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PLANKARTA 
GRUNDKARTANS BETECKNINGAR 

MÅNGLAREN ~ 

Kvartersgräns 

Fastighetsgräns 

Fastighetsbeteckning 

Byggnader 

Rutnätskryss 

Planbestämmelser 
Följande gäller Inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven 
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela 
området. 

GRÄNSER 
__ I _ Planområdesgräns 

_ _ _ Användningsgräns 

- - - -- Egenskapsgrä ns 

MARKANVÄNDNING 
Allmänna platser 
I LOKALGATA I Lokaltrafik 

PARK Anlagd park 

SKYDD Område som skyddar mot störning 

Kvartersmark 
B Bostäder 

UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER 
.. 000,0 

vall 0,0 

Föreskriven höjd över nollplanet 

Bullervall ska flnnas. Siffra anger lägsta höjd I meter över 
angränsande körbana. 

UTNYTTJANDEGRADIFASTIGHETSINDELNING 
Störste byggnadsarea I procent av fastighetsarea 

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE 
I ... , ' , ' I ' , ' , ' I Marken får Inte bebyggas 

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE 
Inom med B betecknat område ska huvudbyggnad placeras minst 4,5 meter från gräns 
mot grannfastighet. 
Uthus, garage eller liknande får placeras InliII två meter från gräns mot grannfastighet 
oavsett om det utförs fristående eller sammanbyggt med huvudbyggnad. I sådan 
byggnad får bostad Inte Inredas. Garageport ska ligga minst 6,0 meter från gata. 

Utformning 

~ Högsta totalhöjd I meter tör huvudbyggnad 

Uthus, garage eller liknande får inte uppföras till högre totalhöjd än 3,5 meter. 

STÖRNINGSSKYDD 
vall 0,0 Bullervall skall finnas. Siffra anger lägsta höjd i meter över 

angränsande körbana. 

SKARA KOMMUN 
Samhällsbyggnadskontoret 

Detaljplan för 

ANTAGANDEHANDLING 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 
Genomförandetklen är fem år från den dag planen vinner laga kraft 

ÖVRIGT 
Grundkartan utgörs av utdrag ur Skara kommuns digitala primärkarta 
i skala 1 :1000 
Koordinatsystem: Skara 

ILLUSTRATION 
Illustrationslinjer 

Höjdsystem: Skara 

- - - - Föreslagen fastig hetsgräns 

IllustratIonslInje 

Tomtstorlek 

• Beskrivning 
• Genomförande

beskrivning 
• Utlåtande 

o Illustrationskarta 
• Fastighetsförteckning 
• Utlåtande efter utst. 

Beslutsdatum 
BN utställningsbeslut 
2010-06-21 

Utökning av kvarteret Månglaren 
BN Godk nnande 
2010-09-20 
KF Antagande 
2010-11-29 Skara tätort, Skara kommun, Västra Götalands län. 

Upprättad 2010-05-24 Reviderad 2010-06-14 

Tina Karling Hellsvik 
Stadsarkitekt 

Marie-Anne Eriksson 
Fysisk planerare 

Lagakraft 
2011-09-16 
Dnr 
2009/1199 
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Detaljplan för 

Utökning av kvarteret Månglaren 
Skara tätort, Skara kommun, Västra Götalands län 

Antagandehandling 29 november 2010 

Innehåll: 
Planbeskrivning 
Genomförandebeskrivning 
Bullerberäkning 
Ledningskarta 
Minnesanteckningar från informations- och samrådsmöte 
Utlåtande 
Fastighetsförteckning 
Utdrag ur plankarta 
Planbestämmelser 
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HANDLINGAR 

PLANENS SYFTE 

FÖRUTSÄTTNING
AR 

PLANOMRADETS 
OMFATTNING 

MARKÄGARE 

3 
Antagen av KommunfuJlmäktige 
den 29 november 201 O. 
Lago kra f1 den 16 september 2011. 

PLANBESKRIVNING 

B 397 

Planen omfattar denna plan- och genomf6randebeskrivning. buller
beräkning. plankmia med bestämmelser. grundkmia och fastighets
fölieckning. 

Syftet med planläggningen är att göra det möjligt att bebygga om
rådet med fyra småhus. 

Planområdet ligger i nordöstra delen av Skara tätort. Området av
gränsas av kvarteret Månglaren i öster. Brogårdsvägen i norr och 
Hagaborgsgatan samt en gång- och cykelväg i söder. Planområdet 
omfattar en yia om ca 1,2 ha varav ca 0,6 ha blir kvmiersmark. 

PIanområdels läge och ol1!fattning 

Marken inom planområdet ägs till största delen av Skara kommun 
(Fastigheterna Domprostegården 2: I och 4:3 samt Skaraberg 2: I). 
Månglaren I ägs av Annika Fihn . 

. H·IVCi 1..1 !i/iS 



ÖVERSIKTLIGA 
PLANER 

GÄLLANDE DETALJ
PLANER 

4 

Det finns ingen aktuell översiktlig plan som har betydelse för 
denna detaljplan. 

För planområdet och dess närmaste omgivning gäller de de
taljplaner som framgår av följande karta och förteckning. 
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Inom planområdet B260 Stadsplan för sydvästra delen av Skarabergsområdet 
mm. Fastställd 25 oktober 1978 
B267 Stadsplan för kvarteret Månglaren mm. Fastställd 14 
augusti 1979. 

Utanför planområdet B248 Stadsplan för kv Krämaren mm. Fastställd 21 april 1975. 

I övervägande del av planområdet är marken avsedd för park 
eller plantering. Inom kvarteret Månglaren anges i plan 8267 
användningen bostäder. Husen ska vara fristående och ett ut
hus tillåts. Högsta tillåtna byggnadshöjd är 4,4 meter för bo
stadshus och 3,0 meter för uthus. Största byggnadsarea per 
tomt är 250 m2 

• 
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MARK OCH 
VEGETATION 

TRAFIK 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 
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Marken inom planområdet är i huvudsak plan med en nivå
skillnad om endast ca 2 meter mellan högsta och lägsta be
lägna punkt. Planområdet är till största delen ängsmark. med 
sly i angränsning till befintliga tomter i kvarteret Månglaren. 
På planområdet finns en kommunägd garagebyggnad. Bygg
naden har varit uthyrd men hyresavtalet är uppsagt från och 
med 31 mars 20 l O och byggnaden ska rivas i samband med 
planens genomförande. 

Söder om planområdet finns klippt gräsyta och en rad träd 
som avskärmning mot Hagaborgsvägen. 

Någon separat geoteknisk undersökning har inte gjorts inom 
planområdet. 

Inom planområdet finns inga kända fasta fornlämningar. 

Föreslaget bostadsområde nås genom infart från Hagaborgs
vägen via Bengtstorpsgatan och Knallevägen. Den nya gatan 
kommer att namnges i samband med detaljplanens framta
gande. 

Den gång- och cykelväg som löper längs planens södra del 
knyter samman Skara centrum med planområdet och vidare 
till Skaraberg via cykelport under Brogårdsvägen 

De allmänna ledningar och kablar som finns inom och i an
slutning till planområdet framgår av ledningskalta, sidan 10. 

l södra delen av planområdet finns kommunägda vatten och 
avloppsledningar. En huvudledning för vatten sträcker sig 
längs Hagborgsvägen norrut och vidare i Brogårdsvägens 
sträckning. 

Längs planområdets norra gräns finns telekablar tillhörande 
Telenor. Även Skanova AB har telekablar inom och utanför 
planområdet. 

En kommunägd lågspänningsledning ligger i öst- västlig 
riktning genom planområdet. Denna försöljer en vattenpump 
till vägtunneln vid cykelbanan under Brogårdsvägen väster 
om cirkulationsplatsen. 

En högspännings luftledning finns norr om planområdet. 
Ledningen tillhör Vattenfall Eld istribution AB. Trollhättan 
och är säkerställd med ledningsrätt. 

,\l/SGLARf,",\" 



SKÄL FÖR ATT GÖRA 
NY DETALJPLAN 

PLANENS INNEBÖRD 
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Planområdet ska enligt gällande detaljplan vara 
park/grönområde. Men det utsatta läget intill Brogårdsvägen 
och Hagaborgsvägen. och områdets relativa otillgänglighet. 
har bidragit till att det varken används som park eller har goda 
fårutsättningar för att utvecklas till en sådan. Till detta bidrar 
den kommunala garage- och verkstadsbyggnad som finns 
inom området och som sedan flera år ifrågasatts av de närbo
ende. 

Samhällsbyggnadskontorets bedömning är att området bör ges 
annan användning och att det har fårutsättningar att användas 
som kvartersmark för småhus. Småhustomter som både ligger 
relativt centralt och ingår i ett sedan länge etablerat bostads
område bedöms vara attraktiva. 

Förutsatt att tillräckligt bullerskydd skapas mot de intilliggan
de vägarna kan fyra småhustomter skapas som utökning av 
kvarteret Månglaren. Ett sådant skydd skulle även förbättra 
situationen för befintlig bebyggelse. 

För att möjliggöra detta måste ny detaljplan upprättas. 

Bostadsbebyggelse Detaljplanen innehåller fyra nya småhustomter som blir en 
utökning av kval1eret Månglaren. Skyddsvallen mot Bro
gårdsvägen och Hagaborgsvägen gör att tomtytan blir något 
större än en "normal"' småhustomt. tomtgränsen kommer att 
gå på vallens krön . Tomternas storlek varierar från ca 1400 m2 

till ca 1900 m2
, men den plana tomtytan är mellan 200 till 

700 m2 mindre. 

Byggnads höjd Högsta total höjd får huvudbyggnad är 7,0 meter. Uthus, gara
ge eller liknande får inte uppfåras till högre totalhöjd än 3,5 
meter. 

Parkmark Planområdets södra del kommer att liksom i tidigare plan vara 
planlagd som parkmark. 

Biltrafik Planen innebär att en ca 6 meter bred ny lokalgata byggs får 
infm1 till de fyra nya tomtema. 

Gång- och cykeltrafik Planen ändrar inga förutsättningar för befintlig gång- och cy
keltrafik. 

Allmänna ledningar mm En lågspänningsledning genom planområdet måste flyttas i 
samband med planens genomfårande. I övrigt utgår planen 
från att nuvarande allmänna ledningar ligger kvar. 

MANGLAREN 



HÄLSO- OCH MILJÖ
KONSEKVENSER 

UNDERSKRIFT 
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Enligt PBL5:18 skamiljöbalkens 6 kap 11-18och 22 §§ till
lämpas. Om genomförandet aven detaljplan kan antas medfö
ra sådan "betydande miljöpåverkan" som avses i miljöbalken 
6 kap II ~ ska "miljöbedömning" göras. Syltet är att integrera 
miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling fi·ämjas. 

Alla detaljplaner ska "behovsbedömas" dvs kommunen ska 
alltid ta tydlig ställning till om miljöbedömning behövs eller 
inte. 

I bilaga till MKB-fårordningen (MKB = miljökonsekvens
beskrivning) listas verksamheter som alltid ska anses medföra 
betydande miljöpåverkan. Sådana verksamheter kan inte bli 
aktuella här. 

Samhällsbyggnadskontorets bedömning är att planens genom
förande inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåver
kan som avses i miljöbalken. Någon miljöbedömning krävs 
därför inte. 

Någon separat miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har inte 
bedömts vara nödvändig att upprätta för detaljplanen eftersom 
verksamheten inom planområdet inte kommer att utsättas 
för eller innebära en betydande påverkan på miljö, hälsa eller 
hushållning med naturresurser. 

Detaljplanen är upprättad den 24 maj 2010 och reviderad 
den 14 juni 2010 

~arljf!!::! 
stadsarkitekt 

UiUi~wci(uj~rn 
Marie-Anne Eriksson 
fysisk planerare 



8 Antagen av KommunfulJmäkiige B 39 7 
den 29 november 2010. 
Laga kraft den 16 seplember 20 11. 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
PLANENS SYFTE 

PLANFÖRFARANDE 

GENOMFÖRANDETID 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA 
FRÄGOR 

ANSVARSFÖRDELNING 
OCH HUVUDMANNAKAP 

EKONOMI 

UNDERSKRIFT 

Planens sytte är att skapa fyra nya småhustomter inom Skara 
tätort. Planen har tillkommit etter diskussion i Samhälls
byggnadsnämnden om att man snarast bör få li'am byggklara 
tomter för att kunna erbjuda kommunens invånare ett bra 
boende. 

Planarbetet hanterades inledningsvis med enkelt pIanförfa
rande enligt PBL 5:28, men har etter grannars kritik mot 
planförslaget överförts till normalt förfarande enligt Sam
hällsbyggnadsnämndens beslut 2010-06-21. Det innebär att 
planen kommer att ställas ut för allmänhetens granskning. 
Ambitionen är att planen antas av Kommunfullmäktige i ok
tober 201 O. 

Genomförandetiden. som regleras i bestämmelserna. är fem 
år från den dag planen vunnit laga kraft. 

Planens fastighetsrättsliga genomförande innebär att man 
bildar fyra nya bostadsfasti~heter i kvarteret Månglaren. Den 
del av Månglaren 1 (271 m-l som med stöd av servitut idag 
används som körväg, regleras över till kommunägd fastighet 
och blir enligt detaljplanen allmän platsmark/gatumark. Ser
vitut för väg. vatten och avlopp belastande Månglaren l blir 
obehövliga och upphävs i samband med regleringen. 

Kommunen är huvudman för allmän plats. Det betyder att 
kommunen ansvarar för att bygga gatan och skyddsvallen. 
De blivande fastighetsägarna disponerar insidan av vallen. 
men får inte göra ingrepp som försämrar bullerskyddet t ex 
sänker den höjd vallen ska ha enligt planbestämmelserna. 

Kostnaderna för att bygga gatan uppskattas till cirka 
900 000 kr. Detta ska normalt täckas av intäkterna från tomt
försäljningen, men de beräknas i detta fall endast uppgå till 
ca 450000:- kr. Kostnader för bullervallen är svåra att upp
skatta och påverkas bland annat av tillgång på fyllnadsmas
sor från andra byggprojekt. 

Planens genomförande ger alltså ett ekonomiskt underskott. 
som behöver vägas bl a mot följande fördelar: 
1. Kommunen kan erbjuda fyra nya, relativt centralt belägna 

småhustomter. 
2. Stadsbilden förbättras. 
3. Bullervallen förbättrar miljön även för befintliga bostäder 

vid Liljedalsgatan. 

De~lanen .ä~UP rättad 2010-05-.24, revide.!Jl4.201 0-06-14 

h ~ \ ' /\Ii ~ 
Tina Karlin,{; Hel svik: M1(~~l;A~~rrksson 
stadsarkitekt fysisk planerare 

MANGLAREN 



SLUTSATS 

GRUNDVÄRDEN 

EKVIVALENTNIVÄ 

BULLERREDUKTION 

UTOMHUSVÄRDE 

INOMHUSVÄRDE 

GRÄNSVÄRDEN 

UNDERSKRIFT 
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BULLERBERÄKNING 
Bullerberäkningen visar att gränsvärdet utomhus med god, och 
inomhus med mycket god, marginal underskrids utan att ytterligare 
åtgärder behöver vidtas. Det förutsätter att en två meter hög vall 
byggs i enlighet med planförslaget. 

Följande grundvärden utgår från de trafikmängder som (enligt den 
förstudie Trafikverket nyligen utarbetat för ombyggnad av Bro
gårdsvägen) bedöms bli aktuella år 2030: 

Andel tunga fordon: 10% 
Antal fordon per dygn: 4.700 
Skyltad hastighet: 70 km/h 

Dessa grundvärden ger, enligt Naturvårdsverkets beräkningslllo
dell föl' trafikbuller. ekvivalentnivån 67.3 dBA. 

Från ekvivalentnivån dras den bulleneduktion som sker mellan 
vägen och mottagaren: 

Typfall: 13 
Avstånd från vägmitt till bostadshus: 40 m 
Bullerreduktion: - 13.5 dBA 

I typfall 13 finns en två meter hög skärm (eller vall) mellan vägen 
och beräkningspunkten. 20 m fi'ån vägens mitt. Marken mellan 
vägen och beräkningspunkten är mjuk dvs inte asfalterad eller 
liknande. 

Detta ger utomhusvärdet (ekvivalent dygnsmedelvärde) 53.8 dBA 
2 Jl1 över mark. 

Ett standardfönster med isolerglas dämpar ca 32 dBA. Inomhus
värdet kommer därför att ligga minst ca 32 dBA under det ovan 
angivna bullervärdet dvs som högst ca 22 dBA. 

Gällande gränsvärden för trafikbuller godkändes av riksdagen 
1981 och presenterades i rapporten TRAD 1982. De innebär att 
ekvivalent dygnsmedelvärde vid nyplanering av områden med 
bostäder inte bör överstiga 55 dBA utomhus och 30 dBA inomhus. 
Frågan behandlades även i riksdagsbeslut 1997 och i naturvårds
verkets förslag till riktvärden för acceptabla bullernivåer BRAD, 
men utan att riktvärdena ändrades. 

Detaljplanen är upprättad den 24 maj 20 I O och reviderad 
den 14 juni 2010 

--Ifru v,/~. 
Tina Karl~n' Hellsvik < 
stadsarkitekt 

.t U sr; 1..'1 IIl,X 

~!W~,AA,A!cf '~~ 
Marie-~,e Eriksson 
fysisk planerare 
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2010-06-02 Dnr 200911 199 

Samhällsbyggnads kontoret 

Minnesanteckningar från informationsw och samrådsmöte 
ang. fOrslag till detaljplan för utökning av kvarteret Månglaren 

Tisdagen den 1 juni 20 l O kl 18:30 - 19:30 Skarabergsgaraget 

Närvarande: Peter Larsson och Lena Gustavsson, Månglaren 2 
Per Erlandsson, Månglaren 3 
Thomas Fihn, Månglaren 1 
Rolf Källman v ordf Samhällbyggnadsnämnden 
Erik Westlin planarkitekt SamhäJlbyggnadskontoret 
Marie-Anne Eriksson fysisk planerare SamhäIIsbyggnadskonloret 

Utgångspunkt för mötet är de planhandJingar som sänts till berörda fastighetsäga
re där syftet med detaljplanen, förutsättningar och genomroTande av planen fram
går. Mötets deltagare har bjudits in till mötet får att Samhällsbyggnadskontoret 
ska få in synpunkter på detaljplanen. 

Nedan följer en sammanfattning av de synpunkter som fram fors under mötet: 

Per Erlandsson framhåller aU han inte ser några fördelar med detaljplanen, han ut~ 
talar att "han kan inte gå med på det här", Han menar att han vägde in fördelarna 
med fastighetens läge med "fri" baksida av tomten när han köpte fastigheten. Han 
tycker det är rogivande med ytan bakom tomten och utsikten mot vägen och trafi
ken som går där. Erlandsson menar också att fastighetens marknadsvärde skulle 
påverkas negativt om den öppna ytan bakom tomten skulle bebyggas. Han ifråga
sätter också ekonomin i planen fcir kommunens del. 

Peter Larsson ser det som en nackdel att "valla in" området. Han ser det är en för
del med den insyn på tomten som är idag bl a med bilbelysning som lyser upp 
{omten vilket enligt honom minimerar slÖldrisk etc. Han menar aU vallen endast 
varit motiverad om det skulle blivit ett handelsområde på andra sidan om vägen, 
enligt tidigare planer. Larsson ser också nackdelar och risker med den trafik som 
skulle belasta intemgatan och olycksrisker även med gatukorsningen, Liljedalsga
tan/cykelvägen som man måste passera fcif att komma in till det nya bostadsområ~ 
det. 

Tomas Fihn vill alt garagel rivs och påtalar den skrivelse som berörda fastighets
ägare ställt till kommunen. Han ser fördelar med att ha den fria ytan bakom tom
ten och vill inte att det byggs några hus där. Han menar att de köpt fas tigheten 
med den förutsättningen att det ska vara grönområde bakom tomten. 

Lena Gustafsson påtalar riskerna med att gräva j marken pga av eventuella förore
ningar som kan finnas. 

Underskrift 
SamhäJlsbyggnadskontoret den 2 juni 20 I O 

Marie-Anne Eriksson 
fysisk planerare 

MANGLAREN 
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Samhällsbyggnadskontoret 
Plan- och byggavdelningen 

Utlåtande 
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Dnr 2009-1199 

Till Samhällsbyggnadsnämnden 

efter samråd kring detaljplan for utökning av kvarteret Månglaren 
Skara tätort, Skara kommun, upprättad 24 maj 2010. 

Förslag tiJI beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar åt SamhällsbyggnadskontOl"et 

att fardigställa planhandlingar, reviderade 14 juni 2010, samt att ställa ut planen for all
mänhetens granskning enligt PBL 5:23. 

Handläggning 
Detaljplanen har handlagts enligt reglerna fOr enkelt förfarande i PilL (plan- och byggla
gen) 5:28. Planen har den 25 maj 2010 sänts på samrådsremiss till kommunstyrelsen, tek
niska nämnden, Skara Energi AB (va), Skara Energi AB (el), Räddningstjänsten, Polis
myndigheten i Skara, Länsstyrelsen i Mariestad, Lantmäterimyndigheten i Lidköping, Tra
fikverket. SIT A Sverige AB, samt till tolv berörda sakägare enligt fastighetsföneckning:. 
Sista dag fOr remissvar var den J 1 juni 2010. 

Vid ett infonnations- och samrådsmöte den l juni 2010 deltog fyra personer utöver repre
sentanter for samhällsbyggnadsnämndell och samhäJlsbyggnadskontoret. Mötet redovisas i 
separata minnesanteckningar. De synpunkter som framfordes vid mötet, och som bekräftas 
i skriftligt yttrande från berörda fastighetsägare, har lett till aU planen föreslås handläggas 
med nonnah pJanfOrfarandc och ställas ut fOr granskning. 

Remissvar 

Telenor Fibre Network AB har inget att erinra men framhåller att man vill ha kvar sina 
kablar i befintligt läge där så är möjligt. 

Kommentar: Samhällsbyggnadskontoret har ingen annan uppfattning. Vad Tclenor framfor 
påverkar inte planens utfomm ing. 

Sambällsbyggnadskontoret. Miljöavdelningen har inget att erinra. 

Lantmäteriet påpekar aU plankartan behöver kompletteras med u-område fOr de ledningar 
som ska bestå inom planområdet. Om ledningsrätt ska bildas fOr angivna ledningar bör u
områden ej forläggas inom område med byggrät1. Om det finns avsikter att överföra Dom
prostegården 4 :3 till angränsande kommunägd fastighet bör det framgå av genomforande
beskrivningen. Även hanteringen av servitut for väg och vatten- och avloppsledningar, 
samt om ledningsrält ska bildas bör framgå av gCl1omforandebeskrivnil1gen. 

Lantmäteriet framhåller också an genomwrandebeskrivningen kan kompletteras med den 
areal som wrväntas fastighetsregleras från Månglaren 1 till kommunägd fastighet. 

Kommentar: Något u-område behövs inte eftersom alla kvarvarande ledningar konuner att 
ligga i allmän platsmark. Nyanslutningspunkt anordnas i fastighetsgräns för Månglaren l. 
Den lägspänningsledning som korsar planområdet i öst-västlig riktning ska tas bort, och er
sättas i annat läge som inte berör pianområdet. 

MANGLAREN 
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SamhäJIsbyggnadskontoret har inga avsikter att överföra Domprostegården 4:3 till angrän
sande fastighet, ej heller behöver ledningsrätter bildas. De servitut for väg samt vaHen- och 
avloppsledningar som belastar Månglaren 1 blir i samband med fastighetsregleringen obe
hövliga och ska upphävas. Genomfcirandebeskrivningen har kompletterats med uppgifter 
om detta. Genomförandebeskrivnmgen är också kompletterad med arealen på det område 
som regleras över från Månglaren 1 till kommunägd fastighet. 

Län sstyrelsen påpekar alt området är bullerstärt och fårutsäiter att fOTslagna bullerreduce
rande åtgärder genomförs fullt ut fOr att området ska bli lämpligt for boende. 

Kommentar: Samhällsbyggnadskontoret har ingen annan uppfattning. Frågan kommer bl a 
att bevakas vid bygglovprövningen. 

Skanoya AB redovisar sina anläggningar på en kartskiss och framhåller att särskild hänsyn 
bör las till kabelstråken i det fortsatta planarbetet. 

Kommentar: SamhäJlsbyggnadskontoret har ingen annan uppfattning. Vad Skanova AB 
framfOr påverkar inte planens utformning. 

T r afik\'erket framhåller att Brogårdsvägen ingår i en av Västra GötaJandsregiooen utpekat 
regionalt vikti!:,rt stråk för arbetspendling och näringsJivslransporter. De menar att även om 
målet är att resande med kollektivtrafiken ska öka. är sannolikheten att trafiken totalt ökar 
på just denna sträcka StOf. Trafikverket påpekar att kommunen bör ta med detta i beräk~ 

ningen av bulJer och bedömningen aven god utomhusmiljö. 

Kommentar: Samhällsbyggnadskontoret delar Trafikverkets uppfattning. Bullerberäkning
en utgår från de trafikmängder som bedöms bli aktuella år 2030, enhgt den fOrswdie verket 
nyligen låtit utarbeta får ombyggnad av Brogårdsvägen. Trafikverkets synpunkter foranle
der ingen revidering av planforslaget. 

Boende på fastigheterna Månglaren 1 ~3 godkänner iute detaljplanen. De menar att ett av 
ingångsvärdena när de beslutade att köpa sina fastigheter var att berörd mark defmierades 
som parkmarklej byggbar. Fastighetsägarna ser inte några fdrdeIar med forslaget och sam
manfattar nackdeJama i åtta punkter: 
l. Vår ostörda baksida försvinner. 
2. Vär fria horisont försvinner. 
3. Vår handlingsfrihet j skötselnivå fårsvinner. 
4. Ökad trafik i kvarteret. 
5 . Vi bedömer att värdet på våra fastigheter sjunker. 
6. Området blir som en gryta vilket enligt vår bedömning ökar risk fOr inbrott. 
7. Projektet är underfinansierat med minst 500 000 SEK. Det finns andra områden inom 

kommunen som bättre skulle behöva dessa pengar. 
8. Vi har idag inga problem med trafikljud frän vägen vilket gör att det inte finns något 

behov av bullervall. 

Man ser det emellertid som mycket positivt att garaget rivs. 

Kommentar: Hur man värderar en boendemiljö varierar naturligtvis från person till persoll. 
Men det handlar också om en yrkesmässig bedömning. Samhällsbyggnadskontorets ansvar 
och uppgift är att skapa boendemiljöer som har generellt hög kvalite och inte enbart mot
svarar värderingarna hos dem som får tillfället bor i området. Kommunen eftersträvar t ex 

MANGLAREN 
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att fOrbättra bullel'situationCll i flera bostadsområden, (rots att vissa boende värderar fri ut~ 
sikt högre än bullerskydd. Ett annal mål är att utnyttja tät0l1smark så effektivt som möjligt. 
som del i kommunens generella strävan aU hushålla med mark och andra begränsade resur
ser. Kontorets sammanvägda bedömning är alt fOTS laget bidrar till en totalt sett bättre boen
demiljö, av bl a följande skäl. 
• Dagens grönområde används knappast idag. Som framhålls i planbeskrivningen bidrar 

dess utsalta läge intill Brogårdsvägen och Hagaborgsvägen och dess relativa otillgäng
lighet till detta. Området har inte heller några fdrutsättningar för all kunna bli en ända
målsenlig park. Marken bör användas på ell annat, och mer effektivt sält. 

• Den fria horisonten och utsikten måste i detta fall värderas relativt lågt. Då rätten till 
utsikt prövats i rättsfall har det otlast lett till slutsatsen att man som boende och fastig
hetsägare inte har en sådan rätt. 

• Nuvarande tomter i kvarteret Månglaren är stora varfår risken fOr upplevelse av in
stängdhet bör bli mycket liten. Men fOr alt ytterligare minska denna risk sänks högsta 
tillåtna totalhöjd fOr nybebyggelsen från 8.0 till 7.0 meter. 

• Dc stora tomlema gör att behovet av allmänna grönytor måste bedömas som litet. Ett 
relativt stort och skyddat allmänt grönområde med lekplats finns ca hundra meter syd
ost om plallområdet. 

• SamhälIsbyggnadskomorets bedömning är inte aU planfOrslaget ökar inbrottsrisken i 
området, inte heller aU fastigheternas värde kommer att sjunka. 

• Kvarteret Krämaren imymmer ca 50 småhustomter. Den trafIkökning som alstras av 
ytterligare fyra tomter blir marginell, sett i relation till hela kvarteret. Men det är kor
rekt att stor uppmärksamhet krävs vid utfomming av korsningen med ge-vägen. För
höjd kantsten, viss ombyggnad av ge-vägen eller annan fysisk åtgärd kan behövas. 

• Vad gäller ekonomiskt underskott hänvisas till genomfOrandebeskrivnillgen. 
• Garaget ska rivas oavsett detaljplanen. 

Räddningstjänsten förutsätter alt tillgång till släckvatten via brandpost och krav på fram
komlighet får släekfordon tillgodoses. De har i övrigt inga synpunkter. 

Kommentar: Samhällbyggnadskolltoret fOrutsäuer att räddningstjänstens krav tillgodoses 
vid projektering av gatan. Synpunktema Hiranleder ingen revidering av planfårslaget. 

Vattenfall Eldistribution AB påtalar vikten av aU beakta säkerhetsavstånd till den 40 kV 
luftledning som finns norr om planområdet. De har i övrigt inget att erinra . 

Kommentar: Samhällsbyggnadskontoret har ingen annan uppfattning. 

Revidering 
Revideringen den 14 jU11i 20 l O innebär följande. 
1. Högsta tillåtna totalhöjd sänks från 8.0 till 7.0 meter. 
2. Genomforandebeskrivningen kompletteras om att obehövligt servitut ska upphävas. 
3. Genomforandebeskrivningen kompletteras med arealen på det område som regleras 

från Månglaren 1 till kommunägd fastighet. 

\Ji6AttAtll~ '--" 
Marie-Anne Eriksson 
Fysisk planerare 
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