidigt som närliggande naturområden
finns tillgängliga. För statligt vägnät skall bullerberäkningar göras för
prognosåret 2040. Planhandlingen bör därför kompletteras med en
bullerberäkning med detta tidsperspektiv. Trafikverket anser att den riskanalys
som tillhör planhandlingarna och som bland annat behandlar risker förknippade
med närheten till väg 2578 som sekundär väg för farligt gods på ett rimligt sätt
värderat riskerna och behov av skyddsåtgärder.
Planbestämmelserna som avser skydd mot störningar bör ses över och förtydligas.
Dels anges olika avstånd från väg 2578 till förskolegård, 80 meter till följd av risk
för olycka med farligt gods och 100 meter till följd av bullerutsattheten. Dessa
olika avståndsangivelser gör planbestämmelserna otydliga. Riskanalysen föreslår
även att avståndet mellan ny bebyggelse för svårutrymd verksamhet bör vara
minst 100 meter, något som inte är säkerställt på plankartan. Ifall kommunen inte
avser följa riskanalysens rekommendation bör det motiveras.”
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Granskning
Bil. 2
Under granskningen lämnade länsstyrelsen följande synpunkter. Det ska
säkerställas att nya byggnader inte kan uppföras inom 80 meter från väg 2578
(Ringleden) samt inom 100 meter från gastank. I begreppet svårutrymda verksamheter ska även uteplatser tillhörande vårdbebyggelse ingå. Beaktas/bemöts
inte ovanstående synpunkter så kan länsstyrelsen komma att överpröva detaljplanen enligt ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL.
Kommentar
Plankartan har ändrats så ovanstående synpunkter har tillgodosetts. Byggnader
som inte får uppföras inom 100 meter från gastank har förtydligats så det framgår
att det gäller byggnader för vård, skola och särskilt boende. T ex ska det vara
möjligt att uppföra komplementbyggnader såsom servicehus, förråd mm inom
100 meter från gastank och då gäller skyddsavstånd enligt anvisning från
Energigas Sverige (tabell 1.2 i tillhörande riskutredning).
Trafikverket
Samråd
Se länsstyrelsens samrådsyttrande.

Bil. 3

Granskning
Trafikverket konstaterar att kommunen har gjort justeringar utifrån deras samrådsyttrande och har därför inget att erinra mot att förslaget
Lantmäteriet
Bil. 4
Samråd
Lantmäteriet framför att gemensamhetsanläggningen Lidköping Tallskogen ga:1
bör omprövas då planen föreslår allmän plats GATA och det bör framgå vem som
initierar en sådan. Om den mark, del av Ågårdsskogen 1:1, som föreslås läggas
till kvartersmark för vård och skola ska fastighetsregleras till Tallskogen 1 så bör
det framgå i planbeskrivningen. Förtydliganden bör göras i grundkartan vad avser
fastighetsgränser, ledningsrätter och gemensamhetsanläggningar.
Kommentar
Inför granskningen förtydligades de fastighetsrättsliga frågorna och brister i
grundkartan.
Justeringar i planhandlingarna
Efter samrådstidens utgång har plankartan justerats och planbeskrivningen
kompletterats. Ändringar som är gjorda på plankartan är förtydligande av skyddsbestämmelser dels avseende skyddsområde mellan gaslager och förskoletomt och
dels område i närheten av Ringleden (väg 2578) som påverkas av buller. En
mindre utökning av mark där byggnad inte får uppföras har gjorts i anslutning till
gastankstationen. I planbeskrivningen har kompletteringar gjorts vad gäller risk
vid skyfall, trafikflöden som underlag till bullerberäkning och fastighetsrättsliga
frågor samt kostnader för kommande fastighetsregleringar.
Efter granskningen har plankartan ändrats så att område där byggnad inte får uppföras (s k prickad mark) säkerställer att byggnad inte kan uppföras inom 80 meter
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från väg 2578 (Ringleden). Dessutom har planbestämmelse införts som inte medger att byggnader för vård, skola, särskilt boende (s k svårutrymd verksamhet) får
uppföras inom 100 meter från gastank. Förtydligande har också gjorts att uteplats
tillhörande vårdbebyggelse ingår i begreppet svårutrymd verksamhet.
Ställningstagande och förslag till beslut
De synpunkter som har framförts på detaljplaneförslaget har tillgodosetts.
Förslag till beslut är att samhällsbyggnadsnämnden antar detaljplanen.
Beräknat antagande
Samhällsbyggnadsnämnden beräknas anta detaljplanen den 8 maj 2018.
LIDKÖPINGS KOMMUN
Samhällsbyggnad/Plan-Trafik
Bengt-Göran Nilsson
Planarkitekt
0510-77 02 21
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