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Handlingar 

Antagandehandlingar består av  

 Plankarta med bestämmelser 

 Planbeskrivning (denna handling) 

 Samrådsredogörelse (daterad 2017-05-12) 

 Granskningsutlåtande (daterat 2017-07-28) 

Övrigt: 

 Geotekniska undersökningar (daterade: 2017-01-25 samt 2017-05-04) 

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

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 

Planområdet är omnämnt som befintlig markanvändning, det vill säga 
industri/verksamhet, i översiktsplan ÖP2012.  

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

Planens syfte och huvuddrag 

Detaljplanens syfte är att skapa en ändamålsenlig och långsiktigt lämplig 
markanvändning samt skapa en enhetlig reglering av industrins byggrätt. 
Planförslaget medför en högre tillåten nockhöjd för vissa delar i området.  

Förutsättningar och förändringar 

Planförutsättningar 

Planområdet är omnämnt som befintlig markanvändning, det vill säga 
industri/verksamhet, i översiktsplan ÖP2012.  

En av styrkorna som är omnämnd i ÖP2012 är entreprenörsandan. ”Vara kommun 
är traditionellt en jordbrukskommun och från bland annat jordbruket har det utvecklats en 
mängd olika företag”. Ett av dessa företag är Varaslättens Lagerhus, som berörs av 
planförslaget.  

Planområdet omfattar cirka 2,8 hektar och berör två fastigheter Tråvad 2:123 och 
2:130.  

För området gäller tre befintliga detaljplaner som sammanfattas nedan: 

- Plannummer 3232 (fastighet: Tråvad 2:130) 
Industriändamål och i den västra delen tillåts kontor, 
50 % av fastighetens yta får bebyggas, 
viss mark får ej bebyggas och viss mark ska vara reserverad för 
underjordiska ledningar. 
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För de olika delarna av byggnaden gäller olika byggnadshöjder (mellan 4,5 
till 16 meter). För den högsta delen gäller 17,6 meter i nockhöjd.   

- Plannummer 3286 (Fastighet: Tråvad 2:130) 
Industriändamål, 
50 % av fastighetens yta får bebyggas, 
viss mark får ej bebyggas och viss mark ska vara reserverad för 
underjordiska ledningar.  
Högsta tillåtna byggnadshöjd är 8 meter respektive 6 meter.  

- Plannummer 1773 (fastighet: Tråvad 2:123) 
Småindustriändamål 
Verksamheten ska inte vara störande för omgivningen. 
Högsta tillåtna byggnadshöjd är 14 meter. 
En fjärdedel av marken får bebyggas och viss del av marken får inte 
bebyggas.  

Viss del av planområdet för plannummer 1773 innebär allmän platsmark i 
form av gata (vändplan) inom Tråvad 2:130.  

 

 

Mark och vegetation 

Planområdet består idag främst av befintlig industri.  

Området består främst av hårdgjorda ytor utan större andel växtlighet. Viss del av 
industriområdet är grusbelagt.  

Inga höjdskillnader finns inom planområdet som är flackt. 

Bebyggelse 

Området består främst av industribyggnader i varierande byggnadshöjder, däribland 
silos för spannmål. I den nordöstra delen finns det inom planområdet ett obebott 
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bostadshus med befintlig byggrätt för industriändamål. Planområdet angränsar även 
till en gårdsbyggnad som tros vara obebodd.  

 

 

Planområdet gränsar i väster och nord till ett bostads- och verksamhetsområde där 
bebyggelsen är i två våningar, i söder till en fotbollsplan och i öst till 
jordbruksmark. Norr om planområdet finns även en grusad gång gentemot 
bostadsbebyggelsen som syns på fotot nedan.  

 

Planförslaget möjliggör för befintlig markanvändning: kontor respektive 
industriändamål. Ingen ny markanvändning föreslås genom planförslaget.  
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Byggnaders höjd - Högsta tillåtna nockhöjd bestäms till 22 meter i fastighetens 
centrala del, samt för den östra delen av planområdet. För Tråvad 2:123 gäller 
fortsättningsvis 14 meter i byggnadshöjd. Vid gårdsbyggnaden i norr tillåts en 
byggnadshöjd på 8 meter. För byggnaden i norr tillåts fortsättningsvis 6 meter i 
högsta byggnadshöjd. För kontorsbyggnaden gäller fortsättningsvis 4,5 meter i 
byggnadshöjd.  
 
Exploateringsgrad – Största tillåtna byggnadsarea är 50 % av fastighetens storlek 
och det gäller för hela planområdet.  

Övrigt – Verksamheten inom Tråvad 2:123 ska inte vara störande för 
omgivningen. För områden utpekade med (n1) är marken avsedd för plantering.   

VERKSAMHETEN 

I Tråvad hanteras all ekologisk spannmål som Varaslättens Lagerhus hanterar. 
Lagringsutrymmet har inte varit tillräckligt och i dagsläget transporterar lagerhuset 
cirka 2000-4000 ton spannmål till andra lagringsplatser. Merparten av den 
spannmål som lagrats på andra platser får sedan återtransporteras till Tråvad för 
bearbetning innan leverans till kund. Innebörden av detta är ett onödigt 
transportbehov till och från området. Trenden går mot ökad andel ekologisk 
spannmål och detta förväntas bli ännu tydligare i och med den av regeringen 
nyligen presenterade livsmedelsstrategin. Behovet av lager i Tråvad kan därför 
succesivt förväntas bli större.  

I direkt anslutning till befintliga lagerbyggnader i Tråvad planeras två nya 
spannmålssilos á cirka 2600 m³. Detta ger lagringsplats för 3000-4000 ton spannmål 
utöver det som tidigare kan lagras.  

 

Trafik 

 

Planområdet är beläget cirka 10 kilometer öster om Vara tätort. Planområdet nås 
via Järnvägsgatan i väst som vidare ansluter till Köpmansgatan.  
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Verksamheten uppskattas idag ha ett transportflöde motsvarande 650 lastbilar per 
år. Den nya utökningen och utvecklingen av verksamheten förväntas kunna 
innebära att antalet lastbilstransporter kan minska med 150 lastbilar per år.  

 

Utbyggnaden kan förväntas innebära att Lagerhuset har större lagringskapacitet, 
vilket i sin tur kan innebära att antalet transporter kan minimeras till och från 
området. Den utökade byggrätten kan däremot ge upphov till en ökad mängd 
transporter vad gäller traktortrafik, främst under skördetider. Under skördetid 
(främst augusti-september) årligen är traktortrafiken till området som mest 
koncentrerad. Verksamhetens transportflöde vad gäller traktorer uppskattas 
motsvara ungefär 450 traktorer per år.  

Varaslättens lagerhus har i dagsläget fyra anställda personer. Utbyggnaden kan 
innebära att antalet personal behöver öka. Förutsatt att all personal åker bil till 
arbetsplatsen kan persontransporten förväntas vara cirka 10-20 trafikrörelser per 
dag under arbetstid. Personalparkering sker idag inom Tråvad 2:130 vid 
kontorsbyggnaden.  

Det befintliga vägnätet med anslutning via Järnvägsgatan och Köpmansgatan 
bedöms vara dimensionerade för att kunna hantera verksamhetens eventuellt ökade 
trafikflöden.  

Per dygn innebär verksamhetens trafikflöde motsvara: 1,4 lastbilar per dygn, 1,2 
traktorer per dygn (med större koncentration kring augusti-september), upp till 20 
persontransporter per dygn. Köpmansgatan har enligt nationella vägdatabasen 740 i 
årsmedelsdygnstrafik (ÅDT). I procentuell andel motsvarar verksamhetens 
förväntade transportflöde totalt 5 % av flödet på Köpmansgatan. Enligt nationella 
vägdatabasen har Köpmansgatan 73 lastbilar i ÅDT, verksamheten motsvarar 
därför cirka 2 % av lastbilsflödet på Köpmansgatan.  

GENERELLT TRAFIKFLÖDE 

I Trafikverkets ”RAPPORT, Prognos för persontrafiken 2040, Trafikverkets Basprognoser 
2016-04-01” förväntas det generella trafikflödet i landet och även i Vara kommun 
öka till år 2040. I rapporten förväntas en generell trafikökning med 1,12 % per år. 
För Köpmansgatan innebär det en maximal ökning till ca 1304 fordonsrörelser per 
dag inom fem årstid (en ökning på 564 rörelser), varav planförslagets 
fordonsrörelser kan vara en naturlig del av den ökningen.  

 

Geotekniska förhållanden 

En geoteknisk undersökning (nedan sammanfattad som 1.) gjordes på uppdrag av 
Varaslättens Lagerhus. Syftet med undersökningen var att utreda de geotekniska 
förhållandena inför byggnation av två silos på 14, 5 respektive 18,3 meter för 
området vid fastighetsgräns mellan Tråvad 2:130 och 2:123. Vidare utfördes en 
geoteknisk undersökning (nedan sammanfattad som 2.) för att utreda de 
geotekniska förhållandena främst i den östra delen av Tråvad 2:130.  

Området är i stora delar redan bebyggt och ett flertal industribyggnader finns 
lokaliserade inom planområdet.  

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

Enligt den geotekniska undersökningen består jorden under ytskiktet av siltig lera 
som direkt eller via skikt av friktionsjordar vilar på trycksondering fast botten- 
troligen fast lagrad friktionsjord, sten, block eller berg. Ytskiktet består av ca 5 cm 
asfalt följt av fyllning, huvudsakligen innehållande grus ner till 0,4-0,7 meter.  

1. GRUNDLÄGGNING 

Enligt den geotekniska undersökningen rekommenderas att silos grundläggs på 
spetsbärande pålar, med hänsyn till det sättningskänsliga lerlagret.  

Rekommendationer kring pålarna beskrivs närmre i undersökningen.  

Eftersom jorden är erosionsbenägen, krävs beaktande vid schaktarbeten.  

Fyllning/packning skall utföras enligt AMA anläggning. Geotextil på schaktbotten 
som materialskiljare förordas.  

2. MARKFÖRHÅLLANDEN 

Marken inom området är relativt plant och utgörs delvis av asfalterade ytor och 
delvis av gräsytor. De avvägda nivåerna vid borrhålen varierade mellan +85,6 och 
+86,0.  

Jorden består under ytskiktet huvudsakligen av finsediment såsom silt och lera som 
vilar på för utförda sonderingar fast botten – troligen morän, block eller berg.  

Ytskiktet bestod inom området av fyllning som i borrhål 1, 2 och 6 innehöll 
mulljord, silt och sand. I borrhål 3, 4, 5 bestod fyllningen huvudsakligen av sten, 
grus och sand ner till 0,3-0,5 meter.  

Direkt under ytskiktet utgörs jorden huvudsakligen av siltig sand ner till 1,3-1,8 
meter. I borrhål 4 påträffades ett skikt innehållande siltig torrskorpelera mellan 
fyllningen och sanden och i borrhål 5 innehöll sanden även mulljord ner till 0,8 
meter.  Härunder följer siltig lera som via skikt av friktionsjord vilar på för utförda 
sonderingar fast botten.  

I sydöstra delen av området, vid borrhål 4 påträffades ingen lera.  

Leran bedöms som halvfast lagrad och har en mäktighet understigande 7 meter.  

Utförda sonderingars nedträngningsdjup varierade inom området mellan 4,2 och 
17,4 meter. 

2. GRUNDLÄGGNING 

Enligt den geotekniska undersökningen kan grundläggning ske på frostskyddad 
nivå med sulor, alternativt förstyvad bottenplatta, på naturligt lagrad jord eller väl 
packad fyllning (sedan allt organiskt material borttagits).  

Rekommendationer över hur grundläggningen kan utformas samt om hur pålar ska 
dimensioneras (som är aktuellt om angivna värden enligt beräkningen överskrids) 
beskrivs närmre i undersökningen.  

Vidare ska belysas att jorden är erosionsbenägen, vilket kräver beaktande bland 
annat med avseende på schaktarbeten.  

Fyllning/packning skall utföras enligt Anläggnings AMA. Geotextil på 
schaktbotten som materialskiljande lager förordas.  



Detaljplan för [TRÅVAD 2:123 OCH 2:130] den 12 maj 2017 

 

 8 

Fornlämningar och kulturhistoria 

Inom området finns inga kända fornlämningar. Om lämningar påträffas i schakt- 
och grävarbetet ska Länsstyrelsen underrättas. 

50 meter från planområdet finns ett missionshus från 1929 som är registrerad i 
Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.  

Angränsande till planområdet finns en järnvägsstationsbyggnad som i plan är 
reglerad genom en så kallad q-bestämmelse ”byggnaden får inte förvanskas”. 
Byggnaden utgör värdefull miljö enligt PBL 3 kap 12 §.  

 

Tekniska frågor 

VATTEN OCH AVLOPP 

Fastigheterna Tråvad 2:130 och 2:123 är anslutna till det kommunala VA- och 
dagvattennätet.  

Inom Tråvad 2:130 gäller en ledningsrätt för VA-ändamål.  

AVFALL 

Fastighetsägare ansvarar för respektive fastighets avfallshantering.  

DAGVATTENHANTERING 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En översiktlig kartering över beräknat maximalt vattendjup i samband med ett 200-
årsregn (enligt MIKE 21) har utförts i kommunen. Denna visar på att planområdet 
inte direkt berörs av en översvämningsrisk, men närheten till Lidan och dess 
översvämningsrisk gör att avrinning bör begränsas om möjligt. Fastigheten är 
ansluten till det kommunala dagvattennätet, men dagvatten bör ändå med hänsyn 
till närheten till Lidan i största möjliga mån hanteras inom respektive fastighet. 
Exempelvis kan dagvatten beroende på markförhållanden fördröjas genom LOD, 
fördröjningsmagasin, dammar och svackdiken m.m.. Att bevara grönska och 
minimera andelen hårdgjord yta är ett sätt att ta hand om dagvatten.  
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ELDISTRIBUTION, VÄRME OCH KYLA 

I Tråvad finns ingen fjärrvärme eller fjärrkyla. Fastigheterna är anslutna till 
Kvänumenergis elnät.  

TELE OCH BREDBAND 

Verksamheterna är anslutna till fiber. Exakt lokalisering av kablage är inte kända.  

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. 

Konsekvenser 

RIKSINTRESSEN 

För en större del av Vara kommun gäller försvarsmaktens stoppområde, däribland 
Tråvad tätort. Inom stoppområden måste kommuner remittera alla planärenden 
med mera som behandlar höga objekt högre än 20 meter utanför sammanhållen 
bebyggelse och 45 meter inom sammanhållen bebyggelse.  

Eftersom planförslaget möjliggör för byggnader uppåt 22 meter i nockhöjd inom 
sammanhållen bebyggelse i Tråvad tätort anses det inte påverka stoppområdet i den 
bemärkelsen.  

FARLIGT GODS 

Planområdet ligger ca 250 meter från Rv47 som är transportled för farligt gods.  

Med hänvisning till avståndet mellan transportleden och planområdet gör 
kommunen bedömningen att markanvändningen är lämplig ur riskhänsyn vad gäller 
farligt gods. 

RISKHANTERING 

Det finns en viss risk för brand i sädessilos. Vid byggnation av sädessilos ska 
gällande brandskyddsregler (BBR Boverkets byggregler) alltid efterföljas, bland 
annat vad gäller skyddsavstånd och byggnadens tekniska utformning.  

I planområdet är det av stor vikt att möjliggöra för att utryckningsfordon kan ta sig 
fram 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. 

TRAFIKBULLER & INDUSTRIBULLER 

Utbyggnad av lagerhuset kan innebära en ökad trafik både vad gäller 
lastbilstransporter, traktortransporter och delvis persontransporter. De fastigheter 
som kan beröras av den ökade trafiken är de fastigheter som ligger längs med 
Köpmansgatan och Järnvägsgatan. Skillnaden mellan dagens trafikflöde bedöms 
förändras marginellt med hänsyn till att utbyggnaden av silos innebär 
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verksamhetens kapacitet att lagra spannmål förändras till det bättre, och att behovet 
av transport så ledes minskar.  

I förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader gäller följande:  
3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 
1. 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en 
sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första 
stycket 1 att bullret inte bör överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid 
bostadsbyggnadens fasad. 

Den industriverksamhet som är tillåten vid Tråvad 2:123 ska inte vara störande för 
omgivningen. Med hänvisning till närheten till bostäder ska gällande riktvärden1 för 
verksamhetsbuller följas. Nedan redovisas tabell 1 (ur riktlinjerna) gällande 
rekommendationer för nivåer som bedöms kunna innebära olägenheter för 
omgivningen: 

 

Maximala ljudnivåer (LFmax> 55 dBA) bör inte förekomma nattetid klockan 22-06 
annat än vid enstaka tillfällen. 

Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens buller 
karakteriseras av ofta återkommande impulser som vid nitningsarbete, lossning av 
metallskrot och liknande eller innehåller ljud med tydligt hörbara tonkomponenter 
bör värdena i tabell 1 sänkas med 5 dBA.  

Den industriverksamhet som tillåts närmst till omkringliggande bostäder ska inte 
vara störande för omgivningen, vilket innebär att kommunen kan göra 
bedömningen att markanvändningen är lämplig ur bullerhänsyn. 

STÖRNINGAR 

Byggrätten möjliggör för 22 meter hög bebyggelse i planområdets centrala del. En 
hög bebyggelse kan ha skuggningspåverkan på området. Solen som går upp i öster 
och ner i väster innebär en skuggpåverkan främst på området norr om 
skuggningskällan. Där den högsta byggrätten tillåts i planförslaget innebär det att 
främst området i norr kan påverkas av skuggning. I det här fallet är det främst den 
egna verksamheten som då påverkas av den höga bebyggelsen.  

Främst vid skördetider (augusti-september) kan verksamhetens transporter ha en 
störande effekt för omgivningen vad gäller damm från spannmålen som 
transporteras. Den mest förekommande vindriktningen i Sverige är västlig eller 
dysvästlig vind. Därför kan fastigheterna norr om planområdet främst förmodas 
påverkas vid damm från lagerhusets transporter.  

                                                 
1 Naturvårdsverkets riktlinjer för industri- och annat verksamhetsbuller, rapport 6538 april 2015 



Detaljplan för [TRÅVAD 2:123 OCH 2:130] den 12 maj 2017 

 

 11 

BIOTOPSKYDD 

Inom planområdesgräns finns inga specifikt utpekade biotopskydd. De biotoper 
som omfattas av det generella biotopskyddet är alléer, källor, odlingsrösen, 
pilevallar, småvatten och våtmarker (ibland diken), stenmurar och åkerholmar.  

I angränsning till och utanför planområdesgräns i det nordöstra hörnet finns en 
samling av träd (bestående av sälg, björk, gran samt troligen asp eller salix), vilken 
kan definieras som en Allé och utgöra biotopskydd. Fotona nedan visar 
trädsamlingen, den översta bilden är tagen norr om och utanför planområdesgräns, 
den nedersta bilden är tagen från planområdet söderifrån. Längs med 
trädsamlingen gäller 5 meter prickad mark, det vill säga mark som inte får bebyggas. 
Högsta tillåtna byggnadshöjd är något lägre i den nordöstra delen av planområdet 
motsvarande 8 meter och därför anses inte växtligheten genom planförslaget 
påverkas negativt av skuggning.  
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Utifrån ovanstående förutsättningar gör kommunen bedömningen att 
markanvändningen inte har någon påverkan på biotopskydd.  

FÖRORENAD MARK 

Planområdets verksamheter är markerade som potentiellt förorenade områden, ej 
riskklassad. 

Området är ett befintligt verksamhetsområde och planförslaget medför ingen 
förändrad markanvändning. Dock medför planförslaget en större byggrätt inom 
befintligt planområde där samma verksamhet tidigare har bedrivits. Om 
föroreningar upptäcks vid markarbeten ska anmälan ske till kommunens 
miljöenhet. 

GRUNDVATTENFÖREKOMST 

Tråvad är en reservtäkt för grundvattenförekomst. Reserven har av kommunen 
förklarats vara inaktuell. Hänsyn bör ändå tas till att försiktighet vidtas inom 
vattenskyddsområdet. Försiktighet bör vidtas bland annat vid gräv- och 
schaktarbeten vid byggnationer, för att minimera att olägenhet uppstår för 
kommunens vattenförsörjning. Uppställningsplatser för maskiner ska bestå av 
hårdgjord yta och absorptionsmedel ska finnas tillgängligt om ett eventuellt läckage 
sker.  

KOPPLING TILL MILJÖMÅL 

Nedan beskrivs hur planförslaget anses kunna ha en inverkan på gällande miljömål 
för Västra Götalands län, samt vilka av de gällande miljömålen som kan beröras. 
Eftersom planförslaget innebär en utökning av befintlig byggrätt för industri och 
innebörden är att befintlig verksamhet avses utökas inom fastigheten är det en 
marginell skillnad mellan planförslagets inverkan och nollalternativet. Påverkan 
förmodas främst gälla en eventuellt ökad produktion och därav fler 
traktortransporter.   

Transporter 

Genom planförslaget kan persontransporter och traktortransporter under skördetid 
komma att öka. Lastbilstransporterna förväntas däremot kunna minska genom att 
lagringskapaciteten på plats ökar genom en ökad byggrätt. Skillnaden i transporter 
och dess utsläpp kan därför anses vara marginell från nollalternativet.  

De miljömål som kan beröras är 1. Begränsad klimatpåverkan, 2. Frisk luft och 5. 
Skyddande ozonskikt.  

Verksamheten – Lagerhuset 

I Tråvad bedriver Varaslättens lagerhus den ekologiska verksamheten. Att värna 
om och förvalta det ekologiska livsmedlet kan i sig ha en inverkan på miljömålen 2. 
Frisk luft, 3. Bara naturlig försurning, 4. Giftfri miljö, 13. Ett rikt odlingslandskap 
och 16. Ett rikt växt- och djurliv.  

Befintlig markanvändning 

Att planlägga inom befintlig markanvändning anses dessutom vara markeffektivt ur 
aspekten att ingen jordbruksmark eller annan värdefull mark tas i anspråk, vilket är 
förenligt med miljömål 13 samt 16.  
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Bedömning 

Utifrån ovanstående bedömer kommunen att en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) inte behövs. Eventuella olägenheter såsom buller, trafikflöde och övrig 
påverkan på omgivningen detaljplanen kan medföra bedöms vara marginella 
gentemot nuvarande situation. 

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. 

- 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 

Här redovisas fördelning av ansvar, möjligheter till att genomföra detaljplanen och 
de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som 
behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av 
detaljplanen. Beskrivningen av genomförandet har ingen självständig rättsverkan 
utan avsikten är att den skall vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen. 

Organisatoriska frågor 

PLANPROCESSEN 

Planarbetet bedrivs genom standardförfarande, 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 3-4 veckor och berörda har möjlighet att ta del av eventuella 
förändringar samt lämna nya synpunkter. Därefter görs ett granskningsutlåtande 
där nyinkomna synpunkter möts. Planförslaget kommer slutligen att tas upp för 
beslut i miljö- och byggnadsnämnden. Efter antagande vinner planen laga kraft 
efter 3 veckor. 
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TIDSPLAN 

Steg i detaljplaneprocessen Planerade tidpunkter 

Planbesked MBN 

Upprättande av planförslag 

Beslut samråd MBN - Samråd 

Beslut om granskning MBN- granskning 

Antagande MBN  

Laga kraft 

2016 december 

2017 mars 

2017 mars 

2017 juni 

2017 augusti 

2017 september 

GENOMFÖRANDETID 

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

HUVUDMANNASKAP 

Fastighetsägaren ansvarar för genomförande och skötsel inom kvartersmark. 
Kommunen är huvudman för allmän platsmark, gata och ansvarar för 
genomförande och skötsel.    

Fastighetsrättsliga frågor 

FASTIGHETSÄGARE 

Fastigheterna Tråvad 2:123 och 2:130 ägs av Varaslättens lagerhus.   

FASTIGHETSINDELNING 

Fastighetsägaren har parallellt med planarbetet ansökt om att göra en 
fastighetsreglering hos Lantmäteriet som innebär att Tråvad 2:123 tillfaller Tråvad 
2:130.  

SERVITUT 

Inom Tråvad 2:130 gäller följande servitut:  

- 1470-1.1 Officialservitut, ändamål: väg 

- 1660-1390.1 Officialservitut, ändamål: gång-och cykelväg 

- 1660-1390.2 Ledningsrätt, ändamål: vatten och avlopp 

- 16-IM1-82/292.1 & 16-IM1-85/17384.1 Avtalsservitut 

Inom Tråvad 2:123 gäller inga servitut. Inga förändringar föreslås för ovan nämnda 
servitut som belastar Tråvad 2:130.   

Inom planområdet gäller ett verksamhetsområde för Tråvads vägförening 
registrerad som Tråvad Ga:3 (beslutat 1964 enligt lagen om enskilda vägar). Enligt 
Tråvad Ga:3 ingår Järnvägsgatan, del av Bagerigatan, Centralgatan och del av 
Ängevigatan i anläggningen. Inom Tråvad 2:130 tvärsar anläggningen fastigheten.  

FASTIGHETSKONSEKVENSBESKRIVNING 

I planförslaget bevaras ledningsrätt fortsatt genom u-område och mark som inte får 
bebyggas.  
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Fastigheten Tråvad 2:123 (2 405 kvadratmeter) tillfaller Tråvad 2:130 (25 478 
kvadratmeter) vid fastighetsreglering som fastighetsägare till båda fastigheterna har 
ansökt om hos Lantmäteriet parallellt med planarbetet.  

Tråvad Ga:3: Eftersom det av grundkartan framkommer att bebyggelsen och 
vägnätet var tänkt på ett annat sätt 1964, anses Tråvad Ga:3 kunna upphävas eller 
ändras genom lantmäteriförrättning då det inte stämmer överens med planförslaget 
eller den befintliga bebyggelsestrukturen i Tråvad. De gator som är i närheten av 
planområdet och som ingår inom verksamhetsområden är kommunala. 

 

 

Vändplan Centralgatan:  Inom Tråvad 2:130 finns i befintlig stadsplan en 
planlagd gata (vändplan) som allmän platsmark. Vändplanen är i slutet på 
Centralgatan. Foto från platsen visas ovan. Innebörden är således att Varaslättens 
Lagerhus är fastighetsägare till allmän platsmark. I samband med att 
fastighetsägaren till Tråvad 2:130 hade för avsikt att sätta upp stängsel över 
planlagd gatumark, upprättades ett mellan fastighetsägaren och kommunen avtal 
om rättighetsupplåtelse. Avtalet innebär kortfattat att kommunen medges 
fastighetsägarens rätt att nyttja cirka 100 kvm av fastigheten Tråvad 2:130 till att 
anlägga, bibehålla samt underhålla en vändplan.  

Eftersom vändplanen genom det nya planförslaget planläggs för allmän platsmark 
istället för kvartersmark har kommunen för avsikt att köpa in berörd mark av 
fastighetsägaren till Tråvad 2:123. Den del av Tråvad 2:123 som tillfaller 
kommunen föreslås tillfalla fastigheten Tråvad 2:92. Ett köpeavtal tecknas parallellt 
med planarbetet mellan kommunen och berörd fastighetsägare. Kommunen 
ansvarar för och bekostar den fastighetsreglering som fordras för köpet.  
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BYGGLOV 

Inga förändringar i skyldigheten att söka bygglov föreslås. 

 

Ekonomiska och tekniska frågor 

PLANEKONOMI 

Kostnader för att framställa detaljplanen regleras enligt planavtal. Planavtalet är 
tecknat enligt antagen plantaxa och debitering sker utifrån nedlagda timmar. Ingen 
planavgift tas ut vid bygglov.  

ÖVRIGA KOSTNADER OCH FINANSIERING 

Fastighetsägaren ansvarar för och bekostar fastighetsreglering.  

Fastighetsägare ansvarar för och bekostar anslutning till kommunalt VA.  

 

 

 

Karin Larsson 

Planarkitekt 


