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Handlingar 

Antagandehandlingar består av  

 Plankarta med bestämmelser 

 Planbeskrivning (denna handling) 

 Samrådsredogörelse 

 Granskningsutlåtande 

Och övriga handlingar och utredningar 

 Fastighetsförteckning 

Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser. Till planen tillhör 
planbeskrivning. 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 

Detaljplanen bedöms inte vara av så stort allmänt intresse, principiell betydelse eller 
medföra betydande miljöpåverkan att detaljplanen handläggs med 
standardförfarande. 

Planförslaget är förenligt med översiktsplan (ÖP2012) som anger befintligt 
bostadsområde för området.  

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 är att möjliggöra för bostadsändamål i befintlig komplementbyggnad.  

Fastighetsägarna till Svanen 9 önskar inreda befintlig komplementbyggnad som 
bostad. Därför innebär planändringen att ringmarkerad mark (mark som enbart får 
bebyggas med komplementbyggnader) ändras till kvartersmark- bostadsändamål.  

I övrigt sker inga större förändringar i byggrätten utifrån befintlig plan vad gäller 
byggnadens höjd, placering och omfattning.  

 

Förutsättningar och förändringar 

Planförutsättningar 

Planområdet består av fastigheten Svanen 9 med infart från Smedjegatan.  

Planförslaget är förenligt med översiktsplan (ÖP2012) som anger befintligt 
bostadsområde för området.  
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Den gällande stadsplanen fastställd 1944 saknar genomförandetid. Den medger för 
bostadsändamål och präglas av en avsikt att styra bostadsbebyggelsen ut i gatulinjen 
och uthusbebyggelsen in till kvarterets inre. I närområdet har det tidigare gjorts 
flera liknande planändringar.  

 

 

 

 

De planbestämmelser som medges i den befintliga planen är: 

 Med S betecknat område får bebyggas endast för bostadsändamål. 
Byggnadsnämnden äger dock rätt att, där så utan olägenhet kan ske, medgiva 
inredning av lokaler för handel, hantverk, även som garageutrymmen i den 
utsträckning, som kan anses motsvara de å tomten boendes privata behov.  

 Med S betecknat område får endast bebyggas med över tomtgränsen 
sammanhängande byggnader. Om tvenne grannar sig därom ena, må indragning 
från den gemensamma tomtgränsen kunna ske. Dessa indragningar skola 
tillsammansvara minst 12,0 meter. Sådan indragning får ej vara mindre än 3,0 
meter.   

 Med ringprickning betecknat område får endast bebyggas med gårdsbyggnad för 
uthus, garage, m.fl. ändamål och får icke inredas för bostadsändamål.  

 Gårdsbyggnader få icke upptaga större yta än en tiondel av tomtens areal.   

 Framför fönster till bonings- och arbetsrum skall lämnas obebyggt ett område av 
minst 9 meters bredd. Dock må fönster jämväl anbringas mot gårdsdel av mindre 
bredd, där rummets behov av dager är nöjaktigt tillgodosett genom annat fönster.  

Bilden är ett utsnitt ur befintlig stadsplan från 1944. Planområdet är blå-
markerat.  
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 Byggnad får icke uppföras till större höjd än 7,6 meter och högst i två våningar.  

 Tak å gårdsbyggnad må icke i någon del överskjuta den för byggnaden tillåtna 
största höjden med mera än 1,5 meter.  

 

 

Mark och vegetation 

Inom fastigheten finns ett bostadshus och komplementbyggnader och marken 
består i dagsläget främst av trädgård med växtlighet, gräsmatta och grusad uppfart.   

 

Bebyggelse 

På tomten finns idag bebyggelse i form av ett bostadshus i en- och en halv 
våningar, ett mindre skjul/förråd samt en komplementbyggnad.  

Omkringliggande bebyggelse består av bostadshus i två våningar och tillhörande 
komplementbyggnader.   

 

 

 

 

Bilden är ett utsnitt av ortofoto från 2015. Planområdesgränsen är gulprickad.  
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Planändringen innebär att befintliga komplementbyggnader kan inredas för 
bostadsändamål.  

Byggnadens höjd och antal våningar – Högsta tillåtna byggnadshöjd för 
området vid befintligt bostadshus (västra delen av planområdet) är 7,6 meter. 
Högsta tillåtna byggnadshöjd för området vid befintliga komplementbyggnader 
(östra delen av planområdet) är 5,0 meter.  
 
Placering – För byggrätten vid det befintliga bostadshuset gäller 
placeringsbestämmelsen p1- Byggnader ska placeras minst 3 meter från tomtgräns 
eller sammanbyggas över tomtgräns.   

 

Geotekniska förhållanden 

Åtgärden och planändringen är inte av den omfattningen att en geoteknisk 
undersökning anses fordras.  

Enligt Sveriges Geologiska Undersökning SGU:s kartvisare (1:25 000 – 1:100 000) 
för jordarter består planområdet av glacial lera. 

 

Fornlämningar och kulturhistoria 

I planområdet finns inga kända lämningar. Om lämningar påträffas i schakt- och 
grävarbetet ska Länsstyrelsen underrättas. 

I kvarteret cirka 100 meter från planområdet finns ett vägmärke med RAÄ-
nummer Vara 54:1. Lämningen anses inte kunna påverkas av planförslaget.  

Inom planområdet finns inga särskilda kulturhistoriska värden. Ingen byggnad är 
omnämnd i Kulturhistorisk inventering av Skaraborgs Länsmuseum 1984. 

       

Fotot är taget på befintliga komplementbyggnader inom Svanen 9.  
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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.  

Enligt PBL 8 kap 1 § ska generellt en byggnad vara tillgänglig och användbar för 
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.  

 

Trafik 

Infart till området sker från gemensam infart för Svanen 7, 9 och 11 med vidare 
anslutning till Smedjegatan. Inom planområdet finns det möjlighet till privat 
parkering.  

Planområdet ligger strategiskt nära till kollektivtrafikförbindelser. Närmsta 
busshållplats med förbindelser till bland annat Lidköping ligger 500 meter från 
området. Området ligger cirka 600 meter till resecentrum där goda förbindelser till 
Göteborg, Borås, Herrljunga, Vänersborg m.m. går att nå.  

Det finns goda förbindelser för att ta sig via fot eller cykel från planområdet. 
Närmsta anslutning till gång- och cykelnätet är från Smedjegatan. 

 

Tekniska frågor 

VATTEN OCH AVLOPP 

Fastigheten är ansluten till det kommunala vatten- och avloppsnätet. 

AVFALL 

Återvinningsstation finns vid Vara brandstation ca 1500 meter från planområdet. 
Sophämtning och underhållet av återvinningscentralen sköter idag Ragn-sells på 
uppdrag av kommunen.  

DAGVATTENHANTERING 

Enligt en översiktlig kartering utförd av DHI över maximala vattendjup i samband 
med ett hundraårsregn över Vara tätort, berörs kvarteret Svanen av den lägsta i 
skalan för översvämningsrisk. Det är av vikt att dagvatten tas om hand inom 
fastigheten att andelen hårdgjord yta inom planområdet minimeras.   

VÄRME OCH KYLA 

Fastigheten är inte ansluten till fjärrvärmenät.  

TELE, BREDBAND OCH ELDISTRIBUTION 

Fastigheten har fiberanslutning vid tomtgräns och elanslutning.  

Miljöbedömning och konsekvenser 

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: 
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- 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. 

- inte negativt påverkar människors hälsa och säkerhet. 

- inte medger tillståndspliktiga verksamheter. 

 
Inga av ovanstående kriterier bedöms påverkas genom planförslaget.  

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

 

Konsekvenser 

RISKHANTERING, MILJÖ OCH HÄLSA 

Hänsyn ska tas till gällande brandskyddsregler och däribland BBR (Boverkets 
byggregler). Ingen skillnad i det nya planförslaget påverkar möjligheten till 
riskhantering.  

Planförslaget antas inte medföra någon större trafikökning. Därför anses inte en 
ökad trafikbullernivå vara ett problem för de boende. Den nya byggrätten innebär 
ingen större förändring i påverkan vad gäller skuggning för grannfastigheter.  

POTENTIELLA FÖRORENINGAR 

Inga konstaterade föroreningar finns inom planområdet. Den befintliga byggrätten 
medger för inredning av lokaler för handel, hantverk, även som garageutrymmen i 
den utsträckning, som kan anses motsvara de å tomten boendes privata behov. I 
komplementbyggnaden på fastigheten tros en verksamhet i form av plåtslageri 
funnits fram till ungefär 1970-tal. Golvet i komplementbyggnaden är gjutet. 
Verksamheten anses inte ha bedrivits i den omfattning att den kan associeras med 
föroreningar som metaller, tungmetaller eller PAH:er så att risk utifrån människors 
hälsa och säkerhet förkommer.  

Om föroreningar upptäcks vid mark- eller byggarbete ska anmälan ske direkt till 
kommunens miljö- och byggnadsnämnd. 

 

Genomförande 

Organisatoriska frågor 

PLANPROCESSEN 

Planarbetet bedrivs genom ett standard planförfarande, och om planförslaget 
godkänns av samrådskretsen i samrådet så kan förfarandet förenklas ytterligare, till 
ett s.k. begränsat förfarande. Det innebär att planförslaget först sänds ut på samråd 
med berörda sakägare, myndigheter och andra intressenter. Godkänns skriftligen 
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förslaget direkt vid samråd och inga revideringar av planförslaget görs, kan 
detaljplanen antas utan att sändas ut för granskning.  

Efter antagande i miljö- och byggnadsnämnden vinner planen laga kraft efter 3 
veckor.  

 

 

 

Steg i detaljplaneprocessen Planerade tidpunkter för 

planen 

 Planbesked 

 Samråd 

 Granskning  

 Antagande MBN 

 

 Laga kraft 

(MBN § 41) 2017-03-22 

maj 2017 

september 2017 

oktober 2017  

 

november 2017 

  

 

GENOMFÖRANDETID 

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

 

Fastighetsrättsliga frågor 

HUVUDMANNASKAP OCH FASTIGHETSÄGARE 

Planområdet består enbart av kvartersmark och är i privat ägo. Planområdet 
innehåller en fastighet: Svanen 9. Fastighetsägaren ansvarar för genomförandet 
inom kvartersmark.  

FASTIGHETSINDELNING, NYTTJANDERÄTT OCH SERVITUT 

Planförslaget innebär inga nya förutsättningar för fastighetsindelningen. Inget nytt 
servitutsbildande eller förändringar i fastighetsindelning föreslås genom 
planförslaget.  

För Svanen 9 gäller en avtalsrättighet (Akt: 1470IM-14/4259.1, inskrivning 
14/4259). Ägaren till fastigheten Svanen 7 har rätt att nyttja nedfart mellan Svanen 
7 och Svanen 9. Servitutshavaren får inte genom avtalet spärra av området genom 
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staket eller liknande. Upplåtaren ger rättighetshavaren rätt att på tjänande fastighet 
bibehålla och för all framtid nyttja befintlig nedfart.  

BYGGLOV 

Inga förändringar i skyldigheten att söka bygglov föreslås. 

 

Planekonomi 

Kostnader för att framställa detaljplan regleras enligt tecknat planavtal. Planavtalet 
är tecknat mellan kommunen och fastighetsägaren enligt antagen plantaxa och 
debitering sker för antal nedlagda timmar kommunen lagt ner för planarbetet. 
Ingen planavgift tas därför ut vid bygglov.  

Kommunen har inte för avsikt att teckna exploateringsavtal.  

 

 

Sandra Bood 

Planarkitekt 


