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Handläggning 

Rubricerad detaljplan, upprättad i april 2017, har i enlighet med beslut i miljö och 
byggnadsnämnden, varit ute på granskning mellan den 6 och 27 september.  

Detaljplanen handläggs med standardförfarande.  

 

Granskningsbedrivande  

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

 

Inkomna synpunkter 

Skriftliga yttranden har inkommit enligt följande: 

 Länsstyrelsen 

 Miljöenheten 

 Fastighetsägare Svanen 7 

Följande har inget att erinra mot planförslaget: 

 Räddningstjänsten 

 Trafikverket 

 Lantmäteriet  

De inkomna yttrandena finns tillgängliga hos miljö- och byggnadsförvaltningen. 
Innehållet har sammanfattats av planförfattaren och redovisas nedan. 
Planförfattarens kommentar till yttranden redovisas med kursiv indragen text. 

 

Länsstyrelsens (Lst) 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 

- Mellankommunal samordning blir olämplig. 

- Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs 

- Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 

- Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller 

- till risken för olyckor, översvämning eller erosion 

Noteras. 

 

Miljöenhetens samlade bedömning 
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Miljöenheten har inga ytterligare synpunkter på planen ur ett miljö- och 
hälskoskyddsperspektiv, än det som framkom i tidigare yttrandet 2017-06-20. 

 

Det har dock efter första yttrandet framkommit att smedjeverksamheten drevs i 
väldigt liten skala, vilket gör att risken för eventuella föroreningar minskar. Det är 
dock viktigt att veta att föroreningar kan påträffas och att det i så fall omedelbart 
ska anmälas till tillsynsmyndigheten. 

Noteras. 

Fastighetsägare till Svanen 7  har följande synpunkter på planförslaget som har 
delats in i 3 olika kategorier:  

Byggnadshöjd 

”Förslag på högsta bygghöjden för komplementbyggnaden på Svanen 9 är angiven 
till 5 meter, vilket i praktiken skulle göra det möjligt att bygga en byggnad med 
förhöjt väggliv. Jag anser att det är en för hög bygghöjd. Högsta tillåtna bygghöjd 
borde inte vara mer än 4 meter, då höjden på nuvarande tegelbyggnad är 3,8 
meter.”    

Den nya detaljplanen har utgått ifrån den gällande detaljplanen. Detta innebär 
att den specifika förändringen som planeras i den nya detaljplanen är den att 

befintlig komplementbyggnads ringmarkering i plankartan tas bort och ersätt med 
[B] så att den befintliga byggnaden tillåts för bostadsändamål. Den nya 

detaljplanen tillåter ingen ny byggnadshöjd, omfattning eller placering utifrån vad 
som redan tillåts i befintlig detaljplan.  

Tillåtelse att bygga intill tomtgräns 

”Den föreslagna ändringen i detaljplanen föreslår också att byggrätten gäller ända ut 
till tomtgränsen. I dagsläget finns en grusad markkil på 0,7 m på det smalaste stället 
och 1 m på det bredaste stället mellan tomterna, vilket framgår av kartan. Jag anser 
att planen för komplementbyggnaden ska ha samma bestämmelser som område P1 
(huvudbyggnaden) i planbestämmelsen, dvs att byggnader ska placeras minst tre 
meter från tomtgräns.”  

Se svar ovan. Den nya planen har utgått från samma bestämmelser som i befintlig 
detaljplan och det har bedömts att byggrätt intill tomtgräns är ok utifrån den 

befintliga byggnaden som redan är upprättad.  

”Om komplementbyggnad får byggrätt ända ut till tomtgräns ser jag fler hinder.  

- Det kommer att begränsa min byggrätt om jag t ex skulle vilja bygga ett 
garage mellan min komplementbyggnad och den komplementbyggnaden på 
Svanen 7. ” 

Förutsättningarna för att fastighetsägaren på Svanen 7 ska kunna upprätta ett 
garage mellan komplementbyggnaden är detsamma som vid nytt detaljplaneförslag. 

- ”Uppfylls de brandtekniska kraven? Vem står för kostnad för byggnation av 
en brandvägg?”  

Utifrån hur den befintliga byggnaden står idag anses att de brandtekniska kraven 
uppfylls enligt dagens lagkrav. Om då en byggnation blir aktuell på Svanen 7 som 

innebär att brandkrav måste ställas, så ska dessa krav uppfyllas av den som 
avser att uppföra byggnaden. 
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- ”För att måla och underhålla komplementbyggnad på Svanen 9 blir det 
nödvändigt med ett servitut då fastighetsägaren på Svanen 9 måste stå på 
min tomt att kunna genomföra underhållet. Ett servitut kommer jag inte att 
skriva på.”  

Ett servitut anses inte vara av nödvändighet att teckna under den förutsättningen 
att befintlig byggnad är upprättad så att fastighetsägaren på Svanen 9 ska kunna 

sköta och underhålla byggnaden inom sin egen fastighetsgräns.  

- ”Taket på komplementbyggnaden kommer att skjuta över på min tomt.”  

Varje fastighetsägare ansvarar för att endast bygga inom sin egen fastighetsgräns 
om inget annat är överenskommet. Den nya detaljplanen tillåter inga undantag för 

det. 

- ”Vattenavrinning från tak och stuprännor kommer att hamna på min 
tomt.” 

Varje fastighetsägare ansvarar för sin egen dagvattenhantering. Den nya 
detaljplanen tillåter inga undantag för det.  

Varas stadsbild  

”Det står skrivet i handlingarna att liknande detaljplansändringar har genomförts i 
närliggande kvarter. Jag har studerat kartan och ser att många utav fastigheterna har 
huvudbyggnaden intill vägen och en komplementbyggnad, placerad alldeles intill 
den bakre tomtgränsen. Det är gamla fina kvarter med en historia. Om många 
fastighetsägare i dessa gamla kvarter vill göra förändringar i detaljplanen, med 
tillåtna bygghöjder upp till 5 meter som ger möjlighet till byggnader med förhöjt 
väggliv, byggrätt ända ut till tomtgränsen (säkerhetsställs brandtekniska krav?), då 
kommer Vara få en helt annan stadsbild. Vill man verkligen förändra Varas 
stadsbild på detta sätt?” 

Den nya detaljplanen anses inte ha betydande påverkan för stadsbilden i Vara. 
Som tidigare nämnts ovan så kommer inte den nya detaljplanen tillåta någon ny 

byggnadshöjd, omfattning eller placering som inte redan tillåts i befintlig plan. Den 
nya detaljplanen anses kunna ha en positiv påverkan för bostadsbristen i Vara.    

 

Ställningstagande 

Yttrandena som inkommit medför inga större förändringar i planförslaget. Inga 
hinder finns för att anta detaljplanen. 

   

Karin Larsson (från start- 2017-08-28) 

Planarkitekt 

 

Sandra Bood (2017-08-28- fortsatt)  

Planarkitekt 

 


