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Handläggning 

Rubricerad detaljplan, upprättad i oktober 2016, har i enlighet med beslut i 
kommunstyrelsens arbetsutskott, varit föremål för samråd mellan den 26 oktober 
och den 23 november 2016. Detaljplanen har även varit föremål för granskning 
mellan den 13 december 2016 och den 9 januari 2017.  

Handlingarna har varit tillgängliga på kommunens hemsida, biblioteket i Vedum 
och i kommunhuset. En kungörelse om samråd och om granskning annonserades i 
de lokala tidningarna Nya Lidköping tidningen (NLT) och Skaraborgs läns tidning 
(SKLT) den 28 oktober respektive 16 december.  

Detaljplanen handläggs med ett utökat förfarande.   

 

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 

 Västtrafik AB 

 Miljöenheten 

 Byggenheten 

 Tekniska utskottet 
 

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. 

Länsstyrelsen föreslog i samrådsyttrandet ytterligare reglering av utfartsförbud. 
Länsstyrelsen tolkar bemötandet i samrådsredogörelsen som att 
granskningshandlingen kompletteras med en bestämmelse om utfartsförbud även 
mellan angöringsgatan och Allégatan. Länsstyrelsen saknar dock bestämmelsen på 
plankartan. 

Ett utfartsförbud mellan angöringsgatan och Allégatan läggs till där det är 
lämpligt.  

Länsstyrelsen noterar att det har gjorts en del förändringar i planhandlingarna efter 
samrådsskedet. Markanvändningen bostäder, från våning 2 och uppåt, har 
tillkommit för en del av planområdet. Samrådsförslaget innehöll inga bostäder alls. 
För samma del av planen har exploateringsgraden ökat från 5000 kvadratmeter till 
8000 kvadratmeter och tillåten högsta totalhöjd har ändrats från 20 meter till 35 
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meter. Dessa förändringar får ses vara av allmänt intresse. Med anledning av dessa 
förändringar föreslår Länsstyrelsen kommunen att överväga att på nytt ställa ut 
handlingarna för samråd innan granskning. 

Det stämmer att planförslaget i sin helhet, och även med anledning av den 
ändring som gjorts efter samrådet är av stort allmänt intresse. Därför har planen 
utförts i ett utökat planförfarande och kungjorts både i samrådet och i 
granskningsskedet. Planförslaget och dess förändringar har samråtts med 
allmänheten innan ett eventuellt antagande.  

 

Lantmäteriet anser att följande delar av planen bör förbättras:  

Plankartan följer inte Boverkets rekommendationer 
Detaljplanen tas fram enligt de regler som gäller enligt PBL för detaljplaner med 
planstart efter 2015-01-01. 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: 

 Bestämmelsen ”parkering” är enligt planförslaget hanterat som en 
egenskapsbestämmelse för kvartersmark. Enligt rekommendationerna bör 
egenskapsbestämmelser på kvartersmark oftast betecknas med en fristående 
gemen bokstav. 

Noteras. Synpunkten anses inte vara ett skäl nog att ändra planförslaget.  

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. För att undvika missförstånd ändras det i plankartan.  

Ingen juridiskt bindande reglering av byggrätten på Sprinten 2 i planen 
På s. 12 i planbeskrivningen anges att ”Byggrätten på Sprinten 2 medger för en byggnad på 
35 meter i totalhöjd. Eftersom en hög byggnad syns på håll och på så vis kan bli ett landmärke i 
Vara tätort, är det av vikt att beaktning tas till gällande gestaltningsprogram och att 
arkitekturen relateras till områdets karaktär.” Lantmäteriet noterar att det inte finns 
någon bestämmelse i detaljplanen som reglerar utformningen av byggnaden inom 
fastigheten, vilket gör att det inte finns någon juridiskt bindande reglering av det 
som anges i planbeskrivningen. Är det syftet att denna reglering ska ske i ett ev. 
markupplåtelseavtal? 

Hur den offentliga miljön i Vara ska utformas behandlas i Varas Program för 
gestaltning av det offentliga rummet i Vara, antagen i januari 2009. Kommunen 
har valt att inte reglera utformning eller gestaltning för byggnaderna inom 
detaljplanen utöver genom det program som gäller. Att det omnämns i 
planbeskrivningen handlar om en upplysning om gällande program och hur 
kommunen ser på utformning av den offentliga miljön.  
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Trafikverket noterar att trafikbullerutredningen bifogats detaljplanen samt att 
uppgifter om ökade transporter och reglering av dessa har återgetts i detaljplanen i 
granskningsskedet men saknar fortfarande några uppgifter om trafikmiljön:  

Detaljplanen anger att antalet extra resor, p g a den förändring som planen medger, 
ökar med 270 resor per dag, vilket ger 540 fordonsrörelser. 2/3 av dessa beräknas 
komma utifrån Vara, vilket gör att det är troligt att de åker bil och använder 
korsningen med väg 187. Det ger en ökning med ca 11% på väg 187 när planen är 
genomförd. Trafikverket saknar en långsiktig prognos för hur trafikmiljön ser ut 
och vi ser helst att prognosår 2040 används. Väg 187 har en bra standard utifrån 
dagens situation och nuvarande trafikmängder men saknar vänstersvängfält i den 
aktuella korsningen. I detaljplanen bör utredas hur man planerar att lösa 
trafiksituationen i ett framtidssenarie där eventuella åtgärder också beskrivs. 
Samordning behöver också göras med angränsande detaljplan där ett helhetstänk 
tas fram för den framtida trafikmiljön. 

En mer långsiktig prognos över förväntat antal ökade besökare läggs till i 
planbeskrivningen. De båda planförslagens eventuella påverkan på vägnätet 
beskrivs närmre.  

Trafikverket förutsätter att kommunen har beaktat bullerfrågan och att bebyggelsen 
kommer klara kraven i Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216).  

En planbestämmelse om att gällande riktvärden vad gäller trafikbuller ska gälla, 
regleras i planhandlingen. Därför ska byggnader och verksamheter utformas efter 
gällande förordning, dvs. ”förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 
2015:216)”.  

Om Trafikverket drabbas av kostnader till följd av kommunens planering eller 
bristande uppföljning av planering och bygglovsgivning kommer Trafikverket att 
överväga att ställa skadeståndsanspråk på kommunen. 

Trafikverket har vidare kompletterat yttrandet enligt: 

Trafikverkets synpunkter angående ytterligare uppgifter om beräknad trafikökning 
och påverkan på det statliga vägnätet från föregående yttrande kvarstår. Dessa 
kompletteringar bör göras innan detaljplanen kan antas.  

Trafikverket har inga möjligheter att finansiera eventuella åtgärder som påkallas av 
en ökad trafikmängd till följd av kommunala utbyggnadsplaner. Om åtgärder 
behöver genomföras tecknas medfinansieringsavtal tecknas mellan Vara kommun 
och Trafikverket. Formuleringen skadeståndsanspråk om Trafikverket drabbas av 
kostnader till följd av kommual exploatering är dock olycklig. Skadeståndsanspråk 
blir med största sannolikhet inte aktuella i detta fall. 

Kommunen anser att frågan om finansiering och åtgärder bör utredas vidare om 
det uppkommer behov. Projekt Sprinten och bostadssatsningen vid kv. Ritaren är 
viktigt för kommunens utveckling och området prioriteras högt, varför en åtgärd 
om det blir aktuellt då bör diskuteras vidare.  

 

Räddningstjänsten Skaraborg har inget att erinra mot planärendet.  

Vattenfall Eldistribution AB har inget att erinra då de inte har några anläggningar 
i området.  
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Västtrafik AB har inga synpunkter då de tidigare synpunkter som framförts har 
tillgodosetts. 

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

Byggenheten uppmärksammar att det kan saknas parkeringsplatser inom 
fastigheten om planens maximala byggrätt utnyttjas. I övrigt har de inga synpunkter 
på planförslaget. 

Planförslaget reglerar cirka 8000 kvadratmeter parkeringsplats. Enligt 
beräkning motsvarar det cirka 320 parkeringsplatser. Det finns utöver dessa ytor 
möjlighet att anlägga parkering inom kvartersmark om behovet är större, bland 
annat vid Industrigatan bakom konserthuset.  

Tekniska utskottet (TU) 

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

 

Förändringar från förgående granskning 

Plankarta 

 Ett utfartsförbud mellan angöringsgatan och Allégatan läggs till där det är 
lämpligt.  

 Ytan för parkering i den södra delen av planområdet utformas mer 
rätvinkligt för att möjliggöra för en lämplig parkeringslösning.  

Planbeskrivning 

 En mer långsiktig prognos över förväntat antal ökade besökare dess 
eventuella påverkan på kommunalt och statligt vägnät läggs till i 
planbeskrivningen. Det parallella planförslaget vid kv. Ritaren och dess 
eventuella påverkan beskrivs närmre.  
 

Ställningstagande 

Framförda synpunkter anses vara skäl nog för att komplettera planförslaget. Inga 
hinder finns för antagande i kommunfullmäktige. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen hemställer hos kommunfullmäktige att anta detaljplanen 
upprättad av tillväxt- och utvecklingsavdelningen i oktober 2016, reviderad efter 
samråd i december 2016 och som har varit ute på granskning i december 2016 - 
januari 2017. 

  

Karin Larsson 

Planarkitekt 


