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Kyrkan 1, Vara 39:1 och del av Vara 40:1 
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Handläggning 

Rubricerad detaljplan, upprättad i april 2017, har i enlighet med beslut i 
kommunstyrelsens arbetsutskott, efter samråd mellan den 17 maj – 14 juni 2017 
varit föremål för granskning 26 oktober – 16 november 2017.      

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande. 

Granskningsbedrivande 

Detaljplaneförslaget har skickats till sakägare enligt fastighetsägarförteckning, och 
övriga berörda enligt särskild förteckning. 

Inkomna granskningsyttrande 

Skriftliga yttranden har inkommit enligt följande: 

 Länsstyrelsen 

 Statens geotekniska institut 

 Trafikverket 

 Miljö- och byggnadsnämnden 

 Västergötlands museum 

Följande har inget att erinra mot planförslaget:  

 Lantmäteriet 

 De Räddningstjänsten Västra Skaraborg 

 Bildningsnämndens arbetsutskott 

Inkomna yttrandena finns tillgängliga hos kommunstyrelsen. Innehållet har 
sammanfattats av planförfattaren och redovisas nedan. Inga sakägare har något att 
erinra mot planförslaget, men förslag till redaktionella kompletteringar/justeringar 
finns. Planförfattarens kommentar till yttranden redovisas med kursiv indragen 
text. 

 

Länsstyrelsen (Lst) 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 

 att mellankommunal samordning blir olämplig 

 att miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs 

 att strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 

 att bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller till 

risken för olyckor, översvämning eller erosion 
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Synpunkter på granskningshandlingen  

Länsstyrelsen anser att kommunen har belyst aktuella frågor på ett bra sätt. 
Synpunkter gällande risker från angränsande tågbana har bemöts, befintliga träd i 
kyrkparken bevaras i största möjliga mån och tillbyggnaden kommer att docka an 
till kyrkan på ett varsamt sätt. Det är dock viktigt att schaktning sker varsamt då det 
finns risk att påträffa medeltida gravar. 
 

Planbeskrivningen kompletteras med den nedersta meningen i samband med 
komplettering av synpunkt från Västergötlands museum enligt nedan, som ett 
förtydligande. Kompletteringen är endast att betrakta som en redaktionell 
förändring och föranleder ingen ytterligare granskning. 

 

Statens geotekniska institut (SGI) SIG har tidigare yttrat sig vid samråd i april 
2017. Lämnade synpunkter har beaktats och inarbetats i planbeskrivningen. Baserat 
på erhållet underlag finner SGI inget övrigt att erinra. 

Noteras. 

 

Trafikverket har tidigare yttrat sig i samrådsskede. Synpunkterna gällde främst 
avstånd mellan spårmitt och ny bebyggelse samt parkering. Synpunkterna gällde 
även hänsyn till buller och vibrationer, riskhantering samt information inför 
genomförande av åtgärder i närheten av järnväg. Kommunen har beaktat dessa 
synpunkter från samrådsskedet och Trafikverket har därför inget att erinra. 

Det har under granskningsstiden observerats att planbeskrivningstexten inte 
stämt överens med uppgifter i plankartan och samrådsredogörelsen vad gäller 
avståndet mellan spårmitt och ny bebyggelse. Planbeskrivningen s.11 justeras i 
enlighet med granskningshandlingens plankarta. 

Som miljö- och byggnadsnämnden noterat nedan, saknades information i 
samrådsredogörelsen om den justerade texten i plankartan för planbestämmelsen 
prickmark om att enklare byggnadsverk som bullerplank, staket och liknande 
får uppföras. Detta är kommunicerat med Trafikverket efter granskningstidens 
utgång. Enligt Trafikverket skulle ett sådant bullerskydd, placerat på 
kvartersmark utanför Trafikverkets fastighet ej utgöra något hinder för tillträde 
och underhåll och kan därmed accepteras. 

Miljö- och byggnämnden har inga ytterligare synpunkter ur ett miljö- och 
hälsoperspektiv än det som framkom i tidigare tjänsteskrivelse i samband med 
samrådshandlingen. Miljö- och byggnadsförvaltningen poängterar att den 
förändring man utfört i granskningshandlingen som avser ett förtydligande av vad 
som gäller för planbestämmelsen prickmark, inte framgått i samrådsredogörelsen 
vilket det borde ha gjort. 

Se svar ovan till Trafikverket. 

 

Västergötlands museum anser att många av de kulturhistoriska aspekterna är 
uppmärksammade i planbeskrivningen på ett bra sätt. Dock vill man tillägga att 
kyrkotomten runt kyrkan också är ett kyrkligt kulturminne, såsom kyrkobyggnaden, 
och handläggs samt beslutas av länsstyrelsen. 
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Planbeskrivningen kompletteras med denna upplysning. (Se även svar ovan till 
länsstyrelsen) 

 

Förändringar från förgående granskning 
 

Plankarta 

 Ingen justering 

 

Planbeskrivning 

 Planbeskrivningen kompletteras på s. 8 med upplysningen om att även 
kyrkotomten utgör byggnadsminne, och att varsamhet ska iakttas i samband 
med all form av schaktning samt att länsstyrelsen även handlägger och 
beslutar i ärenden som berör åtgärder inom kyrkotomten. 
 

 Planbeskrivningen justeras på s. 11 vad gäller skyddsavstånd mellan 
spårmitt och tillkommande bebyggelse till full samstämmighet med 
plankartans angivna 30 meter. 

 

 Därutöver kompletteras texten i första stycket s. 15 med en underrubrik 
”Översvämningsrisk och dagvattenhantering” vilket saknats i 
granskningshandlingen. Detta utgör den fjärde underrubriken tillrubriken 
”Tekniska frågor” som börjar på s.14. 

 

 Genomförandekapitlet på s. 18 genomgår redaktionella förändringar 
avseende handlingens läge i planprocessen samt dess tidplan. 

 

 Texten ”exploateringsavtal” s.20 andra stycket under rubriken ekonomiska 
frågor/planekonomi ändras till ”genomförandeavtal”. 

 
 

Ställningstagande 

Yttrandena som inkommit medför endast redaktionella förändringar i 
planbeskrivningen och föranleder ingen ytterligare granskning inför ett beslut om 
antagande. 

   

Sandra Bood 

Planarkitekt 


