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Handlingar 

Granskningshandlingar består av  

 Plankarta med bestämmelser 

 Planbeskrivning (denna handling) 

Och övriga handlingar och utredningar 

 Fastighetsförteckning (daterad: 2017-05-02) 

 Geoteknisk undersökning (daterad: 2016-08-31) 

 Naturvärdesinventering (daterad: 2016-04-15, kompletterad 2016-11-06) 

 Granskningsutlåtande (daterad 2017-05-02) 

I juli 2016 tog länsstyrelsen beslut om en arkeologisk utredning. Utredningen 
utfördes av Västergötlands museum i september 2016. Efter utredningen har 
länsstyrelsen meddelat kommunen att ingen erinran ur antikvarisk synpunkt 
framförs.  

Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser. Till planen tillhör 
planbeskrivning. Efter samråd har en samrådsredogörelse upprättats över inkomna 
synpunkter.  

Planbeskrivningen ska underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt 
redovisa de förutsättningar och syften som planen har. Den har ingen egen 
rättsverkan utan avsikten är att den ska vara vägledande vid tolkningen och 
genomförande av planen. 

 

Handläggning 

Eftersom planförslaget berör ett område som är av stort allmänt intresse, samt 
berör bostadsfrågan som är högt aktuell för kommunen handläggs detaljplanen 
med utökat planförfarande. Planområdet är inte särskilt utpekat i översiktsplan 
(ÖP2012). 

Detaljplanen handläggs efter Plan- och bygglagen PBL (SFS: 2010:900) med de 
ändringar som skedde 1 och 2 januari 2015.  

 

Planens syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fler och varierade bostäder i Vara 
kommun. Planområdets centrala läge i Vara tätort ger stort potential till blandade 
bostadsformer i närhet till centrum och kommunal service.  
 
Målsättningen är att skapa en god boendemiljö där platsens historia finns 
närvarande och naturen är bevarad på bästa möjliga sätt.  
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Förutsättningar och förändringar 

Planförutsättningar 

Planområdet begränsas av vårdcentrum i norr, bostadsområde i väst och öst, samt 
en kommunal daglig verksamhet SEFRAM i söder. Inom planområdet finns idag 
ett äldre bostadshus med tillhörande gårdsbyggnader som hyrs ut av Vara bostäder 
AB genom ett rivningskontrakt.  

Planområdet är cirka 19 500 kvadratmeter stort.  

Området är inte särskilt utpekat i Översiktsplan 2012. Med särskilt utpekad menas 
att området inte är markerat som särskilt utvecklingsområde. I Vara tätort finns det 
exempelvis andra områden som är markerade som utbyggnadsområde för bostäder 
och grönområde. I översiktsplanen beskrivs vikten av förtätning i Vara tätort 
genom ”Kommunen ska uppmuntra till förtätning av Vara småstad, då det stärker 
stadskaraktären. Fler lägenheter behövs så att ingen behöver flytta från kommunen på grund av 
bostadsbrist”.  

I fördjupning av översiktsplan över Vara tätort antagen 1997 beskrivs planområdet 
som ”På sikt bör denna centralt belägna fastighet detaljplaneläggas och utnyttjas på ett 
effektivare sätt” och är utpekat som förändrings- och tillväxtområde för bostäder. 
Fördjupningen av översiktsplanen anges till stora drag som aktuell i översiktsplanen 
från 2012.  

Den största delen av planområdet är inte detaljplanelagt. Nedan redovisas vilka 
områden som idag är planlagda genom ljuslila färg. Det rosastreckade området är 
planområdesgränsen. Befintlig plan inom planområdesgränsen medger för gata, 
allmänt ändamål och park/plantering.  
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Mark och vegetation 

Marken består till viss del av skog, där det förekommer både löv- och barrträd. I 
skogspartiet finns en gångstig i syd-nordlig riktning. 

Marken har nivåskillnader på 2 meter, +80 meter till +82 meter. Den högsta 
marken är i den västra delen av området.  

 

 

Naturvärden 

Till planarbetet har en naturvärdesinventering (NVI) enligt svensk standard utförts. 
I denna har det framkommit att inventeringsområdet utgörs av gran- och 
blandskog samt gårdsmiljön kring Torsgården och ett parti med före detta 
åkermark. Graden av naturlighet är låg i hela området och vegetationen 
karakteriseras av ett stort inslag av odlade och förvildade trädgårdsväxter samt en 
del exotiska trädslag.  

Två naturvärdesobjekt med påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3) noterades i 
området; vårdträden kring Torsgården och ett blandskogsområde i 
inventeringsområdets västra del. Inga objekt som omfattas av generellt biotopskydd 
påträffades men de grova lövträden kring Torsgården, en stenmur, en död björk 
med bohål av större hackspett och en stensamling har noterats som värdeelement. 
Det finns få lämpliga miljöer för hotade eller skyddade arter i inventeringsområdet. 
Gårdsmiljön kring Torsgården utgör dock en lämplig miljö för fladdermöss men 
gårdens storlek och isolerade läge i förhållande till andra lämpliga 
fladdermusmiljöer begränsar dess värde som tänkbar fladdermuslokal kraftigt. Att 
någon hotad fladdermusart ska förekomma i inventeringsområdet bedöms därför 
som högst osannolikt.  

Inventeringsområdet har generellt sett relativt få och låga naturvärden och de 
negativa effekterna av en eventuell exploatering bedöms därför som relativt små 
med avseende på biologisk mångfald. Tas det hänsyn till de enskilda 
värdeelementen lindras de negativa effekterna påtagligt.  
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De grova träden och den äldre stenmuren kan med fördel i största mån bevaras för 
en trivsam utemiljö och med hänsyn till att lindra de negativa effekterna som 
nämns i inventeringen.  

RÅKANS FÖREKOMST 

Vid fältbesöket noterades även en råkkoloni vilken beräknas uppgå till mellan 60-80 
par. Om avverkning av råkkoloniernas berörda träd är aktuellt vid byggnation, får 
detta inte ske under råkornas häckningssäsong som sträcker sig från mars till 
lövfällning i oktober. Alltså är tiden mellan november/december och fram till 
februari lämpligast för exploatering.  

En kompletterande utredning har utförts med inriktning på råkans förekomst i 
Västra Götalandsregionen. Den kompletterande utredningen visar på att beståndet 
i Västra Götalandsregionen och inom Vara kommun inte långsiktigt påverkas av 
eventuell exploatering med hänvisning till att det finns fler andra potentiella 
häckningsplatser.   

Råkan är vanligt förekommande som häckfågel i Skåne och södra Halland, men 
ovanlig i Västra Götalands län. Arten omfattas som alla vilda fåglar av 
artskyddsförordningen, även om råkan inte tillhör arterna som ska prioriteras 
särskilt enligt Naturvårdsverket. Enligt utredningen finns det inom planområdets 
närområde (inom 1 kilometers avstånd) flera potentiella häckningsplatser för 
råkorna. Råkan behöver öppna marker för födosök och träd att bygga bo i för att 
trivas. Dessa platser finns inom tätorten och även ute på landsbygden.  

I januari 2017 avverkade fastighetsägaren träd i Brinkeskogen i enlighet med 
Länsstyrelsens föreläggande om försiktighetsmått gällande avverkning av boträd för 
råka.  

Geotekniska förhållanden 

En geoteknisk undersökning är utförd av BG&M på uppdrag av Vara kommun. 
Utredningen är uppdelad i delområden A och B. Resultatet i undersökningen 
sammanfattas nedan.  

MARKFÖRHÅLLANDEN 

Delområde A 
Jorden består under ytskiktet till största delen av friktionsjord som vilar på för 
utförda sonderingar fast botten – troligen morän, sten, block eller berg. Inom 
området förekommer även torrskorpelera av ringa mäktighet.  

Delområde B 

Jorden består under ytskiktet till största delen av siltig lera, överst utbildad som 
torrskorpa, härunder följer fast lagrad friktionsjord/morän ner till för utförda 

sonderingar fast botten – troligen morän, sten, block eller berg.  

STABILITET 

Det bedöms ej föreligga några stabilitetsproblem inom området. 

RADON 

Radonmätning har utförts i 3 punkter med s.k. ROAC-detektorer. Mätvärdena 
uppgår till 55, 13 resp. 9 kBq/m3, se även bilaga 4. Resultatet innebär att marken 
klassas som normalradonmark, det vill säga under det värde som innebär att 
radonskydd ska uppföras för byggnader (> 60 kBq/m3).  
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SÄTTNINGAR 

Delområde A 

Marken inom området bedöms ej som sättningskänslig. 

Delområde B 

Enligt laboratorieundersökningarna är leran svagt överskonsoliderad. 
Belastningsökning som ger upphov till sättningar kan förutom belastning från 
byggnad utgöras av fyllning och/ eller grundvattensänkning.  

Det ska beaktas att belastningsökning som ger upphov till sättningar kan förutom 
belastning från byggnad även utgöras av fyllning och/eller orsakas av 
grundvattensänkning. Exempelvis kan 1 meter grundvattensänkning ge upphov till 
en motsvarande belastningsökning på 10 kPa. 

GRUNDLÄGGNING 

Delområde A 
Inom delområde A gäller att grundläggning av både tyngre och lättare byggnader 
kan ske på frostskyddad nivå med sulor, alternativt förstyvad bottenplatta, på 
naturligt lagrad jord eller väl packad fyllning. Grundsulor får ej utföras smalare än 
0,5 m.  
 
Delområde B  
Grundläggning av byggnader upp till 2-3 våningar kan ske på frostskyddad nivå 
med sulor, alternativt förstyvad bottenplatta, på naturligt lagrad jord eller väl 
packad fyllning. Grundsulor får ej utföras smalare än 0,5 m. Tillåtna värden kan 
innebära att det krävs någon form av kompensationsgrundläggning. Avlastning kan 
erhållas genom urgrävning av befintlig jord och återfyllning till rundläggningsnivån 
med lättare material t.ex. lättklinker/cellplast. För tyngre byggnader 
rekommenderas pålning.  

SCHAKTNING 

Vidare ska belysas att jorden är erosionbenägen, vilket kräver beaktande bland 
annat med avseende på schaktarbeten. Fyllning/packning skall utföras enligt AMA 
Anläggning. Geotextil på schaktbotten som materialskiljande lager förordas. 
Schaktning i friktionsjord kan över grundvattenytan ske med en släntlutning av 
1:1,5. Vid schaktning under grundvattenytan och samtidig länshållning av schakten 
finns risk för erosion och bottenuppluckring. Eftersom det kan bli aktuellt med 
schaktning och återfyllning under grundvattennivån krävs att detta studeras och 
planeras särskilt innan arbetet påbörjas.  
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Fornlämningar och kulturhistoria 

 

Enligt Riksantikvarieämbetet sökfunktion ”fornsök” har följande utritade 
fornlämningar funnits inom planområdet:  

1. Lämningstyp flatmarksgrav 

2. Lämningstyp fyndplats 

3. Lämningstyp skärvstenshög 

Både nummer 1 och 2 hittades 1976 i samband med schaktning för vårdcentralen. 
Den tredje lämningen är en skärvstenshög i utkanten av området som även den 
hittades 1976. 

En arkeologisk undersökning är utförd av Västergötlands museum. Utredningen 
visar att det inte förekommer några tidigare okända fornlämningar inom 
planområdet. Länsstyrelsen har därmed ur antikvarisk synpunkt inget att erinra mot 
att den berörda marken används för avsett ändamål. (diarienummer: 431- 11734 -
2016) 

Rekommendation för fortsatt planering 

Om lämningar påträffas i schakt- och grävarbetet ska Länsstyrelsen underrättas. 

 

Bebyggelse 

Befintlig bebyggelse inom planområdet består av gårdsbebyggelse i form av ett 
bostadshus i två våningar samt omkringliggande komplementbyggnader.  

Omgivningen består i väst av villabebyggelse upp till två våningar. Bebyggelsen 
söder om planområdet består till störst del av envåningshus. Öster om planområdet 
finns flerbostadshus i två våningar. Norr om området är vårdcentralsbyggnaden 
som består av en våning.  



Detaljplan för Brinkeskogen [VARA 29:1 m.fl. ] den 2 maj 2017 

 

 8 

 

PLANBESTÄMMELSER 

Kvartersmark bostadsändamål – Inom planområdet är kvartersmark reglerat 
som bostadsändamål.  

Planförslaget möjliggör för en byggnation av cirka 60-90 bostäder beroende på 
storlek och bostadstyp. Kommunen har ett stort behov av fler och varierade 
bostäder. Tanken är att hålla planförslaget flexibelt i den meningen att kunna möta 
olika former av bostadsbehov. Därför är planbestämmelserna anpassade efter olika 
typer av bostäder så som flerbostadshus och rad-och parhus.  

I planförslaget ingår det att byggnader/lokaler för gemensamt nyttjande i 
bostadsföreningar eller liknande är tillåtna. Däribland miljöstation/sophus och 
gemensamma parkeringsytor och tillhörande garage. Även så gäller för byggnader 
för gemensamma nyttor, så som samlingslokal eller liknande. 

Allmän platsmark – Den reglerade allmän platsmark som finns i planområdet är 
gata med syftet att säkerhetsställa vändmöjligheter för avfallshantering och 
snöröjning bland annat.  

Byggnadshöjd och nockhöjd - Bebyggelse med möjlighet till uppåt fyra våningar 
- 16 meter i byggnadshöjd och 18 meter i nockhöjd tillåts i planförslaget.   

Exploateringsgrad – En högre exploateringsgrad tillåts i planförslaget för att 
nyttja ett centralt beläget område i Vara med närhet till skolor, kommunal service, 
affärer och så vidare. I hela planområdet tillåts en exploateringsgrad på 40 % i 
byggnadsarea av fastighetsarean.  
 
Mark som inte får bebyggas – Mark som inte får bebyggas regleras längs med 
fastighetsgräns.  

Utseende – Byggnadernas utseende regleras inte genom särskilda 
planbestämmelser. Men utformningar som tar till vara på den äldre 
gårdsbyggnadens arkitektoniska egenskaper kan vara ett sätt att bibehålla den unika 
miljön.  

Byggnadsteknik – Enbart källarlösa byggnader får uppföras.  
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Plantering – Egenskapsbestämmelse som reglerar att plantering av träd eller 
buskar ska anordnas i den västra delen av området.  

 
GESTALTNING 

Ett arkitektförslag har på Vara bostäder AB:s uppdrag tagits fram i samband med 
planläggningen för Brinkaskogen, där ambitionen är att bevara strukturen av en 
gårdsbebyggelse. För att ta vara på läget och områdets historia vad gäller 
Torsgården, är bebyggelsen tänkt att utformas likt en gård genom 
mangårdsbyggnad, flyglar och ladugårdar. Även stenmuren bevaras. Förslaget syftar 
även till att bevara den grönska som finns i området i form av äldre lövträd. 

 

Friytor och rekreation 

I närhet till planområdet finns grön- och parkområden så som Nedervara, Lumbers 
park, Badhusparken och Linnéparken. I tätorten finns även goda tillgångar till 
idrotts- och rekreationsområden så som gräsplaner för fotboll vid badhuset, 
parkmiljöer vid Torsbo fritidsgård och utomhusbad med mera. 

Brinkeskogen är inte planlagd som allmän 
platsmark och har varit i enskilt ägo långt tillbaka 
i historien. Platsen har delvis använts av 
allmänheten som friyta och gångpassage. En stig 
som syns på fotot här bredvid visar den stig som 
har bildats.  

Planförslaget innebär att en större del än idag kan 
bebyggas, och att friytan därmed kan tas i anspråk 
för bebyggelse. Exploateringen av 
bostadsbebyggelse kan påverka området som 
friyta men tillgången är stor i andra delar av 
tätorten, i nära avstånd från planområdet.   

 

Tillgänglighet 

Planområdet ligger ca 800 meter från Vara centrum där god tillgänglighet till 
handel, restauranger och service finns. Vårdcentral, konserthus och badhus ligger 
inom 300 meter och nås genom GC-väg längs Allégatan. 

Planområdet har goda förutsättningar att bebyggas i enlighet med gällande 
regelverk om tillgänglighet. Det är av stor vikt att alla ska ha möjlighet att använda 
platser och utformning av byggnader ska ske så att det anpassas till äldre, barn och 
handikappade.  
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Trafik 

Trafiktillförseln till befintligt bostadshus sker 
idag via infart från Smedjegatan. I det nya 
planförslaget tillåts även infart från västra hållet 
från Smedjegatan.  

En ökad trafikförsel är en möjlig konsekvens av 
det ökade antalet bostäder i och med 
planförslaget. Närheten till service och 
kollektivtrafik är en faktor som skapar större 
möjlighet för fler att välja ett annat färdmedel 
än just bil.  

PARKERING 
 

Parkering sker inom kvartersmark. Med fördel kan parkering anordnas i nära 
anslutning till infarterna för att minimera ett ökat trafikflöde inom området.  

Antalet parkeringsplatser beräknas till 1 per bostad för flerbostadshus (inklusive 
gästparkering).  

För byggrätt där mindre bebyggelse tillåts finns möjlighet att angöra parkering vid 
respektive bostad inom kvartersmark. För småhus beräknas 1,5 bil per bostad 
(inklusive gästparkering).  
 

KOLLEKTIVTRAFIK 
 

Den närmsta hållplatsen för busstrafik nås inom 100 meter från planområdet. Vara 
stationshus, som trafikeras av tåg- och busstrafik, ligger inom en kilometer från 
planområdet. Från Vara nås Göteborg inom 1 timmes restid, Borås inom 1,5 
timme, Lidköping 30 minuter och Herrljunga inom en kvarts restid.   

GÅNG- OCH CYKELVÄGAR 
 
Till och från området finns goda G/C-förbindelser till Vara tätorts utbud. Från 
Smedjegatan, mellan planområdet och vårdcentralen samt området mellan 
planområdet och bebyggelsen öst om.  

 

Tekniska frågor 

VATTEN OCH AVLOPP 

Fastigheten kan anslutas till det kommunala VA-nätet vid den västra infarten till 
området. Inga kommunala huvudledningar berörs av planförslaget.  

AVFALL 

Återvinningsstation finns vid Vara brandstation ca 1,3 kilometer från planområdet. 
Sophämtning och Återvinningscentral sköter idag Ragn-sells på uppdrag av 
kommunen. Gemensamma sophämtningsplatser kan med fördel anordnas i 
anslutning till parkering/infarter samt vid vändplan.  
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DAGVATTENHANTERING 

En översiktlig översvämningskartering vid skyfall visar att planområdet inte är 
särskilt berört av översvämningsrisk. Men för att inte påverka omgivningen negativt 
och bidra till översvämningsrisken genom en större mängd hårdgjord yta, är det 
viktigt att dagvatten omhändertas inom fastighet.  

Dagvatten bör avledas, fördröjas eller renas lokalt inom planområdet. Åtgärder 
såsom lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD), dagvattendammar, 
infiltrationsbäddar, -diken eller -rör kan vidtas för att fördröja flödet och öka 
infiltrationen inom planområdet.  

Med hänsyn till jordens täthet inom området, bedöms LOD genom infiltration som 
olämpligt enligt den geotekniska undersökningen. Ytlig och spridd infiltration till 
grönytor kan sannolikt utföras under förutsättning att marklutningar skapas från 
hus. Andra alternativa lösningar såsom fördröjningsmagasin, fördröjningsdammar 
kan vara alternativa lösningar. 

Även rening av olje- och metallrester med enkla dagvattenfilter bör ske inom 
parkeringsytor och uppställningsytor. 

VÄRME OCH KYLA 

Fjärrvärmenät finns att anslutas till i Vara tätort.  

TELE, BREDBAND OCH ELDISTRIBUTION 

Det finns fiberanslutningar i Vara, men läget för dessa är ännu okända. 
Elanslutning finns för fastigheten.
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Miljöbedömning och konsekvenser  

Allmänt 

När kommunen påbörjar ett detaljplaneuppdrag finns en skyldighet att bedöma 
vilken påverkan de föreslagna förändringarna kommer att ha på miljön. Enligt de 
lagar som gäller för miljöbedömningar av planer och program (Miljöbalken 6 kap 
11-18 § och 22 §) ska kommunen genomföra en fullständig miljöbedömning för 
alla detaljplaner och planprogram som kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 
Som stöd för behovsbedömningen används en checklista. 

 

Hushållning med mark 

Brinkeskogen består delvis idag av skog och är ett av tätortens få grönområden. 
Området har av kommunen sedan tidigare varit utpekat som strategisk mark för 
bostadsbebyggelse. I Sverige råder en bostadsbrist och lika så i Vara kommun. 
Framför allt rör bostadsbristen lägenheter. Det är viktigt att möjliggöra för 
bostäder i nära anslutning till kommunal och kommersiell service samt utbyggd 
infrastruktur. Marken vid Brinkeskogen är mycket centralt och strategiskt beläget ur 
den aspekten.  

Sett till tätorten så finns det inte mycket byggbar mark utöver jordbruksmark att 
ianspråkta. Kommunen är en utpräglad jordbrukskommun och jordbruket spelar 
en stor roll för näringslivet i kommunen. Ur ett nationellt perspektiv är 
jordbruksmarken viktig och ett tilläggsmål om ett rikt odlingslandskap till 
miljömålen lyder: ”År 2020 ska den totala arealen åkermark i regionen inte ha minskat med 
mer än 200 ha jämfört med 2015, för att så långt det är möjligt kunna användas i produktion”. 
För att inte ianspråkta för mycket jordbruksmark är förtätning inom befintlig tätort 
viktigt.  

Ur Miljöbalken kap. 3: 

4 § Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. 
   Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar 
endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta 
behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom 
att annan mark tas i anspråk 

6 § Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från 
allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn 
till friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada 
natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av 
tätorter skall särskilt beaktas. 

En avvägning mellan de olika intressena om jordbruksmark, tätortsnära 
grönområden och nationell/kommunal bostadsbrist innebär alltså att kommunen 
genom planförslaget kan tillgodose två av de stora behov som finns. Istället för att 
tillgodose ett tätortsnära grönområde just i Brinkeskogen finns det andra utpekade 
grönområden. Exempelvis området Nedervara som ligger i den nordvästra delen av 
Vara tätort.  
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Konsekvenser 

RISKHANTERING 

Det är av vikt att utryckningsfordon kan ta sig fram till planområdet vid olyckor. I 
Boverkets byggregler (BBR) anges avståndet mellan räddningsfordons 
uppställningsplats och byggnadens angreppspunkt minimi på 50 meter. Minsta 
körbanebredd bör vara minst 3 meter och i kurvor en minsta radie på 7 meter, med 
hinderfritt sidoområde före, genom och efter kurvan.  

När det gäller fönsterutrymning i högre bebyggelse har Räddningstjänsten 
Skaraborg endast förmåga att hjälpa till med utrymning från fönster om 
öppningens underkant ligger högst 12 meter över marknivån. Bebyggelse högre en 
12 meter bör därför projekteras enligt BBR så att utrymning kan ske utan 
räddningstjänsten hjälp, exempelvis genom trapphus (Tr2).  

FARLIGT GODS 

Ingen led för farligt gods berör planområdet.  

FÖRORENADE OMRÅDEN 

Inga potentiellt förorenade områden finns i planområdet.  

HÄLSA OCH RISKHANTERING 

Eftersom en viss del av den enda av Vara tätorts skog tas i anspråk kan människans 
tillgänglighet till rekreation påverkas. Men planförslaget syftar till att bevara naturen 
och platsens historia i största mån.  

Så som solen rör sig under dagen från öst till väst så påverkar en högre bebyggelse i 
det här området, främst vårdcentrum och gång- och cykelvägen som i förhållande 
till planförslaget ligger i norr.  

Den ökade trafiken till och från området kan komma att påverka närliggande 
bostäder, men påverkan i trafikbuller anses vara marginell eftersom området är 
centralt beläget och att tillåten hastighet är låg. Antal bostäder beräknas bli 
maximalt 90, vilket kan innebära en trafikmängd ungefärligt beräknat på 180 
resor/dag (beräknat att varje hushåll färdas 2 gånger per dag via bil) Eftersom 
planförslaget medger för två infarter kan trafiken fördelas mellan dessa.  

Närheten till kollektivtrafik och annan service pekar dock mot att andra 
transportmedel än just bil kan främjas.  

 

Bedömning 

Risken för negativa effekter på människors hälsa och miljö bedöms inte öka i och 
med planförslaget.  

Planförslaget bedöms inte omfattas av kriterierna i MKB-förordningen, vilket 
innebär att planförslaget: 

- inte negativt påverkar möjligheterna att uppfylla nationella eller regionala 
miljömål. 

- inte bidrar till att någon miljökvalitetsnorm överskrids. 

- inte påverkar något riksintresse eller Natura 2000-område. 

- inte negativt påverkar särskilt värdefull natur och kultur. 
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- inte negativt påverkar människors hälsa och säkerhet. 

- inte medger tillståndspliktiga verksamheter. 

 
Ändringen bedöms inte leda till betydande miljöpåverkan enligt 
miljöbalken. Det bör därför inte krävas miljöbedömning genom en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

Genomförande 

Allmänt 

Fastigheten Vara 29:1 ägs av Vara bostäder AB, och det är fastighetsägaren som 
ansvarar för byggnationen både vad gäller de organisatoriska, tekniska, ekonomiska 
och fastighetsrättsliga åtgärderna som behövs.  

Området berör delar av Vara 25:1 som ägs av Vara kommun, en del i sydväst vid 
den västra infarten från Smedjegatan och en del i sydöst vid den östra infarten från 
Smedjegatan.  

Planområdet berör även Aspen 41 som ägs av Vara kommun. Den aktuella delen 
av fastigheten är idag planlagt som A-allmänt ändamål och prickad mark till störst 
del.  

 

Organisatoriska frågor 

PLANPROCESSEN 

Planarbetet bedrivs genom ett utökat planförfarande, vilket innebär att 
planförslaget först sänds ut på samråd med berörda sakägare, myndigheter och 
andra intressenter. En samrådsredogörelse skrivs där synpunkter bemöts. 
Planförslaget ställs därefter ut för granskning i 4 veckor och berörda har möjlighet 
att ta del av eventuella förändringar samt lämna nya synpunkter. Därefter görs ett 
granskningsutlåtande där nyinkomna synpunkter möts.  

Efter granskningen i december 2016 har vissa ändringar gjorts i planförslaget, 
varför förslaget ställs ut för granskning på nytt. Därefter görs ett 
granskningsutlåtande där nyinkomna synpunkter möts.  

Planförslaget kommer slutligen att tas upp för beslut om antagande i 
kommunfullmäktige. Efter antagande vinner planen laga kraft efter 3 veckor.  
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Steg i detaljplaneprocessen Planerade tidpunkter för 
planen 

 Planuppdrag 

 Upprättande av planförslag  

 Beslut samråd - Samråd  

 Beslut om granskning – Granskning 

 Granskning (efter revideringar) 

 Antagande kommunfullmäktige 

 Laga kraft  

KSAU § 117 2015-06-10 
januari- april 2016 

augusti 2016 

december 2016 

maj 2017 

juni 2017 
juli 2017 

  

 

GENOMFÖRANDETID 

Genomförandetiden för detaljplanen är fem år och räknas från den dag då beslutet 
om antagande vinner laga kraft.  

HUVUDMANNASKAP 

Allmän platsmark – Huvudman för allmän platsmark inom planområdet är 
kommunen. Allmän platsmark där kommunen är huvudman gäller för området 
utpekat som GATA (lokaltrafik). 

Kvartersmark – Inom kvartersmark ansvarar respektive fastighetsägare. Planens 
kvartersmark består av B (bostadsändamål). Inom kvartersmarken finns möjlighet 
att angöra parkering, lekplats och gemensamma lokaler för bostadsföreningar eller 
liknande.  

 

Fastighetsrättsliga frågor 

FASTIGHETSKONSEKVENSBESKRIVNING 

I planförslaget så inryms fastigheterna Vara 29:1 som ägs av Vara bostäder AB, 
delar av Vara 25:1 och del av Aspen 41 som samtliga ägs av Vara kommun.  
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Kommunen har beslutat (KSAU § 160 2016-08-16) om försäljning av de i planen 
berörda delarna av Aspen 41 och Vara 25:1 (se aktuella fastighetsdelar i ovan 
illustrerad karta) till Vara bostäder AB enligt gällande tomtpristaxa. En tänkt 
fastighetsindelning innebär alltså att: 

 De berörda delarna av Vara 25:1, cirka 238 respektive 242 kvadratmeter 
(blått och grönt markerat) och del av Aspen 41, cirka 230 kvadratmeter 
(rött markerat) tillfaller Vara 29:1 för bostadsändamål och kvartersmark. 

 Planlagd gata inom Vara 29:1 (markerat i gult) motsvarande cirka 90 kvm 
tillfaller kommunens fastighet Vara 25:1 då det är allmän platsmark i 
kommunalt huvudmannaskap.  

Viss del av Aspen 41 blir i planförslaget planlagt för allmän platsmark- gata. Den 
berörda delen av Aspen 41 kan således tillfalla Vara 25:1 vid ny fastighetsbildning.  

 

SERVITUT 

Planförslaget förutsätter inga nya servitutsbildningar. Fastighetsägaren ansvarar för 
eventuella servitutsbildningar.  

GEMENSAMMA YTOR 

Om området styckas av i fler fastigheter finns det möjlighet att anordna 
gemensamma ytor för parkering och sophus. Detta ska ske inom kvartersmark. 
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Skötseln och samordning av en sådan gemensam anläggning ansvarar respektive 
fastighetsägare för.  

BYGGLOV 

Inga förändringar i skyldigheten att söka bygglov föreslås. 

 

Ekonomiska och tekniska frågor 

PLANEKONOMI 

Kostnader i samband med framtagandet av detaljplanen regleras enligt tecknat 
planavtal och en avgift tas ut för nedlagd tid i timme. Ingen planavgift tas därför ut 
vid bygglov. Kostnader för eventuell fastighetsreglering bekostas av 
fastighetsägaren. Fastighetsägaren ansvarar för initiativ gällande fastighetsreglering. 
Kommunen har inte för avsikt att teckna ett exploateringsavtal eller 
markanvisningsavtal.  

 

KOSTNADER OCH FINANSIERING 

Fastighetsägaren bekostar VA-anslutning i enlighet med antagen VA-taxa. Inom 
kvartersmark bekostar fastighetsägare/samfällighet anordnandet av parkering, 
angöring, plantering och sophus etcetera.  

 

 

 

 

Karin Larsson 

planarkitekt 


