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Detaljplan för del av kvarteret Skäran m fl,
Lidköpings kommun

Granskningsutlåtande
Hur samråd och granskning bedrivits
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna detaljplanen för
samråd den 2 mars 2021. Under samrådstiden, som varade mellan den 4
mars till den 2 april 2021 kom 19 yttranden på planförslaget.
Under granskningstiden, som varade mellan den 25 maj och den 10 juni
2021, kom 12 yttranden.
Information om samråd och granskning har skickats till Länsstyrelsen,
Lantmäteriet, Trafikverket med flera myndigheter, sakägare och andra
berörda. Information har också sänts till berörda kommunala nämnder,
förvaltningar och bolag. Planhandlingarna har varit tillgängliga på
kommunens webbplats och i stadshuset, Skaragatan 8 i Lidköping.
Eftersom planförslaget tagits fram enligt ett standardförfarande (Planoch bygglagen, PBL 2010:900) har yttranden från samråds- och
granskningstiden sammanställts i detta granskningsutlåtande som
bifogas planhandlingen.
Inkomna yttranden
Nedan redovisas en sammanfattning av synpunkterna från samråds- och
granskningstiden. Synpunkterna finns i sin helhet på Samhällsbyggnadsförvaltningen (SB). SB:s kommentarer och ställningstagande redovisas i
kursiv stil efter varje yttrande.
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Länsstyrelsen
Bil. 1
Samråd (2021-03-30)
Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och
bygglagen (PBL 2010:900).
Länsstyrelsen anser att det är positivt att kommunen genom detaljplanen
medverkar till att behovet av bostäder genom en förtätning inom den
centrala delen av Lidköpings tätort åtgärdas. Länsstyrelsen anser
däremot att vissa aspekter i underlaget ska tydliggöras exempelvis, vad
gäller frågor som berör människors hälsa och säkerhet beträffande
olycksrisker, översvämning, skyfall samt dagvatten och dess avrinning
från planområdet till angränsande miljön. Planen tar en god ansats vad
gäller ekosystemtjänster men Länsstyrelsen undrar varför det inte är
möjligt att planera området så att de befintliga alléträden kan stå kvar,
eller åtminstone några av träden.
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10
§ PBL och nu kända förhållanden att frågor som berör hälsa/säkerhet
vad gäller risken för olyckor, översvämning måste lösas på ett
tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett
antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen.
Motiv för bedömningen
Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka ska
uppfyllas för att det antagna planförslaget inte ska riskera överprövning.
Råd och synpunkter handlar om anvisningar för att planförslaget ska
uppfylla lagstiftningens krav.
Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§
Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagandebeslut av en plan eller områdesbestämmelser om dessa kan antas strida
mot någon av de fem prövningsgrunderna.
• Riksintresse (både MB kap 3 och 4)
• Mellankommunala frågor och regionala förhållanden
• Strandskydd (MB 7kap)
Länsstyrelsen anser att planen är i konflikt med människors hälsa och
säkerhet vad gäller olycksrisker och skyfall samt Miljökvaliteten för
vatten.
Hälsa och säkerhet
Olycksrisker
I Planbeskrivningen anger kommunen att planförslaget omfattar
kvartersbebyggelse i tre till tio våningar med cirka 350 bostadslägenheter. I riskanalysen anges dock att 170 – 250 bostäder kommer
byggas. Kommunen måste således säkerställa att riskanalysen är baserad
på korrekta förutsättningar.
Enligt planbeskrivningen framgår det i riskanalysen att ”risken för
olycka ska vägas mot kostnaden för föreslagna åtgärder”. Därför anger
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planbeskrivningen att inom detaljplanen ”görs avvägningen av lämpliga
riskreducerande åtgärder, samt kostnaden för dessa, vid bygglovet”.
I riskanalysens slutsatser står det dock följande: ”Med hänsyn till att
risken för att en olycka ska påverka området är liten föreslås åtgärder
som bedöms medföra låga kostnader i förhållande till den
riskreducerande effekten”. Länsstyrelsen tolkar riskanalysens slutsats
som att de åtgärder som riskanalysen föreslår redan är utvalda utifrån att
de medför låga kostnader i förhållande till effekten. I riskanalysen står
det uttryckligen också att de föreslagna åtgärderna är en förutsättning
för att detaljplaneförslaget ska anses som godtagbart ur risksynpunkt
baserat på den utredning som gjorts. En öppning ges i riskanalysen att
en kvantitativ riskanalys utesluter åtgärderna. En sådan utredning har
dock kommunen inte redovisat.
Länsstyrelsens bedömning är att detaljplanens lämplighet utifrån risken
för olyckor ska vara utredd i sin helhet detaljplaneskedet. En bedömning
av krav på riskreducerande åtgärder som syftar till att göra bebyggelsen
lämplig utifrån ett olycksperspektiv ska inte överlåtas till
bygglovsskedet. De riskreducerande åtgärder som föreslås i riskanalysen
behöver därför säkerställas med planbestämmelser givet det underlag
som presenterats.
Som riskreducerande åtgärd föreslås i riskanalysen bland annat att
luftintag ska placeras på tak eller så högt som möjligt på fasad som
vetter bort från farligt gods-trafiken. Länsstyrelsens bedömning är att en
placering på tak är en effektiv åtgärd vid en viss lägsta byggnadshöjd
som bland annat styrs av avståndet från utsläppspunkten. Om placering
av luftintag på tak föreslås som åtgärd, bör därför detta alternativ
kompletteras med ett villkor om en lägsta takhöjd där placeringen ger
tillräckligt riskreducerande effekt.
Länsstyrelsen noterar att riskanalysen redovisar fördelningen av farligt
gods för lastbilstransporter (Tabell 5-1 i riskanalysen). Detta val av
statistik bör korrigeras då det i aktuellt fall är bantrafik som är i fokus.
Kommentar: Den riskutredning som utförts för planområdet har
reviderats och fått ny datering, ”Kvalitativ Riskutredning, Kvarteret
Skäran, Lidköping, 2021-05-14, AFRY”. Uppgifter om antalet
planerade lägenheter (cirka 350) samt hänvisning till korrekt tabell
(järnvägstrafik) har korrigerats.
Den reviderade utredningen baseras delvis på en tidigare genomförd
riskutredning avseende en pågående detaljplan för del av kvarteret
Tömmen i Lidköping, (2021-04-19 AFRY). Kvarteret Tömmen ligger
alldeles bredvid järnvägen cirka 600 meter sydväst om kvarteret Skäran
och bedöms ha likvärdiga förutsättningar som innevarande detaljplan.
Därför kan dessa analyser även tillämpas här.
Utredningens analys av individ- respektive samhällsrisk för
planområdet hamnar under ALARP-området, (As Low As Reasonably
Practicable, Så lågt som det är praktiskt rimligt) där kraven på
riskreducerande åtgärder minskar.
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Inga riskreducerande åtgärder bedöms därmed vara motiverade för
aktuell detaljplan. Planområdets avstånd till Kinnekullebanan samt det
låga antal transporter som förväntas på sträckan gör att riskerna
kopplade till transport av farligt gods på Kinnekullebanan bedöms vara
väldigt små. Det aktuella planförslaget omfattas därmed inte av
planbestämmelser för riskreducerande åtgärder avseende risk för
olyckor med farligt gods.
Planbeskrivningen har kompletterats med enligt ovan beskrivit under
rubriken ”Risk för olyckor med farligt gods”(Sid. 27).
Skyfall
Kommunen beskriver att utifrån skyfallskartering 2016 finns en
översvämningsrisk vid skyfall i området. Kommunen har inte beskrivit
hur skyfallsutredningen är framtagen och vilka förutsättningar som
gäller. En sådan komplettering behövs.
Kommunen har inte beskrivit hur planerad bebyggelse påverkar risken
för översvämning till följd av skyfall (dvs. konsekvenserna inom och
utanför planområdet när marken hårdgörs vid ett klimatanpassat 100årsregn). En sådan beskrivning behöver kommunen komplettera med, så
att detaljplanens lämplighet utifrån översvämningsrisken blir tydlig.
Även om byggnader placeras på en sockel behöver kommunen också
beskriva hur tillgängligheten till byggnaden säkerställs i händelse av
skyfall. Kommunen behöver också motivera varför en meters sockel
bedömts som tillräckligt.
Kommunen behöver också beskriva hur de åtgärder som gör
lokaliseringen lämplig ur ett översvämningsperspektiv säkerställs.
MKN, vatten
På grund av den höga exploateringsgraden och ökad andel hårdgjord yta
är det av vikt att ha en hög ambitionsnivå vad gäller olika lösningar för
att fördröja och infiltrera dagvatten inom planområdet i enlighet med
vad som beskrivs i dagvattenutredningen, detta för att inte öka
belastningen till det kommunala dagvattennätet och till Kinneviken.
Markarbeten och utfyllnader ska ske på ett sådant sätt att markens
naturliga infiltrationsförmåga bibehålls. Tekniska lösningar för att
minska dagvattenmängden bör övervägas såsom gröna tak där det är
möjligt.
Eftersom delar av marken ska höjas upp behöver kommunen även
beskriva hur den planerade exploateringen påverkar avrinningen från
omgivande bebyggelse. Inga verksamheter får tillåtas som medför ökad
förorening eller störning som bidrar till att vattenmiljön försämras.
Kommentar: För att säkerställa påverkan av ett klimatkompenserat
100-års regn anges på plankartan inom allmän platsmark (Esplanaden)
egenskapsbestämmelsen – fördröjning av dagvatten. Inom kvartersmarken är byggrätter tydligt anvisade samt finns prickmarkerad mark
tillgänglig för hantering av dagvatten enligt skissförslag som framgår
av utförd dagvattenutredning (Thyréns 2020-12-11). Genom avtal
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mellan kommunen och exploatören säkerställs att tillräcklig volym
anläggs för fördröjning av dagvatten inom kvartersmarken.
Föroreningsberäkningar har utförts i dagvattenutredningen som visar
att vattnet renas tillräckligt i och med föreslagna dagvattenlösningar för
fördröjning och rening. Recipienten bedöms därmed inte påverkas
negativt.
Därmed bedöms erforderliga åtgärder som gör planområdet lämpligt ur
ett översvämningsperspektiv vara säkerställda. Under rubriken ”Risk
för översvämning till följd av skyfall” (Sid. 29) har planbeskrivningen
kompletterats med uppgifter om förutsättningar och genomförande samt
har plankartan justerats enligt ovan beskrivet.
Råd enligt PBL och MB
Enligt 5 kap 14 § PBL är en av Länsstyrelsens uppgifter under samrådet
att ge råd om tillämpningen av 2 kapitlet PBL. (normalt före 1 januari
2015)
Förhållande till ÖP
Planförslaget stämmer överens med kommunens översiktsplan som
antogs i oktober 2018. I översiktsplanen är befintlig markanvändning
bostäder samt vård och skola redovisad.
Naturmiljö
Bra att kommunen beaktar ekosystemtjänster. Tänk på att använda
inhemska trädarter när nya träd ska planteras (och gärna lövträd). De ger
fler ekosystemtjänster, eftersom de även bidrar till biologisk mångfald
eftersom de utgör naturlig livsmiljö för de arter vi har här. I planteringar
väljs med fördel perenna buskar och blommor som är attraktiva för
pollinatörer, och komplettera gärna med insektshotell i närheten.
Kommentar: Länsstyrelsens råd enligt ovan medför ingen ändring i
detaljplanen. Synpunkterna beaktas i fortsatt handläggning av planen
och vid genomförandet.
Biotopskyddad allé
I första hand ska alltid alléträd bevaras om det är möjligt. Det framgår
inte av planhandlingarna varför det inte är möjligt att planera området så
att de befintliga alléträden kan stå kvar, eller åtminstone några av
träden. Vuxna träd är mer värdefulla, då de levererar fler och bättre
ekosystemtjänster, än nyplanterade träd. För att dispens ska kunna
medges krävs en tydlig motivering till varför det är nödvändigt att ta ner
alla träden. Det finns också flera aspekter som behöver beaktas vid
plantering av ny allé.
• Alléträd behöver stå solbelysta för att uppnå bästa möjliga värden
för biologisk mångfald. Plankartan ger intryck av att de nya husen
kommer att skugga alléträden en stor del av dagen?
• Alléträden behöver ges utrymme för att växa och bli stora. Tänk
långsiktigt och sätt inte träden så nära bebyggelsen så att det leder
till problem när träden blir stora.
• Bra att plantera ädellövträd. Barrträd hör inte hemma i en allé.
(Inhemska lövträd ska det vara).
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Kommentar: Motivet till att ta ned träden är att kunna använda marken
på ett effektivt sätt för bostadsbebyggelse och möjliggöra en betydligt
högre exploateringsgrad än nuvarande. Det motiveras bland annat
enligt följande: Avsikten med placering och utformning av den nya
bebyggelsen är att kvarteret gestaltningsmässigt ska knyta an till
bostadsbebyggelsen norr om Esplanaden, som är utpekad kulturmiljö
med 50-talsbebyggelse. Nya byggnader föreslås placeras längs med
gatan, vid markerad förgårdsmark, som tydliggör gaturummet och
möjliggör en kvartersstruktur med grönskande innergårdar. För att
möjliggöra en högre bostadsexploatering som harmonierar med
befintlig kvartersstruktur blir det nödvändigt att ta ned lindarna i allén.
Esplanaden omgestaltas och får en tydligare karaktär av
stadshuvudgata där genom nyplantering, det ekologiska och biologiska
stråket längs gatan på sikt förstärks.
För befintliga träd finns en betydande risk att träd och dess rotsystem
tar skada när befintliga hus ska rivas samt under byggtiden. Exempelvis
av transporter och jordupplag som bidrar till kompaktering av marken
vilket innebär att trädens livsutrymme försämras på ett sätt som medför
att de blir försvagade och i förlängningen riskerar att bli sjuka.
Kommunen gör bedömningen att det inte är långsiktigt hållbart att
behålla träden med utgångspunkt i den exploatering som planeras för.
Genom nedtagning av träd, omgestaltning av gatan och nyplantering
skapas goda förutsättningar och livsvillkor för långsiktigt friska och
livskraftiga träd.
Planbeskrivningen har kompletterats under rubriken ”Biotopskydd”
(sid. 22) med beskrivning av kommunens bedömning av varför det är
nödvändigt att ta ned träden.
Kulturmiljö
Gällande övriga kulturvärden vill Länsstyrelsen uppmuntra kommunen
att inom planarbetet använda sig av det kunskapsunderlag som tagits
fram inom arbetet med kulturmiljöprogram för Lidköpings kommun, i
fall då detta underlag berör aktuellt område.
Trafik
Trafikverket har kommit in med synpunkter över detaljplanen (2021-0311) som även kommunen har tagit del av. Länsstyrelsen vill understryka
vikten av att kommunen beaktar dessa synpunkter och om det behövs
hantera det i nästa skede av detaljplanearbetet. Även Luftfartsverket
kommit in med synpunkter (2021-03-23) som kommunen fått ta del av.
Verkets synpunkter ska också beaktas i nästa skede av planarbetet.
Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på
miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, således behöver inte en
miljökonsekvensbeskrivning tas fram.
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Synpunkter enligt annan lagstiftning
Gällande övriga kulturvärden vill Länsstyrelsen uppmuntra kommunen
att inom planarbetet använda sig av det kunskapsunderlag som tagits
fram inom arbetet med kulturmiljöprogram för Lidköpings kommun, i
fall då detta underlag berör aktuellt område.
Kommentar: Ovanstående råd och synpunkter beaktas i fortsatt
handläggning av planen och vid genomförandet.
Granskning (2021-06-08)
Bil. 2
Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10
§ PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför
inte kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas.
Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar inte att:
Riksintresse kommer att skadas påtagligt (både MB kap 3 och 4)
Mellankommunal samordning blir olämplig.
Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs (MB 5 kap, luft och vatten)
Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser (MB 7 kap)
Bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn
till människors hälsa och säkerhet eller till risken för olyckor,
översvämning eller erosion (buller, strålning, risk för olyckor,
översvämning, erosion)
Synpunkter på granskningshandlingen
Kulturmiljö
Kommunen framför på ett tydligt sätt i planbeskrivningen att en
anpassning till befintliga strukturer i staden eftersträvas både i stort men
kanske främst sett till upplevelsen sett från Esplanaden. Kommunen
anger att planen syftar till en upplevd skala om fyra våningar ut mot
Esplanaden delvis för att möta den befintliga miljön på ett anpassat sätt,
bland annat berörd bebyggelse norr om planområdet (3,5 vån), som är
utpekad som kulturhistoriskt värdefullt av kommunen.
Plankartan anger till stora delar en nockhöjd på 19 - 23 m och en minsta
takvinkel till 27 grader, vilket bör ge en betydligt högre skala än de fyra
upplevda våningarna som man framför i planbeskrivningen.
Länsstyrelsen vill uppmuntra kommunen att se till möjligheterna att i
större utsträckning tillgodose planbeskrivningen i plankartan för att
säkerställa de resonemang, ambitioner och illustrationer mm som
framförs i planbeskrivningar, vad gäller bebyggelsens höjdangivelser.
Kommentar: Kommunen har genom hela planprocessen haft dialog
med exploatören gällande intentionen med detaljplanens utformning
och gestaltning, vilket bland annat framgår av planens illustrationer.
Kommunens bedömning är att plankartans regleringar, tillsammans
med de i planbeskrivningen beskrivna ambitionerna, är tillräckligt stöd
för kommande bygglovsprocess för att uppnå detaljplanens intention
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med utformning och gestaltning av byggnaderna och kvarteren.
Synpunkten medför ingen ändring av detaljplanen.
Naturmiljö
Dispens ska sökas för nedtagning av träden. Om dispens medges förenas
den normalt sett med villkor om återplantering. När det är ädellövträd
som tas ner sker återplantering med ädellöv. Barrträd är inte lämpligt i
en allé, då biotopskyddet endast gäller för lövträd i allé. Eventuella
barrträd planteras lämpligen istället som solitärer i stadsmiljön.
Kommentar: Kommunen har tagit del av informationen. Val av träd
görs i samband med hanteringen av dispensen.
Synpunkter i övrigt
Trafikverket hänvisar till upplysningarna som framfördes i samband
med samrådsskedet för den aktuella detaljplanen med uppmaningen till
kommunen att inhämta Räddningstjänstens och Luftfartsverkets
synpunkter. Länsstyrelsen liksom Trafikverket utgår ifrån att kommunen
har haft kontakt med dessa verk.
Kommentar: Räddningstjänsten, Luftfartsverket samt Trafikverket är
samtliga hörda i både samråds- och granskningsskede.
Länsstyrelsen har i övrigt inga ytterligare synpunkter att tillföra planen.
Lantmäteriet
Bil. 3
Samråd (2021-03-31)
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras
GRÄNSER MED 0,025 m KVALITET
Ett antal gränser inom planområdet är inlagda i den digitala
registerkartan med mycket god kvalitet (0,025 m), men denna kvalitet
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 kvaliteten 0,025 m. Det har i efterhand visat sig att många av dessa
punkter inte har god kvalitet. Lantmäteriet uppmanar därför kommunen
att vara extra uppmärksamma vid planläggning av områden där det
förekommer gränser med just kvaliteten 0,025 m, och vid behov
kontrollmäta sådana gränser.
Kommentar: Kontrollmätning har utförts av fastigheters gränsrör vilket
säkerställer en god kvalitet på grundkartan.
BESKRIVNING AV HUR x-OMRÅDET SKA GENOMFÖRAS
OCH SKÖTAS
I planen finns ett x-område utlagt. I planbeskrivningen på s.19 finns det
beskrivet att x ger en förutsättning att tillskapa ett servitut för
allmänhetens tillgänglighet. Det lantmäteriet vill upplysa angående xområden och som tydligare behöver framgå är:
Det finns inget regelverk kring utbyggnad och underhåll av
anläggningar på x-områden. Om ingen annan bygger ut anläggningar på
området faller det därför rimligen på kommunen att ordna detta.
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Kommunen är skyldig att sköta underhåll och renhållning inom xområden sedan man t.ex. skapat rättighet för området. Om det i en
gällande plan är så att markägaren, eller någon rättighetshavare, inte vill
upplåta en sådan rätt och släppa fram allmänheten, har kommunen små
möjligheter att tvinga sig till en sådan rätt. För att vara säker på att få
tillträde till fastigheten behöver normalt sett rättigheten säkras upp innan
planen antas.
Om kommunen och markägaren inte skrivit något avtalsservitut kring xområdet krävs det dessutom att det är av väsentlig betydelse för en
kommunal fastighet för att det ska vara möjligt att bilda ett servitut på xområdet i en lantmäteriförrättning. I illustrationskartan ser det ut som att
det ska bildas parkeringar inom hela x-området. Är det då lämpligt att
hela ytan är ett x-område eller räcker det att endast gc-vägen omfattas?
Eller är en möjlighet att planläggning med allmän plats används för hela
området, och att prickmark lämnas en bit utanför byggnaden för att ge
plats år balkonger m.m.
Dessa förhållanden behöver på något sätt beskrivas i planhandlingarna
med anledning av att det finns x-områden utlagda i planförslaget. Om
det ovanstående innebär problem för kommunen borde det kanske
övervägas att lägga ut området för gång- och cykeltrafik som allmän
plats istället för som x-område?
Kommentar: Markområdet (-x) har justerats i plankartan till att endast
omfatta avsedd mark för gång- och cykelväg. Avtal om servitut samt
avtal om drift och skötsel av det aktuella markområdet avses upprättas i
samband med detaljplanens antagande.
Delar av planen som bör förbättras
TOMTINDELNING
På s. 34 i planbeskrivningen står att tomtindelningsplan för del av
kvarteret Skäran upphör att gälla då detaljplanen vunnit laga kraft.
Lantmäteriet har inte kunnat se tomtindelningsplanen, men misstänker
att den omfattar ett större område än enbart detta aktuella planområde.
Därmed är det bra att tydliggöra att tomtindelningen upphör per
automatik inom det nya planområdet, men att den fortsätter gälla utanför
planområdet. Hela tomtindelningen upphör därmed inte. Det kan också
tydliggöras vad tomtindelning är och vilka konsekvenser det innebär för
aktuellt planområde.
Kommentar: Den aktuella tomtindelningen gäller för del av
planområdet inom fastigheten Skäran 17 och upphör därmed helt att
gälla. Textförtydliganden i planbeskrivningen har gjorts.
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.)
DELA UPP OLIKA BESTÄMMELSER
För att listan med planbestämmelser ska bli tydlig och för att underlätta
digitalisering av detaljplaner bör varje reglering formuleras som en egen
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tydlig planbestämmelse med eget lagstöd samt redovisas var för sig i
listan med planbestämmelser. Se exempelvis användningen BCP som
innehåller tre olika bestämmelser. I listan är rekommendation att
redovisa bestämmelserna var för sig (med egen laghänvisning), därefter
kan bestämmelserna kombineras i plankartan.
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 de
regler som gäller för detaljplaner med planstart från och med januari
2015. För denna typ av detaljplaner bör som bekant Boverkets allmänna
råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan, tillämpas. Plankartans
utformning uppfyller inte dessa råd på följande punkter och det finns
inget motiv angivet till varför så har skett:
Det rekommenderas inte längre att antal våningar ska användas som
planbestämmelse eftersom Boverket kommit fram till att det inte är
lämpligt att reglera våningshöjd i detaljplan. Se s. 53 i Boverkets
konsekvensutredning inför införandet av de allmänna råden för
planbestämmelser.
EGENSKAPSBESTÄMMELSER INOM KORSMARKEN
Inom egenskapsområdet korsmark, finns även bestämmelse n2, b1, e1,
e2. I detta fall ställer sig lantmäteriet tveksam till om bestämmelsen e2
ska finnas inom korsmarken. Det är tveksamt om parkeringshus om
högst tre våningar kan definieras som komplementbyggnad.
Kommentar: Kommunen har tagit del av framförda synpunkter och
utifrån dessa till vissa delar gjort redaktionella ändringar i
planhandlingen. I övrigt inga ändringar.
Granskning (2021-06-10)
Kommentar: Lantmäteriet framför i yttrandet under rubriken ”Delar av
planen som bör förbättras” synpunkter gällande tomtindelning, xområde samt gränsers kvalitet. Synpunkter som även framförts i
samrådet. Kommunen har tagit del av synpunkterna, vilka inte medför
några ytterligare ändringar i planhandlingen.

Övriga myndigheter, statliga verk m.fl
Trafikverket
Bil. 4
Samråd (2021-03-11)
Statlig infrastruktur
Cirka 70 meter öster om planområdet går Kinnekullebanan för vilken
Trafikverket ansvarar. Kinnekullebanan utgör riksintresse för
kommunikationer och är av särskild regional betydelse.
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Trafikverkets synpunkter
Det är positivt att kommunen arbetar med förtätning i områden med
redan befintlig samhällsservice och infrastruktur med möjlighet till
hållbart resande så som kollektivtrafik och cykel.
Utredningar
Trafikverket har tagit del av den riskutredning som kommunen har tagit
fram för planområdet. Trafikverket anser att Räddningstjänstens
eventuella synpunkter ska inhämtas och beaktas. I övrigt hänvisar
Trafikverket till Länsstyrelsens bedömning. Trafikverket har även tagit
del av buller- samt vibrationsutredningarna och bedömer att
utredningarna är tillräckliga och har inga synpunkter.
Luftfart
Planområdet ligger inom den så kallade MSA-påverkande ytan
(skyddsområde på 55 km kring flygplats) för Trollhättan Vänersborgs
flygplats. En lokaliseringsbedömning (flyghinderanalys) ska göras vid
etablering av byggnader som överstiger 20 meter. Trafikverket anser att
kommunen ska remittera aktuell flygplats och Luftfartsverket.
Under förutsättning av ovanstående beaktas har Trafikverket inte några
ytterligare synpunkter på planförslaget.
Kommentar: Kommunen har tagit del av framförda synpunkter.
Luftfartsverket har hörts i samrådet och har inget att erinra samt
hänvisar till att en flyghinderanalys ska göras i byggskedet av
byggherren, vilket också avses göras här.
Granskning (2021-06-03)
Trafikverket hänvisar till upplysningarna som framfördes i samrådsskedet och har inga synpunkter på planförslaget.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Bil. 5
Samråd (2021-03-19) (Granskning 2021-06-01)
MSB tar fram vägledningar och stöd till beslut inom fysisk planering
och hänvisar till länsstyrelsen som företräder statens intressen och
bevakar att risk- och beredskapshänsyn tas i samhällsplaneringen.
MSB avstår från att yttra sig i rubricerat detaljplaneärende.
Luftfartsverket
Samråd (2021-03-23)
Ingen erinran.

Bil. 6

Försvarsmakten
Bil. 7
Granskning (2021-06-04)
Försvarsmakten saknar en beskrivning av riksintresset i
planbeskrivningen och önskar att det i plankartan regleras så att inga
objekt tillåts över 45 meter ovan mark. I övrigt har Försvarsmakten inga
synpunkter.
Kommentar: Riksintresset för Totalförsvaret ”Stoppområde för höga
objekt” har behandlats i miljöbedömningen för detaljplanen där
bedömningen gjorts att ett genomförande av föreslagen detaljplan inte
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strider mot riksintressets syfte. En planbestämmelse säkerställer högsta
nockhöjd för byggnad om 39 meter. Eventuella uppstickande objekt,
telemast, fläktanordning etc hanteras enligt ordinära rutiner vid
bygglov. Försvarsmaktens synpunkter medför ingen ändring av
detaljplanen.
Räddningstjänsten Västra Skaraborg
Samråd (2021-03-15)
Ingen erinran.
Granskning (2021-05-31)
Ingen erinran

Bil. 8

Västtrafik AB
Bil. 9
Samråd (2021-03-19)
Västtrafik ser positivt på att förtäta i områden med god tillgång till
kollektivtrafik och bra kopplingar för att ta sig till fots eller cykel till
service och målpunkter. Den föreslagna lokaliseringen innebär att denna
möjlighet finns. I samband med genomförande föreslås även åtgärder på
Esplanaden. Detta kan komma att påverka kollektivtrafiken direkt i form
av förändrade hållplatslägen. I området finns två hållplatser inom nära
avstånd från varandra. Placeringen av dessa kan med fördel ses över i
samband med planens genomförande eller översyn av Esplanaden som
helhet, för att skapa bättre spridning hållplatsavstånd. Det ger
förutsättningar för tydligare och sannolikt snabbare tätortstrafik med
god tillgänglighet för fler. Om detta har vi gärna en fortsatt dialog med
kommunen.
Karaktären på Esplanaden föreslås förändras. Västtrafik ser positivt på
den principsektor som finns illustrerad i förslaget. Befintlig gatstruktur
innebär att bussen riskerar hindra cyklister på cykelvägen. Att separera
gång- och cykelväg skulle innebära en mer trafiksäker situation för
oskyddade trafikanter och minska konflikten om utrymme i gatumiljön
mellan hållbara resalternativ. Hållplats kan med fördel anordnas så att
bussar kan stanna i egen ficka, eller som klackhållplats. Vi ser fram
emot fortsatt dialog om lämpliga åtgärder tillsammans med kommunen
och ansvarigt trafikföretag. Västtrafik har i övrigt inga synpunkter.
Kommentar: Kommunen har tagit del av Västtrafiks synpunkter samt
kommer att ha fortsatt dialog med Västtrafik i samband med
projektering och genomförande av detaljplanen.
Granskning (2021-06-07)
Ingen erinran.
Skanova AB
Samråd (2021-03-05)
Ingen erinran.

13(36)
Sakägare och föreningar med flera
FUB
Bil. 10
Samråd (2021-03-23)
(Yttrandet i sin helhet) Enligt planförslaget är vår fastighet Spettet 3,
FUB-gården, ianspråktagen för den nya höghusbebyggelsen. Vi utgår
från att den muntliga informationen vi fått gäller, den att vår fastighet
kommer förbli intakt. Vi ställer oss emellertid positiva till att avyttra
cirka 2 meter av tomtens norra sida, för breddning av Hästhagsvägen
Kommentar: Fastigheten Spettet 3 finns med inom planområdet och
kommer förbli intakt. Dialog förs med FUB om åtkomst till del av tomt
(cirka 2 meter längs Hästhagsvägen) i samband med detaljplanens
antagande och genomförande.
Granskning (2021-05-28)
Samma skrivning som i samrådsskedet.
PG, KA
Samråd (2021-03-11) (Yttrandet i sin helhet)
Vi kan inte se att någon riskanalys är gjord angående
transformatorstationen placerad intill vår tomt
En
transformator alstrar ljud och magnetiska fält, ljudet kan inte jämföras
med billjud. En bil som passerar är ett tillfälligt ljud, ljudet från en
transformator är ett lågfrekvent, svårdämpat ljud som existerar 24
timmar om dygnet året runt, att detta ljud påverkar människan negativt
belyses av en dom i Mark och miljödomstolen i Nacka 10 september
2019, ärende M 1239-19. Domen åsidosätter Naturvårdsverkets
riktvärden och Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus.
Utöver ljudet så har vi risken för ökande magnetfält.
Strålsäkerhetsmyndighetens råd och rekommendationer avråder
placering av nya bostäder intill el-anläggningar som ger förhöjda
magnetfält, självfallet gäller denna avrådan även att anlägga en ny elanläggning intill befintliga bostäder. Det finns misstanke om att även
svaga lågfrekventa magnetfält kan öka risken för barnleukemi, är det
värt att riskera detta när alternativa platser finns?
Utöver detta så bör texten i miljöbalken om lokaliseringsprincipen
beaktas. Har detta gjorts? Då placeringen av denna transformatorstation
sannolikt ger en förhöjd risk för hälsan samt riskerar ge ökande
kostnader för åtgärder och att det finns bättre alternativ, så föreslår vi att
en bättre placering på denna utreds redan nu. Nuvarande föreslagen
placering kommer överklagas vid behov.
Nuvarande parkering på baksidan av
har i dag betongsuggor
som skyddar vårt staket från att skadas av bilar, vilket tyvärr har hänt ett
antal gånger tidigare. Att detta problem existerar belyses av att vårt låga
stängel som följer tomtgränsen som ligger mot Esplanaden är förstört
under februari 2021, då någon har kört på detta och som vanligt inte
meddelat oss. Jag förmodar att varken kommunen eller AB-bostäder är
intresserade av att annans egendom riskerar att skadas? Alternativet att
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flytta in staketet är inget alternativ, detta kommer sluta med att någon
bil står en bit in i vår trädgård och även då med ett trasigt staket som
följd. (Planskiss, inspirationsbilder samt en dokumentation av
resonemanget bifogas)
Kommentar: Kommunens ambition och avsikt är att skapa en god
bebyggd miljö för samtliga boende inom området och följer de riktlinjer
och föreskrifter som finns gällande människors hälsa och säkerhet.
Gällande ljud som genereras från en transformatorstation finns, enligt
Lidköping elnäts leverantör, inga uppmätta ljud utanför stationsbyggnader. Det ljud som uppkommer från en transformatorstation är
uppmätt innanför byggnadens väggar och uppgår där till maximalt 45
dBA. Om man jämför det med gällande riktvärden för buller vid
bostäder som tillämpas vid planering, där maximal ljudnivå vid bostads
fasad tillåts vara 60 dBA samt maximal ljudnivå vid uteplats om 50 dBA
så bedömer kommunen att transformatorstationens placering inte
kommer att innebära något besvärande ljud för angränsande bostäder.
Avseende magnetfält finns inga lagstadgade gränsvärden för hur stora
magnetiska fält som får förekomma på arbetsplatser eller i bostäder.
Ansvaret för hälsofrågor med anknytning till detta fördelas i Sverige på
fem myndigheter; Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket,
Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten. I deras gemensamt
framtagna skrift ”Magnetfält och hälsorisker” framgår råd och
rekommendationer utifrån genomförda mätningar och aktuell forskning
inom området. Myndigheterna rekommenderar vid samhällsplanering
och byggande att; ”undvika att placera nya bostäder, skolor och
förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda magnetfält om de kan
genomföras till rimliga kostnader”. I skriften beskrivs att nätstationer,
som finns utomhus, på några meters avstånd ger mycket låg exponering
för magnetfält som dessutom avtar snabbt med ökat avstånd från
punktkällan/stationen.
På uppdrag av Lidköpings elnät har en magnetfältsberäkning
genomförts av Nektab, 2021-03-15. Beräkningen baseras på värden för
en ny nätstation, inom annat bostadsområde i kommunen, med samma
möjliga kapacitet som är aktuell inom detta bostadsområde.
Beräkningen är gjord utefter ett så kallat ”worst case”, det vill säga att
transformatorn går på fullast. Rekommendationen är att en då bör hålla
cirka 10 meter till närmsta bostads fasad för att magnetfältet ska vara
under ett gränsvärde på 0,4 mikrotesla. (Att ställa i relation till;
Genomsnittliga magnetfält i bostäder uppgår i storstäder till ungefär
0,1 μT och i mindre tätorter ungefär 0,05 μT. Under 0,4 mikrotesla
anser Socialstyrelsen att det inte finns någon förhöjd risk för
barnleukemi).
Den planerade nätstationen placeras vid fastighetsgränsen mellan
Skäran 7 och 15. Till bostads fasad på fastigheten Skäran 7 är det cirka
12 meter (hushörnet). Kommunen gör därmed bedömningen att rimlig
försiktighet iakttagits i och med föreslagen placering av nätstation.
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Avseende de skador på ert staket, utifrån slarvigt parkerade bilar, är
inte en fråga som behandlas inom detaljplanen. Detaljplanen reglerar
markens användning medan utformning av, exempelvis en parkering,
hanteras i bygglovskedet. Där bedöms om åtgärden innebär någon
omgivningspåverkan som är störande, i detta fall bilar som parkerar.
Utformningen av parkeringen och avgränsningsytor kommer att
hanteras i ett bygglov.
Framförda synpunkter medför ingen ändring av detaljplanen.
Nedanstående elva stycken sakägare, eller i övrigt intresserade, har
till stor del kommit in med samma eller liknande synpunkter på
detaljplaneförslaget och dess genomförande. Synpunkterna bemöts
därför i en gemensam sammanställning utifrån olika rubricerade
intresseområden med början på sidan 29 nedan.
JJ
Samråd (2021-03-14) (Yttrandet i sin helhet)
Jag tog häromdagen del av den tillgängliga informationen för den nya
detaljplanen för kvarteret Skäran m.fl. och önskar att ni tänker om
ganska mycket. Mina tankar gick till det nyligen uppförda Södra
Drömstan. När jag först såg skisserna för Södra Drömstan blev jag
besviken på den trista formgivningen, men tänkte att det i alla fall var
bättre än den tidigare verksamheten som låg där. När husen väl var på
plats kände jag att det blev för högt och för trångt. Det känns trängre än
mitt inne i Lidköpings centrum, till och med trängre än mitt inne i
centrala Göteborg. Att huskropparna dessutom tydligt signalerar
industriell tillverkning gör inte saken bättre. Samrådsförslaget för
kvarteret Skäran har ännu högre exploateringsgrad – räknat på antal
lägenheter är det 68 % fler per m2 tomt. Samrådshandlingen innehåller
enligt mig ett antal felaktigheter som jag hoppas att ni åtgärdar genom
att förändra förslaget drastiskt. Jag vänder mig framförallt mot två
formuleringar: Kvartersbebyggelse i tre till tio våningar med cirka 350
bostadslägenheter som utformningsmässigt ska samspela med
omkringliggande bebyggelse.
Bebyggelse i 3-4 våningar mot Esplanaden är helt rimligt, men för att
samspela med omkringliggande villaområde är 10-våningshus helt
orealistiskt. En nedtrappning till 2-3 våningar mot Ängsholmens
förskola skulle ge en viss förtätning av staden och fortfarande samspela
med villaområdet. 350 bostäder är tyvärr en orimlighet om man vill få
till en harmonisk lösning.
Föreslagna byggrätter syftar till att möjliggöra nutida arkitektur utifrån
stadens identitet och karaktär. När jag flyttade till Lidköping gladdes jag
åt att det var en levande småstad. Vackra hus fann jag exempelvis längs
Mellbygatan och kvarteren i början av Esplanden. Mindre vackra
byggnader fann jag exempelvis i Drömstan. På kommunens hemsida är
det Rådhuset och Läckö slott som får symbolisera staden. Den
föreslagna ”nutida arkitekturen” och exploateringsgraden utgår inte från
stadens identitet och karaktär. De exempelbilder som anges för den
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tänkta utformningen följer samma strama storskaliga stil som vi kan se
resultatet av i Drömstan – både den nya Södra Drömstan och de äldre
längorna från miljonprogrammet. Miljonprogrammet skiljer sig dock åt
från den ”moderna” arkitekturen i form av att man tänkte mer på att få
in ljus i alla lägenheter än att bilda stadskvarter. För att utgå från stadens
identitet och karaktär behöver området andas småstad – förslaget måste
bli lägre, luftigare och mer varierat.
Idéförslag
Här kommer lite konkreta idéer för att få er att tänka i andra banor:
• De tre husen inom Skäran ersätts med tre kvarter med tydlig
småstadskaraktär. Husen byggs i tre-fyra våningar med vindslägenheter.
För att försäkra sig om att de bidrar till stadens småstadskaraktär ska de
utformas med varierade fasader. Några kan byggas med ett formspråk
från förra sekelskiftet, andra med modernare inslag. Föreslagen BTA
blir drygt 10000 m2, vilket ger 140-150 lägenheter baserat på en något
större lägenhetsstorlek än tidigare.
• Husen placeras så att befintlig biotopskyddad lindallé längs
Esplanaden kan behållas. Även många andra befintliga träd får stå kvar.
• Radhusliknande bebyggelse placeras på Spettet 3-4 och på den västra
delen av Skäran. Förslaget motsvarar 27 bostäder i radhus i 2 plan.
Några av dessa skulle kunna byggas med en lägenhet på varje
våningsplan om det behövs för att få en bättre mix av lägenhetstyper.
• Ett underjordiskt garage med cirka 90 parkeringsplatser anläggs under
delar av de högre husen. Den geotekniska undersökningen avråder från
källare, men det är mycket vanligt i området och borde fungera om man
vidtar stor försiktighet.
• Allt prat om gröna gårdar i samrådshandlingen låter jättebra – behåll
det.
För att säkerställa att husen blir varierade föreslås att nio arkitekter får
utforma varsin husvolym. Några kan få strikta förhållningsorder om att
inspireras av en viss epok, medan andra kan få mer fria händer. Vissa
begränsningar angående färgskala kan vara lämpligt, men en ganska stor
palett bör ändå tillåtas totalt i området. Materialval bör vara en mix av
trä, sten, tegel och puts. För att få variation på radhusen kan man låta två
olika entreprenörer få varsitt område – en får ansvar för radhusen på
Spettet 3-4 och en får ansvar för radhusen inom Skäran.
Lite mer åsikter om samrådsförslaget
• Sänk förhoppningarna på centrumverksamhet – fler och fler lokaler
står tomma i centrum och det är väldigt nära till både Framnäs och
centrum.
• Fin tomtmark ska inte behöva ödslas på P-hus i flera våningar. Om det
överhuvudtaget ska byggas bör det förläggas mot järnvägen där det kan
utgöra ett bullerskydd på tomtmark som inte är lämplig för bostäder.
Fastigheterna Spaden 2 och 3 ligger dock inte inom ramen för den
föreslagna detaljplanen, men någon av fastigheterna eller delar av deras
asfaltsplaner kanske kan köpas in om ett underjordiskt garage är
otänkbart.
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• Behåll lindarna längs Esplanaden och även andra träd i möjligaste
mån. Det tar tid för träd att växa upp.
• De tre föreslagna kvarteren mot Esplanaden beskrivs som mindre. Jag
mäter dem till 52 x 52 m, 48 x 60 m och 52 x 60 m och tycker inte att de
kan beskrivas som mindre. De stora kvarteren i centrala Lidköping är 30
x 60 m och innehåller flera sammankopplade huskroppar. De mindre är i
storleksordningen 30 x 30 m.
JÖ
Samråd (2021-03-16) (Yttrandet i sin helhet)
Det kommer säkert bli kanonbra med nya, moderna bostäder i kvarteret
Skäran. Byggnaderna som står där idag är ju som sagt varken i bra skick
eller alls fina. Då har vi en ny chans att göra något vackert av platsen!
Storleken och upplägget av kvarteret ser kanonbra ut i planförslagen
som ligger ute på samråd, och allén kommer nog bli riktigt mysig!
Däremot får jag säga att vi åter igen går in i fällan med den här ny
modernistiska stilen som verkligen inte är fin, eller passar in i vår
vackra och traditionella stadskärna. Se till att det byggs i en mer
traditionell stil än vad som exemplifieras i planförslagen. Det finns flera
arkitektfirmor som specialiserar sig på just traditionella stilar. I
slutändan visar det sig från byggnationer i andra samhällen att det inte
heller blir dyrare. Genom att bygga ut vår stadskärna med mer
traditionell stil ökar vi attraktionskraften av Lidköping eftersom
traditionella stilar står sig vackert i hundratals år, till skillnad från mer
modern bebyggelse som ofta förlorar sin charm efter några få årtionden.
Fler och fler kommuner övergår till att bygga i mer traditionella stilar
och allt fler kommuner tar efter allt eftersom. Framför allt utomlands
sker detta, men även samhällen i Sverige med bevarad äldre bebyggelse
börjar ta bättre vara på sin stads gamla identitet (Lidingö, Varberg,
Nora, Ludvika, Arvika, Upplands Väsby med flera). För att detta skall
ske behöver politiker och tjänstemän tillsammans styra skeppet i den
riktningen. Att lokala politiker är med och utformar stadens utseende är
mer demokratiskt än att utomstående arkitekter avgör hur staden skall se
ut. Om vi bara vill kan denna del av Esplanaden bli en av Lidköpings
vackraste stadsdelar. Se gärna bilder från nybyggen runt om i Sverige
och närliggande länder och tänk er byggnaderna Esplanaden, eller varför
inte i hela Lidköping? Hållbara och traditionella stilar passar vår vackra
stad bäst! (Fem stycken bilder bifogas till yttrandet)
Granskning (2021-05-25) (Yttrandet i sin helhet)
Kul att se positiva förändringar i planförslaget för Skäran. Området har
stor potential, både på höjden och på bredden. Dock anser jag inte
förändringarna tillräckliga för att säkerställa hela områdets vackra
potential. Omgivande bebyggelse är typisk Lidköping och en del av det
som gör Lidköping vackert. Allt annat än modernistisk, och mer åt det
traditionella hållet. Detta gör området extremt känsligt för avvikande
och modernistisk bebyggelse där varje avvikande detalj kommer ta
fokus från den tidigare bebyggelsen. Det är alltså oerhört viktigt att det
byggs i traditionell stil för att framhäva de vackra tegelbyggnaderna på
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andra sidan gatan. Husen som nu ska rivas har snott detta fokus på
samma sätt som jag beskriver. Jag är mindre orolig efter senaste
revideringen av planen. Dock är några detaljer fortfarande oklara.
Hur anses bildförslagen under "Utformning av ny bebyggelse" inte bryta
mot formuleringen "Ny bebyggelses gestaltning ska ansluta till
omgivande bebyggelses gestaltning, såsom fasad och takens material
och färg"? Alla bilder förutom första bilden äventyrar hela området
arkitektoniskt. Gråa klossar med modernistisk fönster-"symetri" och
äventyrliga fasader. Min andra fundering är angående parkeringshuset.
Vad innebär att "omsorg ägnas åt dess fasad"? Enligt bildförslaget
passar det verkligen inte in i områdets bebyggelse. Hur anses
bildförslaget bidra till rådande gestaltning? Måste ett parkeringshus se
ut som just ett "parkeringshus"? Istället skulle det kunna bidra till den
potentiellt vackra helheten. Jag tror dock att området kommer bli
toppen, och alla resultat är bättre än lådorna som står där idag! Ha det så
fint på stadsbyggnadskontoret! Lidköping behöver fyllas ut med mer
traditionell bebyggelse efter rivningshysterin från 60-talet fram tills
idag. Se bilder och länkar. (två dokument bifogas yttrandet)
AJ
Samråd (2021-03-22) (Yttrandet i sin helhet)
Sammanfattning: Ert förslag för byggnader i området Skäran
överexploaterar ytan och orsakar ett byggnadskomplex som är mer utav
ett getto än någonting annat. Detaljplaneringen är motsägelsefull och
förslaget som målats utifrån detaljplaneringen skapar en fulare och
gråare stadsbild, vilket inte ger ett inbjudande intryck och som inte leder
Lidköpings stad mot en trevligare framtid. Om ni väljer att bygga utifrån
era exempel kommer ni orsaka allmänt missnöje, i det att fula,
ogästvänliga, och alldeles för höga byggnader uppförs på för lite plats.
Kommunen skall planera för staden och se till att det finns bostäder. Om
ni orsakar missnöje och förstör för andra boenden och stadsmiljön, har
ni motverkat er funktion.
Introduktion Hej, kommunen. Jag heter
och bor i
området nära inpå Skäran. Jag uppskattar arkitektur och när jag därför
fick se detaljplanen och förslagen över området som skall bebyggas med
nya höghus blev jag något bestört. Detta är en chans att bygga någonting
inbjudande och vackert som öppnar nya möjligheter för Lidköpings stad
på lång sikt. Kritik brukar dock inte uppskattas om den inte är direkt
konstruktiv. Den uppskattas inte heller om den är ogrundad, vilket är
varför detaljplanen måste granskas och dess svagheter redogöras för. Jag
kommer gärna med lite förslag så att Lidköpings stad kan bli vackrare
än vad den är idag, istället för fulare och mindre inbjudande.
Angående detaljplanen I detaljplanen står det “kvartersbebyggelse i tre
till tio våningar med cirka 350 bostadslägenheter som
utformningsmässigt ska samspela med omkringliggande bebyggelse”.
Denna mening är i sig relativt orimlig. Villorna i området är envånings
eller 1,5-planshus medan höghusen på andra sidan Esplanaden är 2,5och-3,5-planshus. Att bygga ett 10-våningshus i ett sådant område
innebär att det helt plötsligt kommer finnas mängder av hus som är mer
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än dubbelt så höga som husen runtomkring. Detta skapar disharmoni.
Jag vet inte hur ni har tänkt när ni kommit fram till att detta inte
kommer sticka ut ur stadsbilden eller se harmoniskt ut, men det kommer
se hemskt ut i verkligheten. Det är bara att titta på de två nya husen som
uppförts i Drömstan, som är 8 våningar. De sticker upp i ett område
bestående av höghus. Hur kommer då ett 10-våningshus se ut i ett
villaområde? Ni skriver “Samhällsbyggnads avvägning innebär att den
högre höjdskalan tillåts sticka upp över den allmänna byggnadshöjden
inom kvarteret och i närmiljön. Bedömningen är att föreliggande höjd
och byggnadsutformning inte innebär påtaglig skada på Lidköpings befintliga stadsbild och upplevelsen av denna.” Detta är ett beslut som
fattades av ett kontor och inte av de som faktiskt bor i området. Om en
folkomröstning bevisar att jag tycker fel så får jag försonas med fakta,
men ett 10-våningshus passar faktiskt inte in i stadsbilden från de små
människornas synpunkt. Jag ser dock jättegärna argumenten och bevisen
för att ett par 10-våningshus skulle passa in i just dessa kvarter. Om
dessa argument och bevis visas skulle allmänheten kunna ta ställning till
frågan och kommunen skulle ge medborgarna den fulla sanningen. Visst
vore det trevligt om alla hade möjligheten att ta del av all information
och alla fakta på vägen? Utöver detta är förslagen i er PDF-fil på sidan
11, om än relativt vackra, inte exempel på arkitektur som återfinns inom
området ni planerar bebygga, med undantaget av den nybyggda
förskolan (som av någon anledning fick två våningar för att det är så bra
att småbarn ramlar ner från trapporna).
Grönskande inneträdgårdar är jättebra. Det skulle även vara intressant
rent socialt att skapa en trädgård där alla kan få hjälpas åt att ta hand om
blommor och grönsaker. Om en del av kvarteren tillägnas äldre skulle
det kunna hjälpa många psykiskt att ta hand om trädgårdar. Det finns ett
problem med äldres psykiska hälsa, och trädgårdsarbete är bra för den
psykiska hälsan. Om det inte är en stor del av trädgården/parken som en
boende kan ta hand om blir det inte heller en börda på de som är svagare
till den fysiska hälsan. Det finns dock problemet att det finns individer
som förstör för andra för att de är elaka eller bara för att de inte var vid
sina sinnes fulla bruk, men detta är en chans för Lidköpings kommun att
vara modiga och ta ett steg framåt mot ett samhälle som tror mer på sina
medborgare. Om inte annat får ni väl sätta upp kameror eller någonting
och släpa in de som förstört så att de får hjälpa till med det de förstört
som straff. Det är bra för dem också. Angående faktumet att
medborgarnas röst i frågan avfärdas
“Samhällsbyggnads samlade avvägning är att det allmänna intresset av
tillkomsten av nya bostäder väger tyngre än de eventuella konsekvenser
som förtätningen kan komma att innebära för omkringliggande
fastigheter.” Detta stycke är skrämmande. Visst förstår jag att det är
viktigt att folk får ett hem att bo i, men skapar vi verkligen goda grunder
för en välkomnande omgivning när de som bott i ett kvarter i många år
tystas och tvingas leva med ett nytt område de verkligen inte vill ha där?
Vilket allmänna intresse pratar vi om? Har det varit en folkomröstning
om detta eller har en tredje part fått spela rollen som den stora massan?
Hade barn rätt att rösta i denna folkomröstning? Spelar det någon roll
för er vad barn tycker om staden de kanske skall bo i när de blir vuxna?
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Vill ni att inga barn återvänder hit för att deras barndomsstad förstördes
av några få vuxnas bild av rättvisa? Utöver detta kan man skapa nya
bostäder utan att dra det till sin spets som ni gjort i förslaget.
“Detaljplanen kan komma att innebära måttliga konsekvenser för
omkringliggande fastigheter genom en förändrad närmiljö. Kommunens
bedömning är att ett genomförande av planen inte innebär någon
betydande olägenhet enligt den mening som avses i 2 kap. 9 § PBL.”
Precis lika mycket som detta är kommunens åsikt är min åsikt att
utförande av planen visst kan orsaka en betydande olägenhet eftersom
det kan komma att orsaka många människors missnöje och sorg.
Förbättringar Grundtanken är mycket god, och jag tycker definitivt att
så många skall få ett hem att bo i som möjligt. Detta innebär kanske i er
mening att kommunen har rätt att orsaka många människor missnöje.
Boverket skriver dock följande: “Den formella samrådsskyldigheten
innebär att kommunen ska samråda med medborgare, om såväl
översiktsplan som detaljplan.” Kommunen har alltså en skyldighet att ha
en dialog med medborgarna och att den inte får avfärda medborgarnas
tankar. Om ni ändå inte bryr er vad medborgarna tycker eller tänker, kan
ni sluta läsa nu. Förlåt att jag tog upp er tid. Jag önskar er ett lyckligt liv
och gott kaffe. Om ni å andra sidan faktiskt bryr er om vad medborgarna
tänker och känner, tackar jag er för att ni fortsätter läsa. Det här är en
chans att bygga någonting vackert och välkomnande som kan förbättra
Lidköpings stadsbild, skapa större lycka för medborgarna, och som kan
leda Lidköping vidare mot ett nytt sorts tankemönster när det kommer
till biologisk integration i arkitekturen.
Angående husens utformning 3-och-4-våningshus är absolut rimliga
att uppföra på denna plats, men där går gränsen för vad som passar in i
området. Det är vackert med hus som är i harmoni med Lidköpings
innerstad och husen längs Esplanaden. Lidköpings innerstad är
arkitekturmässigt välutformad och en expansion av staden behöver inte
betyda att nya hus måste följa stilen ‘disharmonisk nyfunkis på gränsen
till brutalism’. Om ni vill satsa på någonting som samspelar med
omkringliggande bebyggelse (vilket ni inte gjort, i förslagen), bör ni
sikta på den förkastliga 60-talsstilen. Om ni ändå planerar bygga
någonting som inte följer detaljplanen rekommenderar jag att ni bygger
någonting vackert och inte någonting som gör vissa medborgare så
upprörda att de faktiskt lägger ner timmar på att skriva brev till er.
Mer konkreta förslag: - neoklassicism som följer stilen som återfinns i
stadens centrum - varierade fasader och en äldre arkitektonisk stil ger ett
mer ombonat och personligt intryck - vackert utformade hus behåller sin
skönhet genom tiden; nya hus tappar sitt behag efter bara några år husen
kan inte vara mer än dubbelt så höga som husen i området om inte
disharmoni sökes - om ni ändå vill sikta på en modern arkitektur borde
ni sikta på modern arkitektur och inte något billigt gettokoncept från det
tidiga 2000-talet - ni skriver att ni vill ha verksamheter på bottenplanet:
vore det inte fantastiskt med ett bageri? Tänk att vakna på morgonen till
doften av nybakat bröd. Detta skulle skapa mer möjligheter till jobb
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samt främja mindre bagerier och entreprenörer före stora affärer, vilket
är bra.
Angående biotoper och grönska Ert förslag ger inte en vacker
grönska. Det ni föreslår är gräsmattor som är lika tråkiga som de är i
området idag. Varför inte ta chansen och faktiskt låta uppföra en
trädgård som kan ge glädje åt de som vistas i den? Om ni skapar en
varierad trädgård med olika växter och lägen öppnar ni upp för fler
ekosystem och gör faktiskt någonting för att förbättra Lidköpings stad.
Om ni arbetar för att skapa trädgårdar och ekosystem för att hjälpa
insekter, som svenska utrotningshotade vildbin, exempelvis, kan ni
framstå i god dager vid jämförelse av andra kommuner och ni kan även
söka bidrag från naturvårdsverket och staten. Vore det också inte roligt
om ni kunde skapa som ett kolonilottskoncept till byggnaderna? Det är
bättre för miljön att odla sina egna grönsaker och det är bra för det
psykiska måendet att arbeta med saker som växer.
Det är extra viktigt att ni anstränger er för att göra någonting som
hjälper naturen och miljön eftersom ni vill ta ner de biotopskyddade
träden längs Esplanaden. Ni har här chansen att låta uppföra en botanisk
trädgård, om ni vill. Ta chansen och skapa en vacker park där de boende
kan vandra omkring på fina promenader, för att uppmuntra till
utevistelse. För att göra så många lyckliga som möjligt kan ni skapa ett
område med gräsmatta och lekplatser eller klätterträd där man kan leka,
ett annat som utgör en trädgård, och en sista plats där man kan ta
promenader och njuta av naturen inne i staden.
Avslutningsvis Jag hoppas att det står klart för er nu att jag inte vill att
ni kastar bort en möjlighet att uppföra någonting bestående vackert samt
att hjälpa naturen. Snälla lyssna på era medborgare och uppför inte ett
fult getto i området Skäran.
PZ
Samråd (2021-03-28) (Yttrandet i sin helhet)
Jag önskar invända mot följande:
1. att planerad bebyggelse på planområdet Skäran 15 och 17, Spettet 3
och 4 samt del av Lilleskog 1:1 och del av Dalängen 1:1. Spettet 4,
Lilleskog 1:1 och Dalängen 1:1 bebyggs med ett högre våningsantal än
4 våningar.
I handlingen står följande: Kvartersbebyggelse i tre till tio våningar med
cirka 350 bostadslägenheter som utformningsmässigt ska samspela med
omkringliggande bebyggelse. Verkligheten är: Närbelägen bebyggelse i
kvartersområdet består av undantaget nybyggd förskola i 2 plan samt
några mindre verksamheter av icke ljudmässigt störande verksamhet i 1
plan, av huvuddelen villaområde som enligt planbebyggelse har
begränsad våningsantal
till 2 plan. Majoriteten av villorna består av i 1-1,5 plans byggnader.
Byggnadshöjd inom villaområdet är idag begränsat till som mest 7,6 m
med undantag för hyreshus längs Esplanaden där våningsantalet är
begränsat till 10,6 m. På motsatt sida Esplanaden, i närområdet,
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återfinns som mest fastigheter med 4 våningar. Att låta nu planerad
bebyggelse med flera våningar skjuta över nuvarande bebyggelse och
den småstadskaraktär som Lidköping än då karakteriseras av, ser jag
inte som ett sätt att främja utformningen av Lidköpings stad.
Att "bedömningen är att föreliggande höjd och byggnadsutformning inte
innebär påtaglig skada på Lidköpings befintliga stadsbild och
upplevelsen av denna" ser jag som ett försök att hitta en "fin
omskrivning av att inte visa hänsyn till den bebyggelse och respekt för
de kommuninvånare som äger de fristående villor som ligger i aktuella
kvarter".
Ej heller tar man hänsyn till att Lidköping är en stad av utpräglad
småstadskaraktär och även vid en önskad befolkningstillväxt bör kunna
kvarhålla sitt attraktionsvärde som attraktiv småstad. I detta uttalande
finns ingen motsättning till förnyelse och politikens vilja att
stadsmässigt öka invånarantal men det bör göras utan att förstöra de
grundläggande värden som en stad med småstadsmiljö erbjuder. Hus av
högre höjd bör läggas i områden som har motsvarande bebyggelse, inte
insprängt i ett villakvarter. Ett exempel där man lyckats bättre med att
anlägga höge hus utan att det upplevs kompakt och klumpigt är de
höghus i fristående kroppar som finns på Lidåker, dikt an annan högre
byggnad såsom Vattentorn och större hyreshusområde.
Förslag: Lämpligare i området borde väl ändå vara att höghus med fyra
våningar byggs längs Esplanaden och innan för dessa planeras 1- och 2plans hus likt dessa som nyligen uppförts på Askeslätt. Detta skulle
medföra ökat antal bostäder men som ändå står i rimlig harmoni med
omkringliggande bebyggelse och gynnsam tillväxt av en stad med
attraktiv småstadskaraktär.
2. att planerad bebyggelse medför ökad visuell insyn och överskuggning
av villor i villakvarter som finns i omkringliggande villaområde.
3. att planerad bebyggelse byggs med sammanhängande kroppar, då
dessa ger ett kompakt och massivt utseende i en närmiljö som
genomgående präglas av fristående lätta byggnader av framförallt
tidstypiska hus med 40-70-tals karaktär och med större odlingsbara
tomter med mycket grönska.
4. att parkeringshus av annat än i källarplan alt markplan förekommer i
området och att ytan bebyggs på ett sådant sätt och till sådan grad att
belastningen på närliggande villaområde innebär ökad och hindrande
motortrafik. Det är absurt att bygga in Lidköpings första ovanjordparkeringshus i flera våningar inom ett lågbebyggt villaområde med
direkt närliggande förskola.
Dessutom lämnar så vitt jag kan utläsa förslaget öppet för en på höjden
möjlig utökning allt eftersom höghusbyggnationen fortskrider. Om det
är att tillmötesgå det som i handlingen beskrivs som Kvartersbebyggelse
i tre till tio våningar med cirka 350 bostadslägenheter som
utformningsmässigt ska samspela med omkringliggande bebyggelse" ,
så har jag svårt att tro att man har kännedom om närliggande
bebyggelse. 4 a. Jag önskar få en redovisning av hur man rent praktiskt
anser att till- och utfart ska fungera för dels nu föreslagen detaljplan
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men även för övriga kvarter i och runt Lilleskog, utifrån beräkningen av
antalet fordon som parkeringshuset kommer att inrymma.
5. att det i plan ingår planläggning av lekplatser Nuvarande lekplatser är
begränsade till förskoleområdet som därtill innehar
dygnetruntverksamhet vilket medför att närliggande bostäder ej har
tillgång till lekplatsområde under pågående verksamhet. Lekplats vid
Tömmen är utdömd och vad jag har förstått sannolikt inte kommer att
kunna tjäna som lekplatsområde framöver. Bör tilläggas att tidigare
genomförda bostadsområde av AB Bostäder, de i vardagstal kallade
"Gröna husen" i kvarteret Tömmen, har ej genomfört lovade åtagande
på denna punkt varav att området i dag har en påtaglig överbelastning på
de lekytor som erbjuds (och lekytor vid Lilleskogs förskola och skola
endast får nyttjas efter att verksamheterna har stängt).
6. Vidare önskar jag utifrån inskickad insändare till Fria ord NLT 24 /3 2021 med rubrik Överexploaterad detaljplan få ta del av kommunens
svar på insändaren samt även få ta del av hur man kommit fram till,
beräkningsmodell, för att låta ett så pass stort antal lägenheter inrymmas
på en så pass begränsad yta.
CK
Samråd (2021-03-30) (Yttrandet i sin helhet)
Som boende i området är jag starkt kritisk till den exploatering av
Lilleskogsområdet område Skäran. Hur kommer att trafiken att påverkas
inom området och framförallt var skall alla dessa personer parkera sina
bilar. Redan idag då det enbart finns 81 lägenheter i kvarteret står det
bilar längs hela kvarteret Skäran och en bra bit upp runt hörnet på
Hästhagsvägen. Så väl dagtid, kvällstid som nattetid. I nya planen ligger
det 350 lägenheter med 200 parkeringsplatser. Vart skall alla andra med
bil parkera. Idag finns det många tomma uthyrningsbar
parkeringsplatser men folk vill inte betala utan det skall vara gratis.
Redan nu har vi sett, efter det att kommun ändrat parkeringsregler i kv
Tömmen, hur era hyresgäster parkerar på södra delen av Hästhagsvägen,
Åkervägen och Lunnelidsvägen. Era parkeringsplats för hyresgästerna i
kv Tömmen står öde och vi har fått parkerade bilar framför våra
uppfarter. Detta resulterade i att många grannar blev irriterade och
parkerar nu sina egna bilar på gatan vilket gjorde att snöröjarna inte
kunde köra av snön på gatan utan drog upp allt min trottoar.
Förmodligen kommer gatan att bli halvsopad nu i vår. Ingen koll av
datumparkering har skett på dina 18 år i området. Skall ni bygga 350
lägenheter så skall det finnas 350 parkeringsplatser som ingår i hyran.
Jag har sen ni byggde nya förskolan uppmärksammat att bilar parkeras
på dess personal/besöksparkering men efter en tid så fick de en ”lapp på
rutan” . Tyvärr kan vi boende i området inte göra detsamma.
Gör om och behåll den charmiga miljön i vår stad där ungdomar och
pensionär kan trivas tillsammans med oss villaägare i området. 3-4
våningshus med mycket parkeringsmöjligheter.
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SP
Samråd (2021-03-30) (Yttrandet i sin helhet)
Fråga 1: Hur lång är tidshorisonten för byggandet, vilket år beräknas allt
vara klart?
Fråga 2: Har ni tagit hänsyn till att större delen av de boende på
esplanaden 72 och 74 kommer bli av med många soltimmar på sina
balkonger?
Fråga 3: Med tanke på att det är ett gynnsamt läge för sol så undrar jag
om ni planerar för att montera solceller på de nya byggnaderna?
MS
Samråd (2021-03-31) (Yttrandet i sin helhet)
Jag har en hel del synpunkter på detta bygge.
Jag är ändå positivt inställd till rivandet och nyproduktionen. MEN på
"rätt" nivå. Alltså att det bygg 3 - 4-våningshus. Som är rimligt i ett
villaområde!
Ni har missat SÅ mycket. Det finns helt INGET i Er beskrivning som
gör det ens logiskt till att bygga ett 10-våningshus på området Kv.
Skäran. INGET i Era beskrivningar är överhuvudtaget!
Tror Ni att vi boende i Villaområdet är HELT inkompetena och faller
för "grönskande innergårdar", "biotopallé, dagvattenhantering,
cykeluthyrning, parkeringshus och vackra beskrivningar i bilder. Bilder
som inte ens stämmer överens med det som Ni satt upp på "fulstolen" på
Nonnens Väg, mot beskrivning på Er hemsida! Det är VÅRA trädgårdar
som tappar den privata sfären och insynen, VÅRA trädgårdar som
kommer att överskuggas på det vi planterat och skördar i våra
trädgårdar.
Man kan läsa Så fint om hur Ni bullermätt, men inte ett ord om hur
mycket det kommer bullra och damma när det ev. rivs! Eller byggs. Vid
byggnationen av Ängsholmen/Nattis var det trafik, skakningar och
buller från kl. 07.oo- 19.oo. (Inte lokala företag?/svenska företag?)
Tänk på de barn, och de anställda som jobbar på Ängsholmen
förskola/nattis, de får inte mycket till utsikt, eller lugn och ro.
Inte ett ord om att Ni ska minska och ta bort parkeringsplatser, så vi
villaägare blir ytterligare drabbade (som vanligt) av alla gratisparkerare.
Vi kommer knappt in och ut i våra portar, och var har Ni tänk våra
anhöriga ska stå när de besöker oss?? Hur ersätter Ni oss? Och hur
trångt blir det inte på Esplanaden, när bussar ska in - och ut mellan
träden, eller ska Ni ta bort "servicen" busshållplatser?? Hur blir det med
snöröjningen? Hur blir det med sophämtningen? Hur blir det för
Räddningstjänsten?? Sikten blir ju sämre eftersom Ni i ert förslag vill
bygga utmed gatan och gathörn.
Undermålig information om järnvägens påverkan och vibrationer, eller
dess existens över huvudtaget, med trafik och järnvägsbommar.
Undermålig information om INFRASTRUKTUREN. Vill Ni verkligen
ha in MER trafik i centrum. Det låter SÅ bra med Er statistik... Har NI
verkligen varit på plats kl 07.oo, 08,oo och när tåget har stoppat upp
trafiken och när alla stadsbussar, skolbussar, epaburna, mopedåkande
och cyklande ungdomar ska till skolor och arbeten. För att inte tala om
kl. 16.oo och 17.oo, när jag VET folk som jobbar i och runt Råda,
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Örslösa och Kållandsö, som tar bilvägen genom Lidköping/Esplanaden,
då leden förbi Arenan/Mc Donald är helt belamrad.
"Område för teknisk anläggning" Skrattretande! Vi Vill INTE ha en
transformator utmed Lunnelidsvägen eller för den delen i övriga
villaområdet/förskolaområdet!! Mycket undermålig information om
Transformatorn. Tur man är bra på att läsa ritningar. Frågan är om den
ens FÅR stå i ett redan tätbebyggt villaområde med förskola,
Denna överexploatering tas även upp av en insändare under "Fria ord" i
NLT. Bygg parhus/seniorboende istället, på gamla Ängsholmen. Jag är
dessutom orolig för vår fina, vattentäkt på Råda Ås. Bygger vi sönder
innerstan, kommer vattnet ta nya vägar, och förstöra den naturliga
grundvattentäkten.
"Lidköping ska växa" Jo visst. Folk ska flytta hit och barn föds, med
folk flyttar också här ifrån och avlider.
Vi bor i en småstad! Acceptera det. Lidköpings politiker har fått hybris
och tycker de kan/ska följa ett 37 år (1984) "förslag/beslut". Men VAR
finns den "tysta lag" om att vi inte "får" bygga högre än 4-våningshus,
då Lidköping ligger på lermark/sjöbotten? Gäller inte den år 1984, eller
har politikerna tagit sig friheter även här?
EE
Samråd (2021-04-02) (Yttrandet i sin helhet)
Synpunkter enligt följande:
- Höjden på husen. Enligt förslaget skall det byggas upp till tio våningar
i kvarteret. Detta är inte förenligt med stadsbilden i området. Det är inte
proportionerligt med övriga byggnader i kvarteret skäran heller. Känns
inte som det är verklighetsbaserat, det är inte New York kvarteret ligger
utan i ett villakvarter i Lidköping. Finns andra områden i Lidköping att
förverkliga den utopin.
- Överexploaterad detaljplan. Att få in 350 bostadslägenheter i kvarteret
är helt oacceptabelt och fullständigt orimligt. Det samspelar inte med
kvarterets omgivning överhuvudtaget. Det kommer bli alldeles för
mycket folk på den aktuelle ytan, som leder till följdproblem som tex.
Miljöproblem som buller, trafik och parkeringsproblem. När det gäller
parkering funkar det inte ens i dagsläget då det står bilar lite här o där på
gatan, finns parkeringar att tillgå för bonde i AB Bostäders hus, men
folk väljer ändå att stå på Hästhagsvägen och det parkeras redan långt
upp på gatan som inte ens ligger i närheten av AB Bostäders hus.
Det kommer inte vara kvar det lugna villakvarter som det profilerar sig
att vara idag.
- Avgränsat kvarter. Kvarteret kommer bli av med den fina vyn och
utsikt som finns idag. Det kommer också bli att man mister
morgonsolen som man har idag, då det kommer bli skugga på de
befintliga husen i kvarteret. Det kommer bli en ”vägg” av hus som
avgränsar på ett destruktivt sätt, det kommer inte vara estetiskt till de
befintliga byggnaderna som finns i dag. Det är ju inte ”Berlinmuren”
som skall återinrättas, hoppas att kommunens ”beslutfattare” har den
kompentensen att inse detta.
- Konstruktivt förslag. Hoppas att samhällsbyggnad inser det
orealistiska i sitt förslag och utvecklar så att det verkligen samspelar
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med omkringliggande byggnader och miljö. Istället för att komma med
massa påpekanden vill vi ändå komma med ett konstruktivt tänkande
om kvarteret. Där vi skulle vilja att men satsades på radhusområde
istället där Ängholmens förskola låg tidigare. Och en mer småskalig
villaområde ”boende” där AB Bostäder har sitt bestånd i dag. Finns
andra område i Lidköping att förverkliga dessa utopier i
arkitekttävlingar inom höghusområden, men det skall inte göras i detta
småskaliga bostadskvarter.
Granskning (2021-06-10) (Framför samma synpunkter som i samrådet)
Hej Sänder in och lämnar mina synpunkter på förslaget underrättelse
granskning av detaljplanen kvarteret skäran i Lidköping. Har läst
igenom vad kommunen har svarat i frågorna när det gäller svaren från
sakägare, där kommunen inte verkar ha lyssnat någonting på de svar
som kommit de till kännedom. Där man tycker att våra synpunkter inte
har någon stor betydelse för projektet. Verkar som kommunen är helt
verklighetsfrånvarande mot de boende i området. Man har inte lyssnat
tillräckligt. Därför hävdar jag samma synpunkter kvarstår för
bedömning i frågan.
JK
Samråd (2021-04-02) (Yttrandet i sin helhet)
Förslaget som ligger har som vi i området bedömer en alldeles för hög
exploateringsgrad. Torde vara den högsta inom kommunen i nutid, (refererar även
till Johan Jernstedts artikel i NLT 24/3), att trycka in mycket folk tätt i hyresrätter
kan man historiskt se vad som har hänt.
En övrig fråga som är relevant, bedömer verkligen våra politiker att de stora
betongklossarna som är föreslagna passar in i den traditionella låga 50 och 60 tals
bebyggelse i området? Flera av de äldre i området har uttryck oro över vad som
planeras. B.la ifrågasätter vi varför man släpper den delen av kv. Spettet där f.d.
förskolan låg till AB bostäder. Vi är fler som önskar en blandad bebyggelse
mellan hyresrätter och bostadsrätter samt renodlade seniorboende. Borde inte den
ytan gå ut på en markanvisning som man gör i flera andra områden och är det
lagligt att en exploatör får en tomt tilldelad utan att den går ut på öppna
marknaden?
I parkeringsfrågan ställer vi oss väldigt frågande till det låga antalet
parkeringsplatser som planen anger. I en stad med Lidköpings struktur bör det
skapas minst en parkering för varje lägenhet. Det är oerhört viktigt att de P-platser
som skapas blir kostnadsfria för de boende, annars får vi samma problem som är i
nuvarande Kv. Skäran. Att enbart ca 50 % av P-platserna är belagda pga. att det
inte är fri parkering för de boende. Detta har fått till följd att flera av de boende
parkerar i villakvarteren i närområdet, de problemen ökar med största sannolikhet
med den täta exploatering som man tänkt. Hur ska de 20 talet P-platser som
försvinner i samband med att Esplanaden byggs om ersättas? Borde man inte se
över hela parkeringsbehovet även för AB bostäders fastigheter i Kv. Skopan i
denna plan?
Man bör även utreda om det går att få till några hastighetsdämpande åtgärder
utmed Nonnens väg mellan Esplanaden och Gränsvägen förutom upphöjningen
vid Mossvägen. Den är idag utformad som en bredare genomfartsgata, med tung
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trafik till industrier och matleveranser till förskola. Det är stor risk att gatan på sikt
kommer att bli en smitväg om inga åtgärder planeras. En lösning kan vara att
bygga cykelväg utmed sträckan, samt se över behovet av en rondell i korsningen
med Esplanaden och att även bygga om den trafikfarliga kurvan där Nonnens väg
möter Gränsvägen.
MM
Granskning (2021-05-31) (Yttrandet redovisas i sin helhet)
Jag vet inte om jag har rätt att inkomma med synpunkter i detta läge
men jag gör det som fastighetsägare av grannfastigheten
. I planförslaget framgår det att de nya fastigheterna
kommer alstra ungefär 500 nya fordonsrörelser varav huvuddelen på
Esplanaden. Vidare framgår att trafikbullret kommer att ha ringa
påverkan på de nya fastigheterna, men det saknas utredningen om vilka
effekter en 10% ökning av trafiken längs Esplanaden får på övriga,
befintliga, fastigheter längs denna gata. Många av fastigheterna, bland
andra vår, är enfamiljshus placerade mycket nära vägen med små
möjligheter att skydda sig från buller, och redan nu upplevs bullernivån
som mycket hög. Jag är helt säker på att en utredning skulle visa att
redan nu vida överstiger nivåerna riktlinjerna. Allra mest för de
fastigheter som också ligger i anslutning till järnvägen. Därför önskar
jag att en trafikbuller-utredning görs för fastigheterna längs Esplanaden
från Kartegårdsvägen till Rudenschöldsgatan. Förutom att
trafiksituationen oroar är jag är i övrigt positiv till exploateringen av
kvarteret skäran. Jag kan tänka mig att det finns flera åtgärder som
skulle kunna avhjälpa bullret avsevärt. Helgen som har en kort del av
Esplanaden, biten över järnvägen, varit avstäng på grund av spårarbete.
Detta har tydligt belyst att buller-situationen är ansträngt för oss då vi
för första gången har kunnat komma till ro i vår trädgård och på vår
uteplats. En drastisk åtgärd som skulle förbättra situationen, för oss, är
att enbart tillåta kollektivtrafik, nyttotrafik och cykel och gång över
järnvägen på Esplanaden. Detta skulle uppmuntra mer cykel- och
gångtrafik för kortare resor till centrum samtidigt som det styr längre
resor till ringleden. Det finns givetvis en risk att detta enbart flyttar
bullerproblematiken till andra gator men är det inte utrett så borde det
absolut göras.
EG
Granskning (2021-06-10) (Yttrandet redovisas i sin helhet)
I planbeskrivningen under Parkering framgår att man vill tillåta avsteg
från gällande parkeringsnorm genom en sänkning från 9 bpl/1000m2
BTA till 6 bpl/1000 m2 BTA. I av Kommunfullmäktige antagen
parkeringsnorm medges en viss flexibilitet för avsteg under
förutsättningar att det finns särskilda utredningar: ”Parkeringstalen får
frångås med förutsättning att det finns särskilda utredningar som visar
på ett annat behov än vad som anges av parkeringstalen.”
Dessa särskilda utredningar saknas i planbeskrivningen, där man istället
hänvisar till en undersökning exploatören gjort under oktober månad
2020 som visar på antalet uthyrda parkeringsplatser i kvarteret Skäran.
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Redan idag i området Lilleskog parkeras ett större antal bilar utmed
gatorna av personer som bor i omkringliggande flerbostadshus. Detta
påverkar både framkomlighet och utgör risker för de barn som är ute
och leker i området till följd av skymd sikt för trafikanter på grund av de
parkerade bilarna.
Då de särskilda utredningar som enligt kommunfullmäktiges beslut ska
göras för avsteg från parkeringsnormen saknas, framgår heller ingen
helhet för vilka problem som kommer att uppstå om planen antas.
Av planbeskrivningen framgår att gaturummet kommer att minskas och
det ges förslag på gestaltning av gatorna. Den nya planen kommer
kraftigt minska framkomlighet för både bilar och kollektivtrafik. Var
man planerar att dessa motorfordon istället ska köra framgår däremot
inte. En större utredning som klart visar var trafiken kommer gå bör
göras innan planen antas. Det måste säkerställas att trafiken inte
kommer öka kraftigt igenom bostadsområdet på Gränsvägen,
Hästhagsvägen och Nonnens väg.
I en trafikutredning bör också framgå hur planen kan påverka
trafiksituationen i Dalängsområdet och den redan hårt belastade
ringleden där köer vissa tider redan idag sträcker sig från
plankorsningen väg 2578 fram till Ågårdsrondellen. Ökningen i antalet
flerbostadsboenden i kvarteret Skäran kommer påverka området som
idag i stort är ett rent villaområde till att bli mer centrumlikt. En
utredning om vad de som idag bor i området tycker bör göras och
kompletteras i planbeskrivningen. Med ovanstående motiveringar anser
jag att planen ska kompletteras och ett mer grundligt arbete göras innan
beslut om antagande.
Kommunens bemötande på inkomna synpunkter:
Omgivningspåverkan, gestaltning
Kommunens arbete med gestaltningsfrågor i detaljplanering handlar till
stor del om att ange och beskriva värdet och kvaliteten på den
föreslagna nya bebyggelsen. De bedömningar som görs grundar sig på
analyser av befintliga karaktärsdrag och värden i den befintliga miljön.
Det kan handla om att både skydda värdebärande egenskaper i ett
område men också att främja nya värden, på såväl strukturell nivå som
på byggnads- och detaljnivå.
De i plankartan föreslagna planbestämmelserna har angetts för att
säkerställa att den föreslagna bebyggelsestrukturen blir som den
redovisas på illustrationskartan. Avsikten är att byggnadernas
placeringar och volymer ska samspela såväl med varandra som med
omgivande bebyggelse och Lidköpings stadsbild som helhet. Det är
alltid en avvägning av hur styrande eller flexibel en detaljplan ska vara,
men utgångspunkten i PBL (Plan- och Bygglagen) är att, ”en detaljplan
inte får vara mer detaljerad än som behövs med hänsyn till planens
syfte” (4 kap 32§ PBL).
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I denna detaljplan regleras förutom hösta antal våningar och högsta
nockhöjd också exempelvis att byggnader ska ha sadeltak i en bestämd
takvinkel samt byggnaders placering.
Bilder som visas i planbeskrivningen är exempel på bebyggelsens
utformning, liksom de ”vita kuberna” som ska visa husvolymernas
omgivningspåverkan. Hur byggnaders fasader (bostäder och p-hus) i
detalj utformas avgörs i bygglovsskedet där beskrivningen i
planhandlingen är ett stöd och ger riktlinjer för hur gestaltningen är
avsedd att utformas. ”Gestaltningen av den tillkommande
bostadsbebyggelsen bör ha sin utgångspunkt i omgivande bebyggelses
tegel- och putsfasader och färgskala för att skapa en tydlig samhörighet
med befintlig bebyggelse. De enskilda byggnaderna bör också ha ett
gemensamt släktskap med varandra men ges en individuell gestaltning
för respektive byggnad”. (planbeskrivningen sidan 12)
Förtätning med högre bebyggelse
För projekt i staden med högre bebyggelse och förtätningar utgår
kommunen ifrån tre frågeställningar/principer som ett stöd i
bedömningen. Dialog har förts med exploatören hur projektet gestaltas i
förhållande till dessa principer, som är:
Hur förhåller sig projektet till sin omgivning?
Vilken funktion och innehåll bidrar projektet med i sitt sammanhang?
Hur förhåller sig och bidrar projektet till stadens långsiktiga
utveckling?
Efterfrågan att bygga i centrala lägen i Lidköping ökar. En lösning är
att förtäta och att bygga högre. Eftersom staden Lidköping ligger på
plan mark utan större höjdskillnader kan enskilda högre byggnader få
relativt stor påverkan på stadsmiljön och sin omgivning. Förslaget har
utformats som en kvartersstruktur för att kunna innehålla ett större
antal bostäder än idag, ha varierande hushöjder och behålla hushöjder
mot omgivande småhusbebyggelse. Till skillnad från dagens bebyggelse
på platsen, som är friliggande lameller i en öppen yta så innebär den
nya strukturen att bebyggelsen formas kring tre gårdar och två mindre
gårdar mot Ängsholmens förskola.
Mot omgivande småhusbebyggelse trappas hushöjderna ner för att
motsvara och möta de höjder som finns där idag. Mot söder är det en
större öppen yta som är friyta för förskolan. Frågan om det relativt
stora avståndet till omgivande småhusbebyggelse är tillräckligt stort för
att inte ge en oönskad omgivningspåverkan med insyn och skuggning.
De två högre husen, om 8 respektive 10 våningar, är placerade på ett
större avstånd än de lägre husen närmast småhusområdet. På så sätt
minskas insynen och husen närmast småhusen kommer medföra ett
upplevt större avstånd med följden att de högre husen upplevs mindre
framträdande. Den förändrade utblicken från småhusbebyggelsen i
söder är mot norr och de flesta uteplatser är placerade i andra
väderstreck, (söder och väster).
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Efter studier av omgivningarna samt analys av stadsbilden i området
har ett förslag till detaljplan utformats som bedöms ha arkitektoniska
kvaliteter som andas Lidköping. Stadsbilden kommer att förändras men
med bestämmelserna om utformning som finns i detaljplanen bedöms
Lidköping fortsatt vara en småstad med vackra gaturum och där goda
möjligheter till framtida utveckling av området finns.
Trafikalstring och parkering
Esplanaden är den mest trafikerade gatan i området med en ÅDT
(Årsdygnstrafik) om cirka 5 600 fordon per dygn. Detta kan ställas i
jämförelse med trafikering på liknande gator i staden, exempelvis
Mellbygatan (11 500 ÅDT) eller Läckögatan (12 500 ÅDT).
Planförslaget innebär en ökning på befintligt gatunät där planområdet
fullt utbyggt med cirka 350 lägenheter uppskattas alstra cirka 740
fordonsrörelser/dygn. Detta är en ökning med cirka 500
fordonsrörelser/dygn mot nuvarande 81 lägenheters trafikalstring.
Samhällsbyggnad gör bedömningen att huvuddelen av den ökade
trafikalstringen kommer fördelas på den norra delen av Nonnens väg
och Esplanaden.
Föreslagen omgestaltning av Esplanaden påverkar inte möjligheten att
ta sig fram på gatan som fortsatt har två körbanor. Däremot kan den
upplevda hastigheten påverkas i och med att träd planteras närmre
körbanan där en konsekvens också förväntas bli att farten dämpas.
Detta tillsammans med att separerade gång- och cykelvägar anläggs
ger förutsättningar för en mer trafiksäker situation för oskyddade
trafikanter samt en lugnare boendemiljö längs gatan.
Föreslagen utformning av Esplanaden ligger i linje med gällande
översiktsplan för Lidköpings kommun, där Esplanaden är utpekad som
en sträcka där gång- och cykelmöjligheter ska förbättras. Det stämmer
också överens med det förslag till fördjupad översiktsplan för
Lidköpings som samhällsbyggnadsnämnden den 8 juni 2021 beslutade
om att sända ut på samråd.
Hållplats för buss ska också anordnas längs sträckan så att bussar kan
stanna i egen ficka, eller som klackhållplats, samt enstaka parkeringsplatser anläggas för rörelsehindrade och övriga besökande. Detta ska
inte påverka framkomligheten på Esplanaden.
Kommunens gällande parkeringsnorm ska tillämpas vid all
planläggning. Den höga exploateringen kräver att parkeringsfrågan
löses med någon form av parkeringshus, som också medför att fler
lägenheter delar på denna kostnad. På grund av planområdets centrala
läge med närhet till gång- och cykelnät, kollektivtrafik samt för att
maximera detaljplanens exploateringsmöjlighet, har bedömningen
gjorts att avsteg från normen kan göras här. Detta förutsätter att
exploatören arbetar med åtgärder för att optimera attraktiviteten för
cykelanvändandet och på så sätt kunna minska biltrafiken. Exempel på
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mobilitetsåtgärder som kan ge en sänkning av parkeringsnormen är:
Tillgång till bilpool som minskar efterfrågan på egen bil,
subventionering av kollektivtrafikkort, attraktiv och lättillgänglig
cykelparkering nära entréer, cykelservice etc. Parkeringsfrågan
bevakas vid bygglovsprövningen.
För att hantera problematik med parkering på omkringliggande gator
behöver gällande trafik- och parkeringsföreskrifter ses över för dessa
gator. Detta kan exempelvis göras genom tidsreglering men är inget
som kan regleras i detaljplanen. Detsamma gäller synpunkter och
förslag på anläggande av hastighetsdämpande åtgärder längs
Esplanaden och Nonnens väg som får hanteras i kommunens
kontinuerliga trafiksäkerhetsarbete.
Enligt utförd trafikbullerutredning, som utgår från prognosticerad
trafikökning för år 2040 samt den ökade trafikalstringen från de
tillkommande 350 lägenheterna, beräknas trafikbullernivåerna påverka
ringa. I och med föreslagna åtgärder längs Esplanaden, med förväntad
fartdämpning som följd, bedöms ljudmiljön utifrån trafikbuller påverkas
i positiv riktning.
Sammantaget är kommunens bedömning att ökad trafikering inom
området som orsakas av tillkommande bostäder inte är av sådan storlek
och art utan att det går att hantera inom föreslagna trafik och
parkeringslösningar i detaljplanen.
Påverkan natur och grönska, när alléträden tas ned.
För att kunna genomföra föreslagen exploatering är det inte möjligt att
ha kvar träden i den enkelsidiga allén längs Esplanaden. En
dispensansökan till Länsstyrelsen ska lämnas in för att kunna ta ned
träden. De nio lindarna som samtliga finns inom fastigheterna Skäran
15 och 17 ska ersättas med nya träd som föreslås vara en dubbelsidig
allé med cirka 30 stycken nya träd där avsikten är att få en grönskande
inramning av gatan.
Genom nyplantering förstärks på sikt också befintligt ekologiskt och
biologiskt stråk längs gatan. Omgestaltningen ger bra förutsättningar
att planera för tillräckligt utrymme och skapa de bästa
förutsättningarna för nya träd att etablera sig. Bland annat avseende
val av trädsort utifrån ståndort för att få ett träd med bärkraftig framtid
och lång livslängd där hänsyn bland annat tas till jordmån, vind- och
klimatförhållanden, sol- och skuggförhållanden, skötselkrav,
vintersaltning av gata med mera.
Kommunen gör bedömningen att det inte är långsiktigt hållbart att
behålla träden med utgångspunkt i den exploatering som planeras för.
Genom nedtagning av träd, omgestaltning av gatan och nyplantering
skapas goda förutsättningar och livsvillkor för långsiktigt friska och
livskraftiga träd. Genom att planområdet byggs ut i etapper finns
möjlighet att avverka och ersätta träd i etapper vilket ger de nya träden
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förutsättningar att successivt etablera sig och ”ta över” som ett grönt
stråk längs Esplanaden.
Lek och rekreation
Inom detaljplanen ges plats för småbarnslek och närrekreation med
uteplatser och grönska inom kvartersgårdarna. Hur dessa ytor planeras
och utformas avgörs i bygglovsskedet samt av exploatören i
genomförandeskedet. Här finns utrymme att skapa trädgårdar och
odlingar till gagn för såväl boende i alla åldrar som för växt- och
djurliv.
I kommunens lekplatsutredning (2014) finns en målsättning att det inom
gångavstånd från en bostad ska finnas en närlekplats (mindre lekplats
för barn inom 1-12 år med enklare lekutbud som gungställning eller
sandlåda). Med gångavstånd menas mellan cirka 300-500 meter.
Närmsta närlekplats finns vid brandstationen dit det är cirka 400 meter
från planområdet. I och med närheten till skogsområdet vid Dalängsoch Stenportsskolan (från cirka 400 meter) och Vänern med
Framnäsbadet (cirka 1000 meter) bedöms planområdet ha mycket goda
förutsättningar för lek och rekreation inom närområdet.
Detaljplaneprocessen, allmänna och enskilda intressen
Processen att ta fram en detaljplan regleras av Plan- och bygglagen
(PBL) och följer en strikt handläggnings-, samråds- och politisk
beslutsprocess. Denna process innebär också att detaljplanen ska
samrådas med myndigheter, sakägare och andra berörda vilket sker vid
två tillfällen, samråd och granskning. Inkomna synpunkter vägs in i
fortsatta handläggningen och bemöts i ett granskningsutlåtande. Den
slutliga delen i detaljplaneprocessen är då detaljplanen antas genom ett
politiskt beslut i samhällsbyggnadsnämnd eller kommunfullmäktige. I
detta fall kommunfullmäktige. Efter besvärstid kan planen vinna laga
kraft om ingen överklagan skett.
Vid planläggning görs en prövning av marken och vattnets lämplighet
för ett visst ändamål, som här är bostäder och p-hus mm. Olika
allmänna intressen, exempelvis naturvärden, kulturmiljövärden,
infrastruktur och energiförsörjning vägs mot varandra samt mot
enskilda intressen som kan beskrivas som ”rättigheter man har som
markägare eller granne”. Vid konflikter mellan olika intressen ska
enligt PBL företräde ges till de intressen som medför en god
hushållning med naturresurser. Hänsyn ska också tas till miljö- och
riskfaktorer som buller, luftföroreningar, markföroreningar,
markradon, skred, ras- och översvämningsrisker med mera.
Avseende påverkan av skuggning visar utförd skuggstudie att den nya
bebyggelsen i huvudsak påverkar allmän platsmark, gata samt
nytillkommande bebyggelse. Under sommarmånaderna är påverkan
måttlig. Under vinterhalvåret när solen står lågt är påverkan större.
Sammantaget bedöms dock påverkan vara acceptabel.
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Ett genomförande av denna detaljplan bedöms ge ett positivt tillskott av
bostäder i en central del av Lidköping vilket är ett allmänt intresse och
mål i kommunens bostadsförsörjningsprogram och i gällande
översiktsplan. Genomförandet innebär även förtätning av staden i en
sammanhållen och resurseffektiv bebyggelsestruktur där jordbruksmark
och stadsnära skogar så långt som möjligt kan bevaras.
Bedömningen är att detaljplanen kan innebära måttliga konsekvenser
för omkringliggande fastigheter genom en förändrad närmiljö. Och
kommunens bedömning är att ett genomförande av planen inte innebär
någon betydande olägenhet enligt den mening som avses i 2 kap. 9 §
PBL. //Planläggning av mark och vattenområden samt lokalisering, placering och
utformning av byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar enligt denna lag får inte ske
så att den avsedda användningen eller byggnadsverket, skylten eller ljusanordningen
kan medföra en sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som
innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat
sätt.//

Kommunens samlade avvägning är att det allmänna intresset av
tillkomsten av nya bostäder väger tyngre än de eventuella konsekvenser
som förtätningen kan komma att innebära för omkringliggande enskilda
fastigheter.
Placering av transformatorstation vid Lunnelidsvägen
Avseende magnetfält som genereras vid en nätstation finns inga
lagstadgade gränsvärden för hur stora magnetiska fält som får
förekomma på arbetsplatser eller i bostäder. Ansvaret för hälsofrågor
med anknytning till detta fördelas i Sverige på fem myndigheter;
Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och
Strålsäkerhetsmyndigheten. I skriften ”Magnetfält och hälsorisker”
framgår råd och rekommendationer utifrån genomförda mätningar och
aktuell forskning. Myndigheterna rekommenderar vid samhällsplanering och byggande att; ”undvika att placera nya bostäder, skolor
och förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda magnetfält om de
kan genomföras till rimliga kostnader”. I skriften beskrivs att
nätstationer, som finns utomhus, på några meters avstånd ger mycket
låg exponering för magnetfält som dessutom avtar snabbt med ökat
avstånd från punktkällan/stationen.
På uppdrag av Lidköpings elnät har en magnetfältsberäkning
genomförts av Nektab, 2021-03-15. Beräkningen baseras på värden för
en ny nätstation, inom annat bostadsområde i kommunen, med samma
möjliga kapacitet som är aktuell inom detta bostadsområde.
Beräkningen är gjord utefter ett så kallat ”worst case”, det vill säga att
transformatorn går på maximal last. Rekommendationen är att en då
bör hålla cirka 10 meter till närmsta bostads fasad för att magnetfältet
ska vara under ett gränsvärde på 0,4 mikrotesla. (Att ställa i relation
till; Genomsnittliga magnetfält i bostäder uppgår i storstäder till
ungefär 0,1 μT och i mindre tätorter ungefär 0,05 μT. Under 0,4
mikrotesla anser Socialstyrelsen att det inte finns någon förhöjd risk för
barnleukemi).
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Den planerade nätstationen placeras vid fastighetsgränsen mellan
Skäran 7 och 15. Till närmaste bostads fasad är det cirka 12 meter.
Kommunen gör därmed bedömningen att rimlig försiktighet iakttagits i
och med föreslagen placering av nätstation.
Markanvisning av fastigheten Spettet 4
Gällande frågan om att anvisa fastigheten Spettet 4 till exploatör, i detta
fall det kommunala bostadsbolaget AB Bostäder, följer förfarandet i
kommunens ”Riktlinjer för markanvisningar” antagna av
kommunfullmäktige 2018-12-10. Med markanvisning avses en
överenskommelse mellan kommun och exploatör som ger ensamrätt till
exploatören att under en begränsad tid och under givna villkor
förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst
kommunägt markområde för genomförandet av ny bebyggelse.
Projektets tidplan för genomförande samt påverkan under rivningsoch byggtiden
Utbyggnadstakten för byggnationen är inget som styrs i detaljplanen
utan avgörs av exploatören och kommer att kommuniceras med
berörda. Då exploateringen är ett omfattande projekt är det rimligt att
det kommer ta tid innan bostadsområdet är fullt utbyggt, sannolikt flera
år.
Bygget följer sannolikt ordinära byggrutiner som i första hand sker
under arbetstid/dagtid.
//Gällande detaljplanens genomförandetid om femton år som anges i
detaljplanen är det inte att förväxlas med den tid det tar att genomföra
byggprojektet med gator och bostäder etc. Detaljplanens
genomförandetid är juridiskt fastlagd och räknas från den tid då
detaljplanen vinner laga kraft. Under den tiden är fastighetsägaren
garanterad sin byggrätt. Om detaljplanen skulle ändras eller upphävas
innan detaljplanens genomförandetid har gått ut, har fastighetsägaren
rätt till ersättning från kommunen för den förlorande byggrätten.
Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens utgång.//
Solceller
Solceller kan sannolikt anläggas på flera av byggnadernas tak vilket
avgörs av exploatören i projekterings- och genomförandeskedet.
Centrumverksamhet i bottenvåning
Detaljplanens reglering som möjliggör för verksamheter i
bottenvåningen, avser främst exempelvis möjlighet till föreningslokal,
kafé eller kontor vilket hanteras i bygglovet.
Inkomna synpunkter medför ingen ändring av planförslaget.
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Justeringar i planhandlingarna
Efter samrådet har planhandlingarna justerats enligt följande:
Planbeskrivningen har kompletterats med;
• Reviderad riskutredning avseende risk för olyckor med farligt
gods på Kinnekullebanan visar att inga riskreducerande åtgärder
bedöms vara motiverade. Detta beskrivs under rubriken ”Risk för
olyckor med farligt gods”.
• Förutsättningar och genomförande som säkerställer påverkan av
ett klimatkompenserat 100-års regn under rubriken ”Risk för
översvämning till följd av skyfall”.
• Beskrivning av kommunens bedömning av varför det är nödvändigt att ta
ned alléträden längs Esplanaden under rubriken ”Biotopskydd”.
Plankartan har kompletterats med;
• Egenskapsbestämmelsen – fördröjning av dagvatten inom allmän
platsmark GATA1 (Esplanaden).
• Markområdet tillgängligt för allmännyttig gång- och cykeltrafik
(x- område) har justerats till att endast omfatta avsedd mark för
gång- och cykelväg.
Underlag
• Revidering av Riskutredning (AFRY 2021-05-14).
• Kontrollmätning har utförts av fastigheters gränsrör vilket
säkerställer en god kvalitet på grundkartan.
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 av myndigheter såsom
Länsstyrelsen, Lantmäteriet och Trafikverket bedöms till största del vara
tillgodosedda.
Från boenden i området har synpunkter i huvudsak rört exploateringsgraden, där 350 lägenheter i byggnader upp till tio våningar, anses vara
en för hög exploatering med negativ områdespåverkan. Synpunkter på
gestaltningen av byggnader, oro för negativ påverkan från förväntad
ökad trafik, påverkan på natur och grönska när alléträden tas ned samt
på placering av ny transformatorstation.
Följande bedömda sakägare har framfört skriftliga synpunkter senast i
granskningsskedet:
PG, KA, EE, JK
(4 stycken)
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Övriga boende eller intresserade, som ej bedömts som sakägare, som
lämnat skriftliga synpunkter senast i granskningsskedet är:
JJ, JÖ, AJ, PZ, CK, SP, MS, MM, EG
(9 stycken)
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att;
• Godkänna detaljplanen och överlämna den till kommunfullmäktige
för antagandeprövning.
• Godkänna den redovisade exploateringskalkylen, samt föreslå
kommunfullmäktige att besluta att investeringsbudget, drift- och
underhållskostnader hanteras i ordinarie process för strategisk plan
och budget.
Beräknat antagande
Samhällsbyggnadsnämnden beräknas godkänna detaljplanen för
antagandeprövning den 31 augusti 2021. Kommunfullmäktige beräknas
anta detaljplanen den 25 oktober 2021.
LIDKÖPINGS KOMMUN
Samhällsbyggnad, Plan-Trafik
Marie-Anne Eriksson
Planarkitekt
0510-77 11 59

Bilaga 1
Yttrande
2021-03-30

Samhällsbyggnadsenheten
Mehdi Vaziri
Arkitekt
010-22 45 186
mehdi.vaziri@lansstyrelsen.se

Diarienummer
402-8849-2021

samhallsbyggnad@lidkoping.se
Marie-Anne.Eriksson@lidkoping.se

Förslag till detaljplan för del av kvarteret Skäran m.fl. i
Lidköpings kommun, Västra Götalands län
Handlingar daterade januari 2021 för samråd enligt 5 kap 11 plan- och bygglagen (PBL 2010:900),
standardförfarande

Bakgrund och planens syfte
Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för bostäder, centrumverksamheter och parkering inom del av kvarteret Skäran och del av kvarteret
Spettet. Förslaget syftar till att ersätta befintlig bebyggelse och förtäta med
flerbostadshus och tillhörande funktioner för bostadsändamål såsom parkeringshus och viss del centrumverksamhet.
Planförslaget innefattar:
Kvartersbebyggelse i tre till tio våningar med cirka 350
bostadslägenheter som utformningsmässigt ska samspela med omkringliggande
bebyggelse.
Lokaler för centrumverksamheter i bottenvåningar.
Gemensam parkeringsanläggning, p-hus och övrig parkering för
bil och cykel.
Grönskande innergårdar med dagvattenhantering.
Omgestaltning och omdisponering av del av Esplanaden och del
av Hästhagsvägen.
Ersättning av biotopskyddad trädallé längs Esplanaden.
Nya kvartersgator inom kvarteret Skäran.
Förutsättningar för byggnation av skyddsrum.
Område för teknisk anläggning, transformatorstation.

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och
bygglagen (PBL 2010:900).
Länsstyrelsen anser att det är positivt med att kommunen genom
detaljplanen medverkar till att behovet av bostäder genom en förtätning
inom den centrala delen av Lidköpings tätort åtgärdas. Länsstyrelsen anser
däremot att vissa aspekter i underlaget ska tydliggöras exempelvis, vad
gäller frågor som berör människors hälsa och säkerhet beträffande
olycksrisker, översvämning, skyfall samt dagvatten och dess avrinning från
planområdet till angränsande miljön. Planen tar en god ansats vad gäller
ekosystemtjänster men Länsstyrelsen undrar varför det inte är möjligt att
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planera området så att de befintliga alléträden kan stå kvar, eller åtminstone
några av träden.
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 §
PBL och nu kända förhållanden att frågor som berör hälsa / säkerhet vad
gäller risken för olyckor, översvämning måste lösas på ett tillfredsställande
sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte skall
prövas av Länsstyrelsen.
Motiv för bedömningen
Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka ska uppfyllas
för att det antagna planförslaget inte ska riskera överprövning. Råd och
synpunkter handlar om anvisningar för att planförslaget ska uppfylla
lagstiftningens krav.
Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§
Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens
antagendebeslut av en plan eller områdesbestämmelser om dessa kan antas
strida mot någon av de fem prövningsgrunderna.




Riksintresse (både MB kap 3 och 4)
Mellankommunala frågor och regionala förhållanden
Strandskydd (MB 7kap)

Länsstyrelsen anser att planen är i konflikt med människors hälsa och
säkerhet vad gäller olycksrisker och skyfall samt Miljökvaliteten för
vatten.
Hälsa och säkerhet
Olycksrisker
I Planbeskrivningen anger kommunen att planförslaget omfattar
kvartersbebyggelse i tre till tio våningar med cirka 350 bostadslägenheter. I
riskanalysen anges dock att 170 – 250 bostäder kommer byggas. Kommunen måste
således säkerställa att riskanalysen är baserad på korrekta förutsättningar.
Enligt planbeskrivningen framgår det i riskanalysen att ”risken för olycka ska
vägas mot kostnaden för föreslagna åtgärder”. Därför anger planbeskrivningen att
inom detaljplanen ”görs avvägningen av lämpliga riskreducerande åtgärder, samt
kostnaden för dessa, vid bygglovet”.
I riskanalysens slutsatser står det dock följande: ”Med hänsyn till att risken för att
en olycka ska påverka området är liten föreslås åtgärder som bedöms medföra
låga kostnader i förhållande till den riskreducerande effekten”. Länsstyrelsen
tolkar riskanalysens slutsats som att de åtgärder som riskanalysen föreslår redan är
utvalda utifrån att de medför låga kostnader i förhållande till effekten. I
riskanalysen står det uttryckligen också att de föreslagna åtgärderna är en
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förutsättning för att detaljplaneförslaget ska anses som godtagbart ur risksynpunkt
baserat på den utredning som gjorts. En öppning ges i riskanalysen att en
kvantitativ riskanalys utesluter åtgärderna. En sådan utredning har dock kommunen
inte redovisat.
Länsstyrelsens bedömning är att detaljplanens lämplighet utifrån risken för olyckor
ska vara utredd i sin helhet detaljplaneskedet. En bedömning av krav på
riskreducerande åtgärder som syftar till att göra bebyggelsen lämplig utifrån ett
olycksperspektiv ska inte överlåtas till bygglovsskedet. De riskreducerande
åtgärder som föreslås i riskanalysen behöver därför säkerställas med
planbestämmelser givet det underlag som presenterats.
Som riskreducerande åtgärd föreslås i riskanalysen bland annat att luftintag ska
placeras på tak eller så högt som möjligt på fasad som vetter bort från farligt godstrafiken. Länsstyrelsens bedömning är att en placering på tak är en effektiv åtgärd
vid en viss lägsta byggnadshöjd som bland annat styrs av avståndet från
utsläppspunkten. Om placering av luftintag på tak föreslås som åtgärd, bör därför
detta alternativ kompletteras med ett villkor om en lägsta takhöjd där placeringen
ger tillräckligt riskreducerande effekt.
Länsstyrelsen noterar att riskanalysen redovisar fördelningen av farligt gods för
lastbilstransporter (Tabell 5-1 i riskanalysen). Detta val av statistik bör korrigeras
då det i aktuellt fall är bantrafik som är i fokus.
Skyfall
Kommunen beskriver att utifrån skyfallskartering 2016 finns en översvämningsrisk
vid skyfall i området. Kommunen har inte beskrivit hur skyfallsutredningen är
framtagen och vilka förutsättningar som gäller. En sådan komplettering behövs.
Kommunen har inte beskrivit hur planerad bebyggelse påverkar risken för
översvämning till följd av skyfall (dvs. konsekvenserna inom och utanför
planområdet när marken hårdgörs vid ett klimatanpassat 100-årsregn). En sådan
beskrivning behöver kommunen komplettera med, så att detaljplanens lämplighet
utifrån översvämningsrisken blir tydlig.
Även om byggnader placeras på en sockel behöver kommunen också beskriva hur
tillgängligheten till byggnaden säkerställs i händelse av skyfall. Kommunen
behöver också motivera varför en meters sockel bedömts som tillräckligt.
Kommunen behöver också beskriva hur de åtgärder som gör lokaliseringen lämplig
ur ett översvämningsperspektiv säkerställs.
MKN, vatten

På grund av den höga exploateringsgraden och ökad andel hårdgjord yta är
det av vikt att ha en hög ambitionsnivå vad gäller olika lösningar för att
fördröja och infiltrera dagvatten inom planområdet i enlighet med vad som
beskrivs i dagvattenutredningen, detta för att inte öka belastningen till det
kommunala dagvattennätet och till Kinneviken. Markarbeten och
utfyllnader ska ske på ett sådant sätt att markens naturliga
infiltrationsförmåga bibehålls. Tekniska lösningar för att minska
dagvattenmängden bör övervägas såsom gröna tak där det är möjligt.
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Eftersom delar av marken ska höjas upp behöver kommunen även beskriva
hur den planerade exploateringen påverkar avrinningen från omgivande
bebyggelse. Inga verksamheter får tillåtas som medför ökad förorening eller
störning som bidrar till att vattenmiljön försämras.

Råd enligt PBL och MB
Enligt 5 kap 14 § PBL är en av Länsstyrelsens uppgifter under samrådet att
ge råd om tillämpningen av 2 kapitlet PBL. (normalt före 1 januari 2015)
Förhållande till ÖP
Planförslaget stämmer överens med kommunens översiktsplan som antogs i
oktober 2018. I översiktsplanen är befintlig markanvändning bostäder samt
vård och skola redovisad.
Naturmiljö
Bra att kommunen beaktar ekosystemtjänster. Tänk på att använda
inhemska trädarter när nya träd ska planteras (och gärna lövträd). De ger fler
ekosystemtjänster, eftersom de även bidrar till biologisk mångfald eftersom
de utgör naturlig livsmiljö för de arter vi har här. I planteringar väljs med
fördel perenna buskar och blommor som är attraktiva för pollinatörer, och
komplettera gärna med insektshotell i närheten.
Biotopskyddad allé
I första hand ska alltid alléträd bevaras om det är möjligt. Det framgår inte
av planhandlingarna varför det inte är möjligt att planera området så att de
befintliga alléträden kan stå kvar, eller åtminstone några av träden. Vuxna
träd är mer värdefulla, då de levererar fler och bättre ekosystemtjänster, än
nyplanterade träd. För att dispens ska kunna medges krävs en tydlig
motivering till varför det är nödvändigt att ta ner alla träden.
Det finns också flera aspekter som behöver beaktas vid plantering av ny
allé.
 Alléträd behöver stå solbelysta för att uppnå bästa möjliga värden för
biologisk mångfald. Plankartan ger intryck av att de nya husen kommer
att skugga alléträden en stor del av dagen?
 Alléträden behöver ges utrymme för att växa och bli stora. Tänk
långsiktigt och sätt inte träden så nära bebyggelsen så att det leder till
problem när träden blir stora.
 Bra att plantera ädellövträd. Barrträd hör inte hemma i en allé.
(Inhemska lövträd ska det vara).
Kulturmiljö
Gällande övriga kulturvärden vill Länsstyrelsen uppmuntra kommunen att
inom planarbetet använda sig av det kunskapsunderlag som tagits fram inom
arbetet med kulturmiljöprogram för Lidköpings kommun, i fall då detta
underlag berör aktuellt område.
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Trafik
Trafikverket har kommit in med synpunkter över detaljplanen (2021-03-11)
som även kommunen har tagit del av.
Länsstyrelsen vill understryka vikten av att kommunen beaktar dessa
synpunkter och om det behövs hantera det i nästa skede av
detaljplanearbetet.
Även Luftfartsverket kommit in med synpunkter (2021-03-23) som
kommunen fått ta del av.
Verkets synpunkter ska också beaktas i nästa skede av planarbetet.
Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på
miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, således behöver inte en
miljökonsekvensbeskrivning tas fram.
Synpunkter enligt annan lagstiftning
Gällande övriga kulturvärden vill Länsstyrelsen uppmuntra kommunen att
inom planarbetet använda sig av det kunskapsunderlag som tagits fram inom
arbetet med kulturmiljöprogram för Lidköpings kommun, i fall då detta
underlag berör aktuellt område.
De som medverkat i beslutet
Företrädare för naturavdelningen, vattenavdelningen, samhällsavdelningen,
miljöskyddsavdelningen samt landsbygdsavdelningen har bidragit till
beredningen av detta yttrande. Detta yttrande har beslutats av planhandläggare
Emma Ahlgren med arkitekt Mehdi Vaziri som föredragande.
Emma Ahlgren
Mehdi Vaziri

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
Kopia till:
Trafikverket: annie.rimstedt@trafikverket.se
Luftfartsverket: charlotte.rydberg@lfv.se.
Länsstyrelsen/
Naturavdelningen,
Miljöskyddsavdelningen,
Samhällsavdelningen,
Landsbygdsavdelningen,
Vattenavdelningen
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Bilaga 2
Yttrande
2021-06-08

Samhällsbyggnadsenheten
Mehdi Vaziri
Arkitekt
010-22 45 186
mehdi.vaziri@lansstyrelsen.se

Diarienummer
402-24001-2021

samhallsbyggnad@lidkopin.se
Marie-Anne.Eriksson@lidkoping.se

Granskningsyttrande över detaljplan för del av kvarteret
Skäran m fl. i Lidköpings kommun, Västra Götalands län
Handlingar daterade maj 2021 för samråd enligt 5 kap 22 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900)

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 §
PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte
kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas.
Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar inte att:
 Riksintresse kommer att skadas påtagligt (både MB kap 3 och 4)
 Mellankommunal samordning blir olämplig.
 Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs (MB 5 kap, luft och vatten)
 Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser (MB 7 kap)
 Bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med
hänsyn till människors hälsa och säkerhet eller
till risken för olyckor, översvämning eller erosion (buller, strålning,
risk för olyckor, översvämning, erosion)
Synpunkter på granskningshandlingen
Kulturmiljö
Kommunen framför på ett tydligt sätt i planbeskrivningen att en anpassning
till befintliga strukturer i staden eftersträvas både i stort men kanske främst
sett till upplevelsen sett från Esplanaden. Kommunen anger att planen syftar
till en upplevd skala om fyra våningar ut mot Esplanaden delvis för att möta
den befintliga miljön på ett anpassat sätt, bland annat berörd bebyggelse
norr om planområdet (3,5 vån), som är utpekad som kulturhistoriskt
värdefullt av kommunen.
Plankartan anger till stora delar en nockhöjd på 19 - 23 m och en minsta
takvinkel till 27 grader, vilket bör ge en betydligt högre skala än de fyra
upplevda våningarna som man framför i planbeskrivningen. Länsstyrelsen
vill uppmuntra kommunen att se till möjligheterna att i större utsträckning
tillgodose planbeskrivningen i plankartan för att säkerställa de resonemang,
ambitioner och illustrationer mm som framförs i planbeskrivningar, vad
gäller bebyggelsens höjdangivelser.
d:\program files\formpipe software ab\document converter by
formpipe\app_data\batch\batch_6e1958ea18004319a203790d1e32623d\c71177d5058040c19a6ef1a49650a15e.docx

Postadress:
403 40 Göteborg

Besöksadress:

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

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Yttrande
2021-06-08

Diarienummer
402-24001-2021

Naturmiljö
Dispens ska sökas för nedtagning av träden. Om dispens medges förenas
den normalt sett med villkor om återplantering. När det är ädellövträd som
tas ner sker återplantering med ädellöv. Barrträd är inte lämpligt i en allé, då
biotopskyddet endast gäller för lövträd i allé. Eventuella barrträd planteras
lämpligen istället som solitärer i stadsmiljön.
Synpunkter i övrigt
Trafikverket hänvisar till upplysningarna som framfördes i samband med
samrådsskedet för den aktuella detaljplanen med uppmaningen till
kommunen att inhämta Räddningstjänstens och Luftfartsverkets synpunkter.
Länsstyrelsen liksom Trafikverket utgår ifrån att kommunen har haft
kontakt med dessa verk.
Länsstyrelsen har i övrigt inga ytterligare synpunkter att tillföra planen.
De som medverkat i beslutet
Företrädare för Samhällsavdelningen, Naturavdelningen,
Vattenavdelningen samt Miljöskyddsavdelningen har bidragit till
beredningen av detta yttrande. Beslutet har fattats av arkitekt
Mehdi Vaziri.

Mehdi Vaziri

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Kopia till:
Trafikverket: ann-charlotte.c.eriksson@trafikverket.se
Länsstyrelsen/
Naturavdelningen
Miljöskyddsavdelningen
Samhällsavdelningen
Vattenavdelningen
Funktionschef Plan och bygg
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Bilaga 3

Lidköpings kommun
samhallsbyggnad@lidkoping.se

LM2021/005517-0002

YTTRANDE I ÄRENDE LM2021/005517
DATUM:

2021-03-31

ERT ÄRENDE:

SBN 2018/141

KOMMUN:

LIDKÖPING

LÄN:

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

SKEDE:

SAMRÅD

Detaljplan för del av kvarteret Skäran med flera
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade januari 2021) har följande
noterats:

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras
GRÄNSER MED 0,025 m KVALITET

Ett antal gränser inom planområdet är inlagda i den digitala registerkartan med
mycket god kvalitet (0,025 m), men denna kvalitet 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 kvaliteten 0,025 m. Det har i efterhand visat sig att många av dessa
punkter inte har god kvalitet. Lantmäteriet uppmanar därför kommunen att vara
extra uppmärksamma vid planläggning av områden där det förekommer gränser
med just kvaliteten 0,025 m, och vid behov kontrollmäta sådana gränser.

Lantmäteriet 801 82 Gävle
TELEFON 0771-63 63 63 E-POST lantmateriet@lm.se WEBBPLATS www.lantmateriet.se
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LANTMÄTERIET
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2021-03-31

BESKRIVNING AV HUR x-OMRÅDET SKA GENOMFÖRAS OCH SKÖTAS

I planen finns ett x-område utlagt. I planbeskrivningen på s.19 finns det beskrivet
att x ger en förutsättning att tillskapa ett servitut för allmänhetens tillgänglighet.
Det lantmäteriet vill upplysa angående x-områden och som tydligare behöver
framgå är:
Det finns inget regelverk kring utbyggnad och underhåll av anläggningar
på x-områden. Om ingen annan bygger ut anläggningar på området faller
det därför rimligen på kommunen att ordna detta.
Kommunen är skyldig att sköta underhåll och renhållning inom x-områden
sedan man t.ex. skapat rättighet för området.
Om det i en gällande plan är så att markägaren, eller någon
rättighetshavare, inte vill upplåta en sådan rätt och släppa fram
allmänheten, har kommunen små möjligheter att tvinga sig till en sådan
rätt. För att vara säker på att få tillträde till fastigheten behöver normalt sett
rättigheten säkras upp innan planen antas.
Om kommunen och markägaren inte skrivit något avtalsservitut kring xområdet krävs det dessutom att det är av väsentlig betydelse för en
kommunal fastighet för att det ska vara möjligt att bilda ett servitut på xområdet i en lantmäteriförrättning.
I illustrationskartan ser det ut som att det ska bildas parkeringar inom hela
x-området. Är det då lämpligt att hela ytan är ett x-område eller räcker det
att endast gc-vägen omfattas? Eller är en möjlighet att planläggning med
allmän plats används för hela området, och att prickmark lämnas en bit
utanför byggnaden för att ge plats år balkonger m.m.

Dessa förhållanden behöver på något sätt beskrivas i planhandlingarna med
anledning av att det finns x-områden utlagda i planförslaget. Om det ovanstående
innebär problem för kommunen borde det kanske övervägas att lägga ut området
för gång- och cykeltrafik som allmän plats istället för som x-område?

2(4)

LM2021/005517-0002

2021-03-31

LANTMÄTERIET

Delar av planen som bör förbättras
TOMTINDELNING

På s. 34 i planbeskrivningen står att tomtindelningsplan för del av kvarteret Skäran
upphör att gälla då detaljplanen vunnit laga kraft. Lantmäteriet har inte kunnat se
tomtindelningsplanen, men misstänker att den omfattar ett större område än enbart
detta aktuella planområde. Därmed är det bra att tydliggöra att tomtindelningen
upphör per automatik inom det nya planområdet, men att den fortsätter gälla
utanför planområdet. Hela tomtindelningen upphör därmed inte.
Det kan också tydliggöras vad tomtindelning är och vilka konsekvenser det innebär
för aktuellt planområde.

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.)
DELA UPP OLIKA BESTÄMMELSER

För att listan med planbestämmelser ska bli tydlig och för att underlätta
digitalisering av detaljplaner bör varje reglering formuleras som en egen
tydlig planbestämmelse med eget lagstöd samt redovisas var för sig i listan
med planbestämmelser. Se exempelvis användningen BCP som innehåller
tre olika bestämmelser. I listan är rekommendation att redovisa
bestämmelserna var för sig (med egen laghänvisning), därefter kan
bestämmelserna kombineras i plankartan.
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 de regler som gäller för
detaljplaner med planstart från och med januari 2015. För denna typ av detaljplaner
bör som bekant Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för
detaljplan, tillämpas. Plankartans utformning uppfyller inte dessa råd på följande
punkter och det finns inget motiv angivet till varför så har skett:
Det rekommenderas inte längre att antal våningar ska användas som
planbestämmelse eftersom Boverket kommit fram till att det inte är
lämpligt att reglera våningshöjd i detaljplan. Se s. 53 i Boverkets
konsekvensutredning inför införandet av de allmänna råden för
planbestämmelser.
EGENSKAPSBESTÄMMELSER INOM KORSMARKEN

Inom egenskapsområdet korsmark, finns även bestämmelse n2, b1, e1, e2. I detta fall
ställer sig lantmäteriet tveksam till om bestämmelsen e2 ska finnas inom
korsmarken. Det är tveksamt om parkeringshus om högst tre våningar kan
definieras som komplementbyggnad.
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LANTMÄTERIET

För Lantmäteriet

Sara Borneskär
Sara Borneskär

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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Bilaga 4
Trafikverkets ärendenummer

YTTRANDE

TRV 2021/24053

2021-03-11

Ert ärendenummer

Sidor

1(1)
Länsstyrelsens ärendenummer

Lidköpings kommun
samhallsbyggnad@lidkoping.se
Länsstyrelsen Västra Götalands län
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Trafikverkets yttrande gällande samråd för detaljplan för
del av kvarteret Skäran m.fl., Lidköpings kommun
Ärende
Trafikverket har tagit del av handlingarna gällande rubricerat ärende. Syftet med
detaljplanen är att pröva lämpligheten för bostäder, centrumverksamheter och
parkering inom del av kvarteret Skäran och del av kvarteret Spettet. Förslaget syftar till
att ersätta befintlig bebyggelse, som ska rivas, och förtäta med flerbostadshus och
tillhörande funktioner för bostadsändamål såsom parkeringshus och viss del
centrumverksamhet.

Statlig infrastruktur
Cirka 70 meter öster om planområdet går Kinnekullebanan för vilken Trafikverket
ansvarar. Kinnekullebanan utgör riksintresse för kommunikationer och är av särskild
regional betydelse.

Trafikverkets synpunkter
Det är positivt att kommunen arbetar med förtätning i områden med redan befintlig
samhällsservice och infrastruktur med möjlighet till hållbart resande så som
kollektivtrafik och cykel.

TDOK 2010:26 Mall_Brev v.3 (Fastställd av Trafikverket)

Utredningar
Trafikverket har tagit del av den riskutredning som kommunen har tagit fram för
planområdet. Trafikverket anser att Räddningstjänstens eventuella synpunkter ska
inhämtas och beaktas. I övrigt hänvisar Trafikverket till Länsstyrelsens bedömning.
Trafikverket har även tagit del av buller- samt vibrationsutredningarna och bedömer att
utredningarna är tillräckliga och har inga synpunkter.
Luftfart
Planområdet ligger inom den så kallade MSA-påverkande ytan (skyddsområde på 55 km
kring flygplats) för Trollhättan Vänersborgs flygplats. En lokaliseringsbedömning
(flyghinderanalys) ska göras vid etablering av byggnader som överstiger 20 meter.
Trafikverket anser att kommunen ska remittera aktuell flygplats och Luftfartsverket.
Under förutsättning av ovanstående beaktas har Trafikverket inte några ytterligare
synpunkter på planförslaget.
Med vänlig hälsning
Annie Rimstedt
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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Från:
Till:
Kopia:
Ärende:
Datum:

Gibson Kester
Lid Samhällsbyggnad
Skyddsrum; Marie-Anne Eriksson
MSB 2021-03617-1 - Samråd om detaljplan för del av kv Skäran, Lidköpings kommun
den 19 mars 2021 15:14:25

Hej!
Enligt MSB:s skyddsrumskarta finns det ett skyddsrum inom planområdet. En planbeskrivning ska
innehålla en redovisning av hur planen är avsedd att genomföras, oftast krävs olika tillstånd och
dispenser bl.a. tillstånd för avveckling av skyddsrum. MSB kontrollerar att mängden skyddsrum
bevaras och beslutar om ett skyddsrum kan avvecklas. Detta hanteras i en separat
tillståndsprocess. Mer information om skyddsrum finns på https://www.msb.se/skyddsrum
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) arbetar inom ett brett område och har
ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar. MSB tar fram
vägledningar och stöd till beslut inom fysisk planering men det är länsstyrelsen som företräder
statens intressen och bevakar att risk- och beredskapshänsyn tas i samhällsplaneringen.
MSB avstår från att yttra sig i rubricerat detaljplaneärende.
Med vänliga hälsningar
Kester Gibson
______________________________
Kester Gibson
Handläggare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande
Enheten för arbete med naturolyckor och beslutsstödsystem
651 81 Karlstad
Tel växel 0771-240 240
Tel direkt 010-240 5396
E-post Fornamn.Efternamn@msb.se
www.msb.se

Från: Marie-Anne Eriksson <Marie-Anne.Eriksson@lidkoping.se>
Skickat: den 12 mars 2021 08:35
Till: Luftfartsverket (LFV) <lfvcentralregistratur@lfv.se>; MSB Registrator <registrator@msb.se>;
André Persson <andre.persson@lidkoping.se>; infraremisser-hkv@mil.se
Ämne: Detaljplan för del av kv Skäran, Lidköpings kommun - Samråd
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INFORMATION OM SEKRETESS FÖR SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR
DEN CIVILA LUFTFARTEN

Enligt 18 kap. 8 § p 5 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) gäller
sekretess för uppgift som lämnar eller kan bidra till upplysning om säkerhets- eller
bevakningsåtgärd, om det kan antas att syftet med åtgärden motverkas om
uppgiften röjs och åtgärden avser den civila luftfarten.
Luftfartsverkets remissvar kan innehålla information om säkerhetsåtgärder för den
civila luftfarten som skulle kunna medföra skada om dessa uppgifter skulle röjas för
obehöriga personer. Vi ber er därför ha detta i åtanke när ni hanterar
Luftfartsverkets remissvar.
Uppgifter som i regel omfattas av sekretess är uppgifter om var
kommunikationsutrustning, navigationsutrustning eller radar- och
övervakningsutrustning är belägen (geografisk position), bevakningsåtgärder för
sådana anläggningar (information om tillträdeskontroller, avgränsningar och
liknande) eller information om hur en anläggning fungerar eller används och teknisk
information om anläggningen (uppgifter om konsekvenser för den civila eller
militära luftfarten).
Att Luftfartsverket inte har några invändningar omfattas i regel inte av sekretess.
Om ni har frågor om sekretessbedömningen kan ni kontakta koncernjurist Charlotte
Rydberg på telefon 011-19 21 76 alt charlotte.rydberg@lfv.se.

2021-03-23
Lidköpings kommun
Samhällsbyggnad
531 88 Lidköping

LFV:s yttrande angående detaljplan för del av kvarteret Skäran med flera,
Lidköpings tätort, Lidköpings kommun

Dokumentnummer
D-2021-239599

Härmed överlämnas LFV/ANS yttrande över i rubriken nämnda remiss.

Ärendenummer
Ä-2021-014094

Med vänlig hälsning

Ert datum
2021-03-12
Er beteckning
Dnr. SBN 2018/141
Handläggare
Sjöblom, Daniel
Sekretess
OSL 18 kap 8 § Bevakn &
säkerhet

för Johan Arvik
Operativa System

2021-03-23
Remissvar:
LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra mot
detaljplanen.
Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera
yttrandet vid ny prövning om regelverk gällande störningar på CNS-utrustning
förändras, eller om ny CNS-utrustning etableras i hindrets närhet.
Med CNS-utrustning menas utrustning för kommunikation, navigation och
övervakning (Communication, Navigation, Surveillance). Analysen grundar sig på
Svensk Standard 447 10 12 utgåva 1:1991 ”Skyddsavstånd för luftfartsradiosystem
mot aktiva och passiva störningar för elektrisk kraftöverföring och tågdrift”,
Standardiseringskommissionen i Sverige, samt på ICAO DOC 015.
VIKTIGT: I vårt remissvar har LFV inte analyserat konsekvenser för flygvägar till och
från flygplatser, samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli
påverkad. Berörda flygplatser skall därför alltid tillfrågas som sakägare om
byggnadsverk över 20 meter ingår i planer, eller om flygplatserna av annan
anledning misstänks kunna bli påverkade av en etablering. På grund av nytillkomna
satellitbaserade inflygningsprocedurer på Sveriges flygplatser har LFV utökat
influensområdet för hinderytor till 90 km från flygplats för att även täcka in de
hinderytor som är förknippade med dessa procedurer.
LFV erbjuder produkten Flyghinderanalys, där vi utför kontroll av flygvägar, luftrum
och all tänkbar radioutrustning för luftfarten. För mer information, se
www.lfv.se/flyghinderanalys.
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Yttrande
Datum

Beteckning

2021-06-04

FM2021-12716:3

Sida 1 (3)

Sändlista

Ert tjänsteställe, handläggare

Ert datum

Er beteckning

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Lidköpings kommun

2021-05-25

SBN 2018/141

Vårt tjänsteställe, handläggare

Vårt föregående datum

Vår föregående beteckning

HKV PROD RPE INFRA Fysplan
Lina Fihlén, 08-788 71 27, fysplan@mil.se

Yttrande avseende remiss om detaljplan (granskning) för
del av kvarteret Skäran m fl, Lidköpings kommun, Västra
Götalands län
Försvarsmakten lämnar nedan synpunkter på rubricerad detaljplan.
Bakgrund

Aktuellt planområde ligger inom stoppområde för höga objekt tillhörande Såtenäs
flottiljflygplats samt Råda övningsflygplats, vilket är ett utpekat område av
riksintresse för totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 § andra stycket
miljöbalken. Av 3 kap 9 § miljöbalken följer att mark- och vattenområden som är
av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets anläggningar ska
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av
anläggningarna.
Inom stoppområdet riskerar höga objekt (högre än 45 meter inom sammanhållen
bebyggelse respektive högre än 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse) att
påtagligt skada riksintresset, då höga objekt inom detta område kan få stora
negativa konsekvenser för Försvarsmaktens flygverksamhet. Med sammanhållen
bebyggelse avses de områden som utgör tätort enligt Lantmäteriets översiktskarta
1:250 000. Aktuellt planområde ligger inom sammanhållen bebyggelse och
således gäller 45 meter ovan mark som övre gräns för ny bebyggelse.
Mer information om riksintressen för totalförsvarets militära del, de utpekade
områdena och beskrivningar av dess värden finns att läsa i riksintressekatalogen
på Försvarsmaktens hemsida: www.forsvarsmakten.se/riksintressen.

(LFI)
Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-post, Internet

Högkvarteret
107 85 Stockholm

Lidingövägen 24

08-788 75 00

08-788 77 78

exp-hkv@mil.se
www.forsvarsmakten.se/hkv

Yttrande
Datum

Beteckning

2021-06-04

FM2021-12716:3

Försvarsmaktens synpunkter
Försvarsmakten saknar en beskrivning av riksintresset i planbeskrivningen och
önskar att det i plankartan regleras så att inga objekt tillåts över 45 meter ovan mark.
I övrigt har Försvarsmakten inga synpunkter.

För frågor och fortsatt dialog i ärendet, kontakta handläggaren enligt ovan.

Gustafsson, Ulrika
Tf Chef sektionen för fysisk planering, Infrastrukturavdelningen
Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem.

Sida 2 (3)

Yttrande

Sändlista
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Lidköpings kommun

Datum

Beteckning

2021-06-04

FM2021-12716:3

samhallsbyggnad@lidkoping.se

Sida 3 (3)
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Göteborg 2021-03-19

Dnr VTM 1-225-21

Yttrande gällande detaljplan för Detaljplan för kvarteret
Skäran Lidköping, Lidköpings kommun
Västtrafik har tagit del av samrådshandling för detaljplan med syfte att möjliggöra
bostäder och centrumutveckling för kvarteret Skäran mfl.
Vi ser positivt på att förtäta i områden med god tillgång till kollektivtrafik och bra
kopplingar för att ta sig till fots eller cykel till service och målpunkter. Den
föreslagna lokaliseringen innebär att denna möjlighet finns. I samband med
genomförande föreslås även åtgärder på Esplanaden. Detta kan komma att
påverka kollektivtrafiken direkt i form av förändrade hållplatslägen. I området
finns två hållplatser inom nära avstånd från varandra. Placeringen av dessa kan
med fördel ses över i samband med planens genomförande eller översyn av
Esplanaden som helhet, för att skapa bättre spridning hållplatsavstånd. Det ger
förutsättningar för tydligare och sannolikt snabbare tätortstrafik med god
tillgänglighet för fler. Om detta har vi gärna en fortsatt dialog med kommunen.
Karaktären på Esplanaden föreslås förändras. Västtrafik ser positivt på den
principsektor som finns illustrerad i förslaget. Befintlig gatstruktur innebär att
bussen riskerar hindra cyklister på cykelvägen. Att separera gång- och cykelväg
skulle innebära en mer trafiksäker situation för oskyddade trafikanter och minska
konflikten om utrymme i gatumiljön mellan hållbara resalternativ. Hållplats kan
med fördel anordnas så att bussar kan stanna i egen ficka, eller som klackhållplats.
Vi ser fram emot fortsatt dialog om lämpliga åtgärder tillsammans med
kommunen och ansvarigt trafikföretag.
Västtrafik har i övrigt inga synpunkter.
Med vänlig hälsning,
Jesper Runfors
Samhällsutvecklare
Avdelning för Samhällsutveckling
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