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Handläggning 

Rubricerad detaljplan, upprättad i juli 2016, har i enlighet med beslut i 
kommunstyrelsens arbetsutskott, varit föremål för samråd mellan den 24 augusti 
och den 25 september 2016. Detaljplanen har varit föremål för granskning mellan 
den 13 december 2016 till den 9 januari 2017.  

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande.  

Handlingarna har varit tillgängliga på kommunens hemsida, biblioteket i Vara och i 
kommunhuset. En kungörelse om granskning annonserades i de lokala tidningarna 
Nya Lidköping tidningen (NLT) och Skaraborgs läns tidning (SKLT) den 16 
december.  

Efter granskningen i december 2016 har vissa ändringar gjorts i planförslaget, 
varför förslaget ställs ut för granskning på nytt. Förändringarna gällande 
planförslaget sammanfattas i slutet av utlåtandet.  

 

Granskningsbedrivande 

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

 

Inkomna synpunkter 

Följande har inkommit med yttrande: 

 Länsstyrelsen 

 Lantmäteriet 

 Trafikverket 

 Räddningstjänsten Skaraborg 

 Vattenfall Eldistribution AB 

 Tekniska utskottet 

 Miljöenheten 

 Vara bostäder AB 

 Boende Almgatan 2D 

 Fastighetsägare Aspen 2 och 3 
 

Länsstyrelsen 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. 
 
I övrigt har de synpunkter som tidigare framförts, i allt väsentligt beaktats. 
Länsstyrelsen har inget ytterligare att tillägga. 

 Noteras.  

 

Lantmäteriet anser att följande måste förbättras i planförslaget:  
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Oklarheter i fastighetskonsekvensbeskrivningen 
I fastighetskonsekvensbeskrivningen redovisas det att kommunen tagit beslut om 
försäljning av de i planen berörda delarna av Aspen 41 och Vara 25:1. För att på ett 
komplett sätt redovisa de fastighetsrättsliga konsekvenserna behöver det även 
framgå vad som är tänkt att genomföras genom fastighetsreglering eller genom 
någon annan lantmäteriåtgärd för att uppnå den tänkta fastighetsindelning som 
redovisas i beskrivningen. 

Ansvaret för kostnader för fastighetsbildning redovisas under rubriken 

”Planekonomi”, men ansvaret för att ta initiativ till kommande fastighetsbildning 
redovisas inte någonstans. 

I fastighetskonsekvensbeskrivningen anges det att ”Del av Vara 25:1 (i områdets södra 
del) och del av Aspen 41 tilldelas Vara 29:1.” Det saknas dock någon skrivning om av 
vad som är tänkt att ske med den del av Vara 25:1 i områdets nordvästra del som är 
kvartersmark för bostadsändamål. 

 Fastighetskonsekvensbeskrivningen kompletteras enligt ovan. 

 

Lantmäteriet anser vidare att följande bör förbättras: 

Grundkarta 
Angivelse om datum för grundkartan(?) står direkt under rubriken 
”Teckenförklaring grundkarta” vilket gör att man kan tro att det är 
teckenförklaringen som är uppdaterad det aktuella datumen. Det är bättre om det 
anges separat vilket aktualitetsdatum som gäller för fastighetsredovisningen resp. 
för övriga detaljer i grundkartan. 

Det aktualitetsdatum som står under rubriken är när grundkartan senast 
aktualiserades. Angivelsen flyttas i plankartan för att undvika missförstånd.  

Ingen rätt för allmänheten att beträda kvartersmark 
På s. 9 i planbeskrivningen sägs att ”Den reglerade exploateringsgraden medför att hela 
området inte kan bebyggas och på så sätt finns det möjlighet för allmänheten att korsa området.” 
Lantmäteriet vill påpeka att per definition är kvartersmark enskild mark, där 
allmänheten inte har rätt till tillträde. Så länge inte allmänhetens tillträde är reglerat 
eller det finns någon plan för hur tillträdet ska regleras vid genomförandet är det en 
olämpligt att ha den aktuella skrivningen i planbeskrivningen. 

 Noteras. Formuleringen tas bort för att undvika missförstånd.   

 

 

Trafikverket anser att deras intressen inte bedöms påverkas negativt av planen. 
Trafikverket har därför inget att erinra i granskningsskedet. 

 Noteras.  

 

 

Räddningstjänsten i Skaraborg har inget att erinra.  
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 Noteras.  

 

Vattenfall Eldistribution AB har inget att erinra då de inte har några anläggningar 
inom området.  

 

Tekniska utskottet 
Vid beredning av tekniska utskottet bestämdes att granskning gällande detaljplan 
Sprinten inte tas upp för ytterligare synpunkter från TU.  

 

Miljöenheten har inga ytterligare synpunkter på planen ur ett miljö- och 
hälsoskyddsperspektiv, utöver det som framkom i tidigare yttrande på fastigheten.  

 

Vara bostäder AB (fastighetsägare Vara 29:1) anser att följande ska ändras: 

 Den prickmark utefter gata som tillkommit efter utställningen bör tas bort, 
alternativt minimeras. 

 Gatubredden bör minskas markant. 

 Kurvradierna bör minskas ytterligare utmed den del som begränsas av gata 
och tomtgräns mot Aspen 41.  

Motiv: Bolagets idé kring utformningen av området är att skapa en lugn och 
naturlig miljö som är väl anpassad för såväl barn som äldre. Därför vill de forma ett 
bostadsområde där den oskyddade trafikanten känner sig trygg i hela området. 
Gatan bör då utformas och begränsas så att man inte vill köra fortare än max 20 
km/h. En förebild är Olas Gränd i Vara där gatan är både smal och där husen går 
ibland uti gatuliv.  

För möjliggörandet av ett bättre ”tomtutnyttjande” på den sydvästra delen av 
fastigheten bör, förutom att prickmarken tas bort, även kurvradierna på gatan 
minskas.   

Lokalgatan tas bort i det nya planförslaget. Istället planläggs det för möjlighet till 
vändplan för avfallshantering samt snöröjning. Därför planeras istället 
prickmarken längs med fastighetsgräns.  

 

Boende Almgatan 2D vill göra kommunen uppmärksam på de troligen 1800-
talstida stensättningar som finns i västra delen av Brinkeskogen ca tio meter från 
Almgatans slut. De utgörs – närmast Almgatan – av en jordkällare, knappast synlig 
än från väster, och lite längre österut ligger en rund stensättning, troligen 
markerande en brunn eller möjligen en potatisgrop.  

Stensättningen är uppenbarligen reser av den bosättningen som fanns på platsen 
under andra hälften av 1800-talet. Bosättningen kan ha varit ett torp eller en 
backstuga. Möjligen finns rester av husgrunder under förnan i det ganska 
otillgängliga området. Boplatsen är enligt boende markerad på angiven källa: 
Ekonomiska kartan över Skaraborgs län av år 1877-1882. Statens reproduktionsanstalt 
1923. Blad Vara, nr 67. Nytryck Skara 1986. 
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Om stensättningarna kan bevaras kan det historiska sambandet med tidigare 
boplats bevaras.  

I samband med detaljplanen för Brinkeskogen har en arkeologisk undersökning 
utförts. Efter utredningen har länsstyrelsen meddelat kommunen att ingen erinran 
ur antikvarisk synpunkt framförs. Kommunen har således tagit ställning till att 
inga historiska värden påverkas negativt av planförslaget. Fastighetsägaren kan 
alltid välja att bevara den stensättning och rester av eventuell boplats som nämns 
av boende på Almgatan 2D, varför informationen vidarebefordras till 
fastighetsägaren.  

 

Fastighetsägare Aspen 2 och Aspen 3 anser att bebyggelsen är för nära 
nuvarande tomtgräns med den planerade höjden på 18 meter i nockhöjd av 
våningshusen. Kommunen bör beakta att tomtmarken idag har ett stort inslag av 
träd och buskage. Nybyggnationen är satt till 5 meter från tomtgränsen vilket är 
orimligt och skiljer sig väsentligt mot nuvarande skogsmiljö. 

Vi motsätter oss planeringen av byggnation av den höjden på området som 
angränsar till Allégatan 34-44 och uppmanar kommunen att skapa en mer 
samstämmig karaktär av tvåvåningshus med befintlig bebyggelse.   

Kommunen har tagit ställning till att möjliggöra för högre bebyggelse i och med 
områdets strategiska läge med närhet till service i Vara tätort. Planförslaget kan 
innebära många bostäder i ett centralt läge och därför föreslås marken nyttjas på 
ett effektivt sätt.  

Fastighetsägarna vill lyfta fram vikten av att genomföra plantering av växtlighet och 
grönska i direkt anslutning till avverkningen. Dels av orsak att planteringen får tid 
att växa till sig, samtidigt som flera fastighetsägare längs Allégatan har små barn 
varför det ur säkerhetsaspekt är en viktig faktor att den byggarbetsplats som 
kommer att skapas skärmas av i tidigt stadie. Planteringen skyddas också av det 
staket som sätts upp under byggnationen som minskar risken för att planteringen 
skadas. Skyndsam återplantering av en naturridå är viktig för att återskapa den miljö 
av skog och växtlighet. 

I planförslaget regleras det att det ska anordnas träd eller buskar längs med 
fastighetsgräns mot fastigheterna vid Allégatan. Däremot går det inte att reglera 
när specifik plantering ska ske. Därför kan enbart kommunen ta emot 
synpunkten och föra den vidare, men har svårt att styra när det sker. Vid 
byggnation förutsätts det att miljön alltid hålls säker både för barn och vuxna att 
vistas i närområdet.  

Fastighetsägare Aspen 2 och Aspen 3 vill ta del av bygglovsansökan för yttranden. 

Samtliga fastighetsägare som har yttrat sig under samråd eller granskning blir 
underrättade om eventuellt antagande och blir då informerade om hur beslutet 
kan överklagas.  
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Förändringar från förgående granskning 

Plankarta 

 Lokalgatan tas bort i det nya planförslaget. Istället planläggs det för 
möjlighet till vändplan för avfallshantering samt snöröjning.  

 Prickmarken motsvarande 4,5 meter läggs istället längs med fastighetsgräns.  

 Angivelsen om grundkartans datum flyttas i plankartan. 

 Byggnadshöjden ändras i den södra delen av planområdet så att det i hela 
området tillåts upp till fyravåningshus.  

Planbeskrivning 

 Fastighetskonsekvensbeskrivningen och planbeskrivningen kompletteras 
enligt lantmäteriets yttrande.  
 

 

Förslag till beslut 

Framförda synpunkter anses vara skäl nog för att ändra planförslaget i form utav de 
förändringar som nämns ovan. Inga hinder finns för att sända ut planförslaget på 
granskning. 

 

   

Karin Larsson 

Planarkitekt 


