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Handlingar 

Antagandehandlingar består av  

 Plankarta med bestämmelser 

 Planbeskrivning (denna handling) 

 Samrådsredogörelse 

 Granskningsutlåtande 

Och övriga handlingar och utredningar 

 Fastighetsförteckning 

 Buller- och vibrationsutredning 

 Geoteknisk undersökning 

 Dagvattenutredning  

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. 

Ortofoto från 2014 med planområdet utmarkerat 
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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 utbyggnadsområde för bostäder för större del av planområdet.  

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. Inom planområdet planeras det för parkmiljöer som förutom gröna 
miljöer i bostadsområden även kan möjliggöra för dagvattenlösningar. 
Planområdets centrala läge i Vara tätort ger stort potential till blandade 
bostadsformer i närhet till centrum och kommunal service.  

Förutsättningar och förändringar 

Planförutsättningar 

Planområdet blir en fortsättning av bostadskvarteret Ritaren. Marken är idag 
obebyggd. Planområdet avgränsas av Östra Ringleden (väg 187), en 
bostadsfastighet, Vara SK:s fotbollsplan och ängsmark, bostadskvarteret Ritaren 
och Allégatan.  

Planområdet är cirka 28 000 kvadratmeter stort.  

Området söder om planområdet är planlagt för en gång- och cykelväg, som i 
dagsläget inte är utbyggt.  

 

 

Det är cirka 1 kilometer till centrala Vara där livsmedelsbutiker och kommersiell 
service finns. Lagmangymnasiet, badhuset och vårdcentral ligger inom 300 meters 
avstånd från planområdet. Alléskolan (åk. 7-9), Parkskolan (åk. 3-6) inom 1 km och 
Västra skolan (förskola- åk.2) inom 1,3 km.  

I ÖP2012 är planområdet utpekat som utbyggnadsområde för bostäder.    
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Planområdet är inte planlagt, men avgränsar till planlagda områden för bostäder, 
skola och idrott. För Östra Ringleden gäller även en föreskrift (aktnr: 1680-P62) 
om byggnadsfritt avstånd från väg 187 på 30 meter.  

 

Mark och vegetation 

Idag är marken i planområdet obebyggt och består av obrukad åkermark. Främst 
består området av vilt vuxet gräs idag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Området längs med Östra Ringleden och grannfastigheten är trädbevuxet. 
Planförslaget innebär att marken får bebyggas med bostäder och att gata kan 
angöras, vilket innebär att en större del kan bli hårdgjort än vad det är idag. 
Området är flackt med nivåskillnader på 0,2 meter som högst.  

DAGVATTENHANTERING 

En översiktlig översvämningskartering vid skyfall visar att planområdet delvis är 
berört av översvämningsrisk, framför allt i den västra delen av området. 
Dagvattenhantering kan med fördel ordnas i området längs med Östra Ringleden 
och Allégatan för att ta hand om överflödig vattenmängd. Dessa områden kan 
likväl fungera som barriär mellan trafikbullerkällor från vägarna och bostäderna. 
Även för att inte påverka omgivningen negativt genom en större mängd hårdgjord 
yta är det viktigt att dagvatten omhändertas inom fastighet. 
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I samband med detaljplanen har en dagvattenutredning av Sweco Environment AB 
framtagits. Planområdet är beläget högt upp i ett delavrinningsområde till Afsån. 
Dagvatten från planområdet avleds via ett dikningsföretag till Afsån. Styrelsen för 
dikningsföretaget har inte varit aktivt på ett tag och i brist på kunskap om 
företagets dimensionerade kapacitet, görs bedömningen att 2 l/s ha är en rimlig 
begränsning, vad gäller påsläppande av dagvatten. En bedömning görs att det är en 
rimlig nivå för att undvika konsekvenser nedströms.  

Inom planområdet finns utrymme för att anlägga öppna fördröjningsmagasin. 
Dessa är det ekonomiskt bästa alternativet. Alternativ kan vara underjordiska 
magasin, exempelvis i form av plastkasetter eller rör.  

 

Öppna magasin kan utformas antingen som torra dagvattenmagasin eller våta 
dagvattendammar. Exempel på utformning av dagvattenlösningar som omnämns i 
utredningen är ytliga avledningar, nedsänkta växtbäddar och dammar.  
En dagvattendamm bör utformas med släntlutning 1:6, vilket är tillräckligt flackt 
för att kunna sköta slänterna med åkgräsklippare. Slänterna blir då också trygga för 
de som vistas i området. Dammens bottennivå bör ligga ovan grundvattennivån för 
att inte orsaka sättningar i leran. Rekommenderat djup på dammen med hänsyn till 
grundvattennivån är 2 m från dagens markyta. Höjdsättningen i området ska tillåta 
att vatten kan avrinna till dammen. Gator föreslås avvattnas traditionellt med 
ledningar och diken till dammen.  
 
I principskissen nedan har beräknad yta för dagvattenförsörjning beräknats till upp 
till 170 m3, och då behöver dammen vara cirka 10 meter bred med släntlutning 1:6 
motsvarande cirka 0,8 meter djup och 70 meter lång.  
 

 
 

Med extrem nederbörd avses nederbördsmängder som 
Principskiss över hur dagvattenflödet kan planeras.  
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väsentligt överstiger de normala över ett visst tidsintervall. Vid extrem nederbörd 
räcker inte alltid anlagda dagvattensystem dimensioneringsmässigt till utan 
transport av dagvatten sker ytledes. För att klara extrem nederbörd är 
höjdsättningen av byggnaden i förhållande till planeringen av omkringliggande 
mark och gata avgörande. Höjdsättningen av planområdet bör ske på ett sådant sätt 
att instängda områden inte bildas.  

REKOMMENDATION BYGGNATION 

Enligt Svenskt Vattens rekommendationer bör marken från byggnaden och tre 
meter ut luta 1:20 från byggnaden för att därefter luta 1:50 - 1:100 mot omgivande 
ytor för att minska risken för översvämning vid extrema regn.  
 
Över området varierar markens höjdnivåer från +79,917 meter i väst till +80,117 
meter i öst. Det är alltså inga större höjdskillnader i området. Om inte andra 
översvämningsskydd anordnas kan lägsta golvnivå vid projektering övervägas. 
Minst 0,3 meter är en lämplig höjd över marknivån i lägsta golvnivå.  
 
För att leda vattnet till fördröjningsmagasinet i planområdets västra hörn där 
framtida avrinning i gata presenteras i principskissen, ges det utrymme i bredd att 
anlägga infiltrationsbäddar längs gatans sträckning (för gatan med infart från 
Allégatan). I fortsättning av Andelsgatan är det lämpligt att leda vattnet i gata.  
 

Geotekniska förhållanden 

Ett utlåtande över de geotekniska förhållandena för området är gjord år 1993.  

JORDFÖLJDLAGER 

Jordföljdlagren består av en 1,5 meter- 3 meter tjock siltig torrskorpelera på ett 4,5 
– 11 meter tjockt lager av lös, halvfast lera som vilar på 3-8 meter friktionsjord. 
Grundvattenytan i portrycksmätare visar på 2,8 respektive 2,7 meter under 
markytan. I skruvborrhålen stod vattenytan 2-2,5 meter under markytan. Tidigare 
har grundvatten tagits ut i friktionsjorden.  

SÄTTNINGAR 

Jorden är överkonsoliderad 40 kPa för en grundvattenportrycksnivå 3 meter under 
markytan. Dimensionerande överkonsolidering väljs till 27 kPa. Grundläggningen 
utformas så att lasttillskottet på 2,5 meter djup under befintlig markyta understiger 
27 kPa.  

FÖRSLAG TILL GRUNDLÄGGNING 

Grundläggning kan ske frostskyddat på antingen kantförstyvad platta eller på 
ventilerat kryputrymme. Plattor kan dimensioneras med grundtrycksvärdet 100 kPa 
om tilläggsspänningen på 2,5 meter djup understiger 27 kPa enligt ovan.  

DRÄNERING OCH FUKTSKYDD 

Platta på mark isoleras undertill med 6-10 centimeter cellplast. Under bärande delar 
används styv cellplast med dimensionen tillåten långtidslast = valt grundtryck. 
Kapillärbrytande lager utförs med 15 centimeter makadam, 16-32 millimeter 
utlagda på en geotextil. Under sulor i krypgrund läggs 15 centimeter dränerande 
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lager av makadam på geotextil. Runt byggnaderna läggs perifer dränering i lutning 
1:200 med hjässan lägre än underkant makadamlagret.  

RADON 

Tack vare det tjocka lerlagret kan marken klassas som lågriskområde för radon.  

SCHAKTNING 

Uppältat eller tjälad schaktbotten kan ge sättningar i storleksordningen 5- 10 
centimeter. För att undvika detta ska schakten tas ut med slät skopa varefter 
schaktbotten omedelbart täcks med en geotextil och makadamlagret. Vid kyla 
isoleras schaktbotten med byggmattor. Igenfyllda diken schaktas ur och återfylls 
med grus som packas enligt Mark-AMA.  

 

Fornlämningar och kulturhistoria 

Riksantikvarieämbetets ”Fornsök” visar att en lämning i form av en 
väghållningssten finns inom fastigheten Torsgården 1:4.  

Kommunen ansökte om en särskild utredning angående arkeologi gällande 
planområdet, varpå Länsstyrelsen Skaraborg den 23 november 1993 gjorde 
bedömningen att ingen arkeologisk undersökning krävdes.  

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

 

Bebyggelse 

Planområdet är idag obebyggt. Omgivningen består i norr av gårdsbebyggelse i två 
våningar, och i söder av villabebyggelse och radhus i två våningar.  

 

 

 

 

 

 

 

Foton över viss del av den omkringliggande bebyggelsen 
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Planförslaget möjliggör för en nybyggnation av cirka 50 lägenheter (beroende på 
deras storlek), 4 småhustomter och cirka 10 enheter småhus. Syftet är att 
möjliggöra för olika sorters bostäder, i varierande storlek och utformning.  

Byggnadshöjd – För den del av området som möjliggör flerbostadshus i den 
norra delen medger byggrätten för en byggnadshöjd på 11 meter, vilket motsvarar 
2,5-3 våningshus. För småhustomterna i sydväst och för den östra delen där 
rad/parhus tillåts medger byggrätten för byggnadshöjden 7 meter, vilket motsvarar 
upp till två våningshus.  

Exploateringsgrad – En lite högre exploateringsgrad på 30 % i byggnadsarea 
(BYA) av fastighetens storlek, tillåts för byggrätten som medger flerbostadshus för 
att nyttja ett centralt beläget område i Vara med närhet till skolor, kommunal 
service, affärer och så vidare.  

För småhustomterna i sydväst tillåts en exploateringsgrad på 20 % i byggnadsarea 
av fastighetens area.  

I planområdets östra del tillåts en exploateringsgrad på 30 % i byggnadsarea av 
fastighetens area.  

Placering – Beroende på framtida fastighetsreglering regleras avståndet mellan 
fastigheter genom p1 – placeringsbestämmelse på 4,5 meter. Med undantag för rad- 
och parhus där byggnader tillåts sammanbyggas över fastighetsgräns. I detta 
område regleras dessutom avståndet till omkringliggande fastigheter genom prickad 
mark på 4,5 meter.  

Byggnadsteknik – Byggnader får i hela planområdet enbart byggas källarlösa. 
Grundläggning kan ske frostskyddat på antingen kantförstyvad platta eller på 
ventilerat kryputrymme. 

Utformning - För bostäder med uteplats i anslutning till Allégatan på ett avstånd 
mindre än 35 m från gatan ska en alternativ uteplats anläggas på tyst sida. 
Bostadsbyggnad ska placeras och utformas så att gällande riktvärden för 
bullernivåer efterföljs.  
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Friytor 

Planområdet är obebyggt och används inte idag i större utsträckning som friyta. 
Öster om området finns Vara SK:s fotbollsplan. Lekplats i Badhusparken nås inom 
en kilometer. 

Planförslaget medger för PARK längs med Allégatan samt omkringliggande 
bostadsbebyggelse. En lekplats kan med fördel angöras inom kvartersmark eller 
inom allmän platsmark PARK i nära anslutning till den redan planlagda gång- och 
cykelvägen samt den eventuella dagvattenlösningen.  

 

Tillgänglighet 

Planområdet ligger ca 1500 meter från Vara centrum där god tillgänglighet till 
handel, restauranger och service finns. Vårdcentrum, konserthus och badhus ligger 
inom 300 meter och nås genom GC-väg längs Allégatan. 

Illustrationsbild över hur en tänkt exploatering kan ske i och med det nya 
planförslaget.  
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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 personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga.  

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 via Andelsgatan som försörjer småhusbebyggelsen i öst och 
Allégatan som försörjer bostadsområdet i väst. Infarten från Andelsgatan korsar 
den planerade men outbyggda gång- och cykelvägen.  

Infart från Allégatan är planlagd för 8 meters bredd. Inom 8 meter finns utrymme 
för dagvattenhantering och område för gångare. Exempel på hur gatan kan lösas 
redovisas nedan i en sektion. 

 

 

 

Gatan som blir en fortsättning på Andelsgatan är 6 meter bred.  

En ökad trafikförsel är en konsekvens av det ökade antalet bostäder i och med 
planförslaget, men påverkan på närliggande bostadsfastigheter anses vara marginell. 
Närheten till service och kollektivtrafik är en faktor som skapar större möjlighet för 
fler att välja ett annat färdmedel än just bil. 

TRAFIKFLÖDE 

I samband med att området kring Sprinten och kv. Ritaren utvecklas kan 
trafiksituationen vid korsningen mellan Allégatan och Östra Ringleden (väg 187) 
belastas mer än i dagsläget. Till och från området kan de båda planförslagen 
innebära fler besökare och fler boende i närområdet, som i sin tur kan ha påverkan 
på trafiknätet. Eventuellt så berörs främst korsningen mellan Allégatan och Östra 
Ringleden.  

Illustration över en möjlig gatusektion för gatan med infart från Allégatan (se sektionssnitt 
blå markerad SA i illustration förgående sida) 
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I samband med utveckling av projekt Sprinten uppskattas antalet besökare/boende 
i området kunna bli uppåt 650 personer per dag, motsvarande en ökning från 
dagsläget med 150 personer per dag. I samband med detta planförslag ”fortsättning 
på kv. Ritaren” möjliggörs för upp till 64 bostäder. De båda planförslagen innebär 
alltså uppskattningsvis tillsammans en ökning av besökare/boenden omfattande 
214 personer, d.v.s. en ökning på 428 fordonsresor per dag. Den beräkningen görs 
förutsatt att varje person transporteras i egen bil till och från området 1 gång per 
dag. Enligt nationella vägdatabasen har Östra Ringleden (väg 187) 3154 i 
årsmedelsdygntrafik. Trafikflödet på väg 187 kan således uppskattas öka med 12 % 
från dagsläget i och med de aktuella planförslagen. Med utgång från trafikverkets 
”RAPPORT, Prognos för persontrafiken 2040, Trafikverkets Basprognoser 2016-04-01” 
förväntas det generella trafikflödet i landet och även i Vara kommun öka till och 
med 2040. I ett långsiktigt perspektiv kan trafikflödet därför påverkas av 
planförslagen, men av rapporten framgår att det även förväntas ske en generell 
ökning. Den generella ökningen kan uppskattas ökat till och med 2040 till cirka 
4070 transporter för väg 187. Den beräkningen baseras på en uppskattad ökning på 
1,12 % per år. 

Väg 187 anses ha en bra standard utifrån dagsläget vad gäller trafik, men saknar 
vänsterkörfält till Allégatan. Om ett behov uppstår eller när frågan bedöms behöva 
utredas på grund av en ökad trafikmängd eller olycksrisk vid korsningen mellan 
Allégatan och Östra Ringleden föreslås en sedvanlig åtgärdsvalsstudie (ÅVS) göras. 
Studien kan syfta till att studera behovet av åtgärd vid framtida trafiksituation och 
en dialog mellan kommunen och trafikverket blir då aktuell.  

Med hänvisning till det centrala läget i Vara och en väl fungerande kollektivtrafik i 
närområdet kan färre resor förväntas ske med personbil. Med ett ökat antal 
potentiella resenärer inom området kan även en större efterfrågan på god 
kollektivtrafik innebära tätare och fler turer. Områdets närhet till service som nås 
genom gång- och cykel talar även för att efterfrågan på väl fungerande gång- och 
cykelnät kan öka medan mängden fordonsresor med bil minskas.  

PARKERING 

Inom kvartersmark kan parkering lösas. Det är lämpligt att anlägga parkering vid 
infarten från Allégatan, således kan trafiken minimeras i den östra delen av 
området. Antalet parkeringsplatser beräknas till 1 per bostad (inklusive 
gästparkering).  

För byggrätt där mindre småhus tillåts finns möjlighet att angöra parkering vid 
respektive bostad. För småhus beräknas 1,5 bil per bostad.  

KOLLEKTIVTRAFIK 

Den närmsta hållplatsen för busstrafik nås inom 50 meter från planområdet. Vara 
stationshus där bussar och tågar går ligger inom en kilometer från planområdet. 
Från Vara nås Göteborg inom 1 timme restid, Borås inom 1,5 timme, Lidköping 30 
minuter och Herrljunga inom en kvart.  
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GÅNG- OCH CYKELVÄGAR 

Det finns goda förbindelser för att ta sig via fot eller cykel från planområdet. En 
G/C- väg är planerad från idrottsområdet och söder över planområdet, men ännu 
inte utbyggd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekniska frågor 

VATTEN OCH AVLOPP 

Det finns kommunalt vatten och avlopp (VA) att ansluta området till.  

En avloppsledning som försörjer Torsgården 1:4, grannfastigheten i norr, går tvärs 
genom den östra delen av planområdet. För att möjliggöra för byggnation över 
denna kan en omläggning av ledningen fordras. Ledningen kan anläggas i gata, 
inom u-området och vidare öst om planområdet där planen medger för PARK och 
ägs av kommunen.  

Bilden ovan är en skärmdump ur Trafikverkets nationella vägdatabas1, där 
de gröna linjerna redovisar Varas gång- och cykelvägar.   
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AVFALL 

Återvinningsstation finns vid Vara brandstation ca 500 meter fågelvägen från 
planområdet. Sophämtning och Återvinningscentral sköter idag Ragn-sells på 
uppdrag av kommunen.  

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. 

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 

RISKHANTERING 

Varken Östra Ringleden eller Allégatan är transportled för farligt godstrafik.  

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.  

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).  

MILJÖ 

Inga potentiellt förorenade områden finns i planområdet.  

Området berör 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. Inom planområdet finns inga 
sådana biotoper.  

HUSHÅLLNING MED JORDBRUKSMARK 

Enligt miljöbalken 3 kap 4 § är jord och skogsbruk av nationell betydelse.  

Sedan september 2015 finns ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland till 
miljömålet Ett rikt odlingslandskap. Tilläggsmålet lyder: ”År 2020 ska den totala 
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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”. 

Eftersom marken som berörs av planområdet inte är i bruk och är utpekat i 
översiktsplanen som utbyggnadsområde för bostäder har kommunen tagit ställning 
till att marken är lämplig för byggnation. Marken är strategiskt beläget i Vara tätort 
med närhet till konserthuset, vårdcentrum, grönområden, skolor för alla årskurser 
med mera. Det anses vara mark-effektivt att möjliggöra för bostäder och park i 
anslutning till tätorten.  

HÄLSA 

En bullerutredning har utförts för att beräkna trafikbuller från Östra Ringleden och 
Allégatan. Beräkningsresultatet visar att bullernivåerna på fasader har 
ekvivalentnivåer LAeq som ej överstiger riktvärdet 55 dB(A) om fasader ej läggs 
närmare Allégatan än cirka 20 m. Mot Östra ringleden kan byggnader placeras 
inom hela området. För bostäder med uteplats i anslutning till Allégatan på ett 
avstånd mindre än 35 m från gatan måste en alternativ uteplats anläggas på tyst 
sida. 

Den ökade trafiken till och från området kan komma att påverka närliggande 
bostäder längs med Andelsgatan, men påverkan anses vara marginell eftersom 
området är centralt beläget och att tillåten hastighet förmodas vara låg. Antal 
boende beräknas bli maximalt 10 enheter, vilket kan innebära en ökad trafikmängd 
ungefärligt beräknat på 30 rörelser/dag. Närheten till kollektivtrafik och annan 
service pekar dock mot att andra transportmedel än just bil främjas.  

För bebyggelsen söder om Torsgården 1:4 gäller en mindre tillåten byggnadshöjd så 
att skuggning inte blir ett problem för de boende. Dessutom bevaras en yta i form 
av NATUR på 5 meter från bostadsfastigheten för att undvika påverkan från 
nybebyggelse.  

 

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. 

- inte negativt påverkar människors hälsa och säkerhet. 

- inte medger tillståndspliktiga verksamheter. 
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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 ett standard 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 minst 3 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 om antagande i Kommunfullmäktige. Efter 
antagande vinner planen laga kraft efter 3 veckor.  

 

 

 

Steg i detaljplaneprocessen Planerade tidpunkter för 
planen 

 Planuppdrag 

 Upprättande av planförslag  

 Beslut samråd - Samråd  

 Beslut om granskning - Granskning 

 Antagande kommunfullmäktige 

 Laga kraft 

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

maj-juli 2015 

november 2016 

februari 2017 

mars 2017 

 

 



Detaljplan för fortsättning av kvarteret Ritaren,  

del av [VARA 25:1 ] den 10 januari 2017 

 

 16 

MARKAVVATTNINGSFÖRETAG 

Den dagvattenutredning som är utförd är beräknad på det sättet att en viss mängd 
dagvatten ska kunna släppas på ett markavvattningsföretag som kommunen är 
delaktig i. Det har inte funnits en aktiv styrelse i aktuellt markavvattningsföretag 
sedan början på 1900-talet. Det är Länsstyrelsen som utövar tillsyn för all 
vattenverksamhet, dit dikningsföretagen räknas. 

De fastighetsägare som är berörda behöver godkänna om ytterligare dagvatten 
släpps på företaget. Därför har kommunen i samband med planförslagets 
granskningstid skickat ut ett informationsblad och blankett för godkännande till 
samtliga fastighetsägare som är berörda av markavvattningsföretaget.  

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. I detta ingår NATUR, PARK och GATA. 

Dagvatten tas om hand om inom allmän platsmark, och det är kommunen som 
ansvarar för detta. Den utförda dagvattenutredningen redovisar olika exempel på 
hur dagvattenlösningar kan utformas.  

Kvartersmark – Inom kvartersmark ansvarar respektive 
fastighetsägare/samfällighet. I detta ingår B (bostadsändamål). Parkering kan lösas 
inom kvartersmark.  

 

Fastighetsrättsliga frågor 

FASTIGHETSÄGARE 

Fastigheten Vara 25:1 ägs idag av Vara kommun. Hela planområdet är inom del av 
Vara 25:1.  

FASTIGHETSKONSEKVENSBESKRIVNING 

Det är aktuellt att stycka av tomter från Vara 25:1. De avstyckade tomterna kan 
sedan säljas av kommunen. Beroende på framtida exploatering och vilken typ av 
bostad som det handlar om kan fastigheternas storlek komma att variera. 
Intentionen med planförslaget är att all kvartersmark ska gå till försäljning och 
styckas efter önskemål.  

Det markerade området som ska vara tillgängligt för underjordiska ledningar ska en 
ledningsrätt bildas vid eventuell fastighetsreglering för att säkra ledningarna. 

De ytor inom planområdet som kommunen är huvudman för tillfaller förslagsvis 
vid fastighetsindelning enligt följande: 

- Gul markering: Fortsättning på Andelsgatan (planlagd gata) tillfaller Ritaren 11 
som är fastighetsbeteckningen för Andelsgatan.  

- Grön markering: Planlagda ytor för Park tillfaller Ritaren 13. Den planerade 
gång- och cykelvägen kan även ingå i Ritaren 13 och parkområdet.  
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- Röd markering: Gatan som fortsätter från Allégatan hör fortsättningsvis till 
Vara 25:1. Området för planlagd Natur längs med Östra Ringleden hör 
fortsättningsvis till Vara 25:1.  

 

 

 

 

FASTIGHETSINDELNING 

Illustrerade tomtlinjer är enbart förslag på en möjlig framtida indelning.  

LEDNINGSRÄTT 

Vatten- och avloppsledningar anläggs med fördel i gata. Den ledning som idag 
försörjer Torsgården 1:4 behöver inför byggnation läggas om och ett u-område 
korsar därför byggrätten i den nordöstra delen av planområdet. För detta ansvarar 
kommunen. För det planlagda u-området ska en ledningsrätt säkras i samband med 
fastighetsindelning.  

GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR 

Beroende på hur området planeras vad gäller bostäder och fastighetsindelning kan 
gemensamhetsanläggningar för sophus och parkeringslösningar exempelvis bli 
aktuellt. För detta ansvarar fastighetsägare.  

 

En illustrerande bild över hur en fastighetsindelning kan bli. Vilka delar av 
området som kan tillföras vilka fastigheter.   
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BYGGLOV 

Inga förändringar i skyldigheten att söka bygglov föreslås. 

EXPLOATERINGSAVTAL 

I nuläget har kommunen ingen intention att teckna exploateringsavtal. 

 

Ekonomiska och tekniska frågor 

PLANEKONOMI 

Fastighetsägare som i detta fall är kommunen bekostar upprättande av plan enligt 
gällande taxa antagen av kommunfullmäktige. Planavgifter enligt taxa debiteras i 
samband med bygglov.  

Eventuell fastighetsreglering bekostas av fastighetsägare.  

 

 

 

 

Karin Larsson 

planarkitekt 


