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Handläggning 

Rubricerad detaljplan, upprättad i april 2017, har i enlighet med beslut i 
kommunstyrelsens arbetsutskott, varit föremål för samråd mellan den 17 maj – 14 
juni 2017.      

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande. 

Samrådsbedrivande 

Detaljplaneförslaget har skickats till sakägare enligt fastighetsägarförteckning, och 
övriga berörda enligt särskild förteckning. 

Inkomna synpunkter 

Skriftliga yttranden har inkommit enligt följande: 

 Länsstyrelsen 

 Statens geotekniska institut 

 Trafikverket 

 Miljö- och byggnadsnämnden 

 Skanova AB  

 Västra/Parkskolans föräldraförening 

 Boende Barnegatan 13 

Följande har inget att erinra mot planförslaget: 

 Lantmäteriet 

 Räddningstjänsten  
(förutsatt att åtgärder enligt genomförd riskutredning genomförs) 

 Socialnämnden 

 Bildningsnämndens arbetsutskott 

 Vattenfall eldistribution 

 Tekniska utskottet har avstått från formellt yttrande  

De inkomna yttrandena finns tillgängliga hos kommunstyrelsen Innehållet har 
sammanfattats av planförfattaren och redovisas nedan. Planförfattarens kommentar 
till yttranden redovisas med kursiv indragen text. 

Länsstyrelsen (Lst) bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § 
PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget 
inte kommer att prövas förutsatt att kommunen på ett lämpligt sätt säkerställer att 
skydd mot järnvägen genomförs och att ett förtydligande gällande stabilitet inom 
planområdet görs.  

Planbestämmelsen om skydd ska förtydligas och att det ska framgå att skydd mot 
järnvägen ska finnas, samt att det är bra om syftet med skyddet framgår, att det är 
till för att begränsa påverkan av brandfarliga vätskor. Vidare måste kommunen 
redogöra för och säkerställa att skyddet uppförs, exempelvis genom att villkora 
bygglov eller startbesked. 

Plankartan kompletteras inför granskningsskedet med administrativ bestämmelse 
avseende villkor för bygglov där bygglov inte får ges för ändrad markanvändning 
förrän markens lämplighet säkerställts genom anordnande av angivna 
skyddsåtgärd. Den administrativa bestämmelsen fogas till 
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användningsbestämmelsen C1 vilket innebär att åtgärder kopplade till ändrad 
användning; därmed också föreslaget församlingshem med förbindelsebyggnad 
förutsätter att anordnandet av skydd för att begränsa påverkan av brandfarliga 
vätskor måste utföras innan bygglov kan medges. Även planbestämmelsen 
”skydd” kompletteras med orsaken till skyddsbestämmelsen; ”Skydd för att 
begränsa påverkan av farliga vätskor vid tillfälle av olycka vid järnvägstransport 
av farligt gods…” 

Vidare anser Länsstyrelsen att kommunen behöver ta ställning till Trafikverkets 
inrådan om att byggnader inte får placeras närmre än 30 m vilket 
samrådshandlingen föreslagit. Länsstyrelsens uppfattning är att byggnaden med 
detta i åtanke bör utföras i obrännbart material och inte bara svårantändligt samt att 
Trafikverkets uttalade behov av skyddsavstånd inte bara är till för att skydda från 
farligt gods utan även för att skydda från urspårningsrisken. 

Den del av detaljplanen som avser nybyggnad justeras i enlighet med påtalat 
skyddsavstånd från ca 26m till 30 m. Därmed kvarstår 
utformningsbestämmelsen om svårantändligt material enligt utförd riskutredning. 
Byggrätten för befintligt tornhus kvarstår dock inom 30m-området, här kan 
ingen förändring som avser nybyggnad komma till stånd, med hänsyn till de 
kulturhistoriska värdena.  

Angående markens stabilitet erfordrar Länsstyrelsen ett förtydligande i enlighet 
med yttrandet från Statens geotekniska institut. 

SGIs synpunkter redovisas nedan och planbeskrivningen justeras i enlighet med 
synpunkterna inför granskningsskedet 

Statens geotekniska institut (SGI) anser att det är viktigt att bedömningen 
omfattar hela planområdet för de förhållanden som planen medger och att det med 
aktuell formulering ar oklart vad som avses. Vidare anses att den geotekniska 
beskrivningen i planbeskrivningen är för detaljerad och att det är bättre att hänvisa 
till den geotekniska utredningen samt att notera att ingen sättningskänslig lera har 
påträffats i stället för förekommer då den geotekniska utredningen enbart gör stickprov 
på ett stort område. 

Se svar till Länsstyrelsen ovan. 

Trafikverket förordar att detaljplanen anpassas till myndighetens generella riktlinje 
om att ny bebyggelse inte ska placeras närmre än 30 m från spårmitt på grund av 
urspårningsrisken och att församlingshemmet flyttas väster ut för att klara detta.  
Det förutsätts också att föreskrivna skyddsåtgärder genomförs samt att dessa utförs 
och sköts inom markområde som inte på något sätt påverkar järnvägen.  

Se svar till Länsstyrelsen ovan. 

Myndigheten informerar även om att det vid framtida arbeten i närheten av 
järnvägsanläggningen är viktigt att tidigt ta kontakt med myndigheten för samråd 
kring utförandet samt att kabelanvisning ska beställas av Trafikverket minst en 
vecka innan grävning, borrning, sprängning eller liknande.  

Planbeskrivningen kompletteras med denna information. 

Vad gäller parkeringsplatser har Trafikverket tolkat plankartan som om dessa ytor 
ligger närmre järnvägen än 15 m vilket inte tillåts då det finns risk för skador mm. 

Det stämmer inte. Inga parkeringsytor planeras närmre järnvägen än 15m.  
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Trafikverket förutsätter att frågan om vibrationer från Älvsborgsbanan och hur de 
kan påverka den framtida användningen beaktas i detaljplane- och 
bygglovhandteringen samt att bullerfrågan beaktas enligt detaljplanen i 
genomförandet. 

 Planbeskrivningen kompletteras med vikten av fortsatt beaktande avseende 
vibrationer från järnväg vid val av grundläggnings- och konstruktionsmetod i 
projekteringsskedet. 

Miljö- och byggnämnden beskriver också buller och vibrationsproblematiken 
och lyfter fram informationen om att vibrationer i byggnader inte ska överskrida 
0,4mm/s (vägt RMS-värde) vid högre vibrationer kan vibrationerna bidra till att 
förstärka störningsupplevelsen. 

Planbeskrivningen kompletteras med denna information.  
För övrigt se svar till Trafikverket. 

Miljöenheten anser vidare generellt att grönområden i kommunens samhällen bör 
bevaras i så hög grad som möjligt, något som är positivt både ur bullersynpunkt 
och när det gäller avrinning av ytvatten. Det är viktigt att uppmärksamma 
dagvattenhanteringen när andelen hårdgjord yta ökar. Det, tillsammans med den 
ökande nederbördsmängden gör det angeläget att dagvattenhanteringen ses över på 
ett långsiktigt hållbart sätt. 

Översvämningskartering av tätorten är utförd med avseende på 100-årsregn och 
redovisar att det föreligger väldigt liten risk för översvämning inom planområdet. 
Utsnitt från denna läggs in i planbeskrivningen. Problematiken kring avrinning 
ned mot omgivande ytor, och grannfastigheter behöver dock beaktas ytterligare. 
Detaljplanens huvudsakliga förändring är att ytterligare byggnad tillåts inom det 
som idag är parkeringsyta och att ny parkeringsyta behöver anläggas på befintligt 
gräsbevuxet markområde norr om den nuvarande. För att ökningen av 
hårdgjorda ytor inte ska bli så stor kompletteras plankartan med ytterligare 
bestämmelse avseende markens anordnande: ”n2 - markytan ska möjliggöra 
infiltration av dagvatten” inom det större norra parkeringsområdet. Även om inte 
marken enligt den geotekniska utredningen inte anses lämplig för infiltration bör 
denna bestämmelse kunna kompensera för ianspråktagandet av befintliga 
gräsytor. Detta medför att den stora parkeringsytan kan komma att utgöras av 
genomsläppligt grus, armerat grus eller armerat gräs alternativt delas och 
avgränsas med större genomsläppliga ytor. För parkeringsytorna närmast 
Kyrkans hus, behöver angöringsytor och handikapparkeringar av 
tillgänglighetsskäl kunna utföras med så slät markbeläggning som möjligt, varför 
bestämmelsen avgränsas till parkeringszonens norra del.  

Vad gäller föreslaget ianspråktagande av befintligt grönområde innebär den nya 
detaljplanen ingen avsevärd minskning av grönyta i förhållande till den nu 
gällande planen (1682 från 1975) där merparten av området får bebyggas i 
enlighet med bestämmelsen allmänt ändamål. 

Vad gäller vegetation anses att planbestämmelsen ”Trädet får inte fällas” inte är 
tillräcklig för att uppnå planbestämmelsens syfte. För att önskad rättsverkan ska 
säkras krävs att bestämmelsen kompletteras med ”trädfällning kräver marklov” 

Planbestämmelsen kompletteras med detta. 

Skanova AB har inget att invända mot planförslaget men vill informera om sina 
anläggningar inom och intill det aktuella planområdet. Skanova förutsätter att dess 
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anläggningar kan kvarligga i oförändrat läge, då det i planen här är angivet som 
prickmark.  

Planbeskrivningen kompletteras med Skanovas bifogade lägeskarta  

Västra/Parkskolans föräldraförening beklagar att cykelvägen vid kyrkan 
försvinner i samband med den föreslagna bebyggelsen och anser att det nya gång- 
och cykelstråket längs kyrkogatan är bra, men skulle behöva kompletteras med en 
cykelväg norr om kyrkans område för att ansluta till den närmaste sträckan mellan 
Kullenområdet och Västra skolan via järnvägsövergången vid Lagerhusgatan. 

Den i detaljplanen föreslagna nya sträckningen har tagits fram i samråd med 
kommunens gatuenhet och bedöms som det mest trafiksäkra alternativet. 

Boende på Barnegatan 13, Vara är kritisk till förslaget avseende trafikföringen i 
stort samt hur miljön runt kyrkan påverkas och befarar bland annat att bokträden 
sydväst om kyrkan riskeras med det nya gång- och cykelstråket och den breddning 
som föreslås utmed Kyrkogatan. Den boende anser också att planerad byggnad och 
parkering blir för dominerande och är skeptisk till att befintligt grönområde 
ianspråktas. En alternativ lösning skulle kunna vara att den planerade dockningen 
mellan kyrkan och kyrkans hus utförs öppen så att nuvarande gång- och cykelstråk 
kan kvarvara. 

Detta har testats av Vara pastorat men avfärdats då avsikten är att 
sammankoppla verksamheternas olika aktiviteter i betydligt utökad grad i 
framtiden. Vad gäller trafikföringen se svar till Västra/Parksokolans 
föräldraförening ovan. Vad gäller ianspråktagande av befintligt grönområde se 
svar till Miljö- och byggnämnden ovan. 

 

Förändringar från förgående samråd 
 

Plankarta 

 Den östra gränsen för den nya byggrätten för Kyrkans hus flyttas ca 4m för 
att sammanfalla med förordat skyddsavstånd på 30 m från järnvägen.  

 Till användningsbestämmelsen C1 fogas den administrativa bestämmelsen 
om villkor för bygglov som inte får ges för ändrad användning förrän 
markens lämplighet säkerställts genom anordnande av angivna 
skyddsåtgärder.  

 Under rubriken ”Markens anordnande och vegetation” kompletteras n1 
med texten ”trädfällning kräver marklov”. Rubriken kompletteras också 
med bestämmelsen n2 - ”markytan ska möjliggöra infiltration av dagvatten” 
Bestämmelsen n2 förs in i plankartan inom större delen av den norra 
parkeringszonen. 

 Under samma rubrik kompletteras bestämmelsen ”skydd” med Skydd ”för 
att begränsa påverkan av farliga vätskor” vid tillfälle av olycka vid 
järnvägstransport av farligt gods… osv enligt samrådshandlingens 
bestämmelsetext. 
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Planbeskrivning 

 Kompletteras med beskrivning avvillkoret för bygglov samt med ett 
förtydligande av skyddsåtgärdens syfte. 
 

 Planbeskrivningen kompletteras/förtydligas vad gäller de geotekniska 
förutsättningarna för planförslaget i enlighet med Länsstyrelsens och SGIs 
yttrande.  
 

 Planbeskrivningen kompletteras med att frågan om vibrationer från järnväg 
behöver beaktas vid val av konstruktionsmetod med information om 
gällande riktlinje. 
 

 Planbeskrivningens genomförandedel kompletteras med information från 
Trafikverket rörande arbeten nära järnvägsområdet. 
 

 Kapitlet tekniska frågor kompletteras med lägeskarta från Skanova  
 

 Kapitlet tekniska frågor kompletteras även under rubriken vatten, avlopp 
och fjärrvärme.  

 

 

 

 

Ställningstagande 

Yttrandena som inkommit medför inga större förändringar i planförslaget. Inga 
hinder finns för att sända ut planförslaget på granskning. 

 

   

Sandra Bood 

Planarkitekt 


