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Upprättad av tillväxt- och utvecklingsavdelningen i november 
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Planbeskrivning 

 Detaljplan för Vakteln 3,  

Vara tätort, Vara kommun, Västra Götalands län 

  



 

Sida 1 

 

Inledning  

Handlingar  

Samrådshandlingar består av  

 Plankarta med bestämmelser  

 Planbeskrivning (denna handling) 

Övriga handlingar och utredningar  

 Fastighetsförteckning  

Detaljplan består av plankarta med bestämmelser, och en tillhörande 
planbeskrivning. Efter samråd upprättas en samrådsredogörelse och efter 
granskning upprättas ett granskningsutlåtande över de inkomna synpunkterna.  

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 tolkning 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 enligt Plan- och bygglagen (2010:900) med de 
ändringar som skedde 1 januari 2018. 

Planområdet är omnämnt som befintlig markanvändning, det vill säga handel 
och bostäder, i översiktsplan ÖP2012.  

Planens syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är att även möjliggöra för centrumändamål och 
hotellverksamhet inom det som idag tillåter bostäder och handel.  

Verksamhetens tillhörande terrass och uteservering är i dagsläget planlagt som 
allmän platsmark med utformningen uteservering och veranda. Planförslaget 
innebär att den ytan istället planläggs för samma tillåtelse, fast genom 
kvartersmark så att verksamheten kan förvärva berörd mark.  
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Förutsättningar och förändringar  

Planförutsättningar   

 

Bilden ovan är ett utdrag ur Vara kommuns Översiktsplan 2012 över Vara.  

Fastigheten Vakteln 3 är inte särskilt utpekat som utvecklingsområde för 
bostäder eller verksamhetsområde, utan anges som befintlig markanvändning.  

Gällande detaljplan  

Fastigheten 
berörs av 
detaljplan för 
kvarteret 
Vakteln från 
1989 
(plannummer 
3049) som 
medger för 
bostäder och 
handel.   

I planen regleras 
byggnadens 
våningsantal. 
Innergården 
består av prickad 
mark, och 
genom 
fastigheten finns 

1 Gällande detaljplan från 1989. 
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en gemensamhetsanläggning (Vara Vakteln GA:1) för passage till 
kommunhusets baksida (fastigheten Vakteln 4).  

Viss del av planområdet berör även del av detaljplanen Parkgatan, del av Vara 
31:1 (plannummer 3233 från år 1996) där detaljplanen tillåter uteservering och 
terrass på allmän platsmark. 

Mark och vegetation  

MARKANVÄNDNING  

En större andel av fastigheten är bebyggd och övriga ytor är främst 
markbelagda.  

 
1 Ovan är planområdet markerat med rosa ur ortofoto från 2017. 

På innergården finns några träd, buskar och en liten gräsplätt. Planförslaget 
bedöms inte påverka markanvändningen.   

Området längs med torget består av uteterrass, uteservering samt entré till 
restaurangen och nattklubben.  
 

Geotekniska förhållanden  

Enligt SGU:s kartvisare för jordarter 1:25000 och 1:100000 består 
planområdet av glacial lera.  

En geoteknisk undersökning utfördes i samband med tidigare planläggning år 
1986. De geotekniska synpunkter som då lades fram var att byggnadsdelar 
under angränsande byggnaders dränering, rekommenderas utföras i vattentät 
betong. I övrigt så ansågs förutsättningarna för plattgrundläggning goda.  
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Planförslaget innebär ingen större skillnad vad gäller bebyggelse, utan snarare 
användning av byggnaden och därför görs bedömningen att de geotekniska 
förhållandena inte behöver utredas vidare.  

Bebyggelse   

Det som inryms i byggnaden är restaurang, nattklubb med tillhörande 
personalutrymmen och kök. Den östra delen av byggnaden längs med 
Drottninggatan består av fyra lägenheter och en lokal som hyrs ut till en 
firma. Längs med Stora Torget har restaurangen en terrass och uteservering.  

 

2Foton från framsidan, del av byggnaden som angränsas Stora Torget. 

Omkringliggande bebyggelse är kommunhuset, butiker och servicelokaler av 
olika slag. På andra sidan Drottninggatan finns det byggnader som består av 
butikslokaler i bottenplan och bostäder på ovanvåning.  

Planförslaget innebär att lokalerna utöver befintlig användning, även ska 
kunna tillåta hotellverksamhet. Detta möjliggörs genom att användningen 
centrumändamål tillåts i kombination med bostäder.  

Istället för att reglera höjden genom högsta tillåtna våningsantal, regleras 
höjden genom högsta tillåtna byggnadshöjd. Planen innebär ingen förändring 
vad gäller höjd på byggnaden då byggnadshöjden motsvarar det tillåtna 
våningsantalet.  

Det som idag används som terrass och uteservering läggs till för byggrätten 
genom kvartersmark.  

Det som på innergården, söder om byggnaden, idag är markerat som mark 
som ej får bebyggas planläggs istället med korsmark (marken får endast förses 
med komplementbyggnad) vilket innebär att terrass möjliggörs.   
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3Foton från baksidan/innergården.  

Kulturmiljö och fornlämningar  

Riksantikvarieämbetets ”Fornsök” visar att ingen fornlämning finns inom 
planområdet.  

I byggnaden, och i det som idag är restaurangdel, finns en takmålning gjord av 
målarmästare Axel Malmström 1928. Målningen anses vara skyddsvärd och 
skyddas därför i planförslaget genom en varsamhetsbestämmelse.  

 

 

4 Foton från takmålningen inne i restaurangens lokaler. 

Friytor  

Inom planområdet finns inga friytor eller övriga platser för rekreation. 
Planförslaget innebär ingen förändring vad gäller rekreation. Fastigheten 
angränsar i princip till Badhusparken där det finns möjlighet till lek och 
rekreation.  

Trafik  

GATUNÄT 

Området nås via Drottninggatan och vidare i Vara tätorts vägnät.  
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TRAFIKFLÖDE 

Planförslaget förväntas inte innebära någon större förändring i trafikflödet till 
och från planområdet. Utöver att användningen tillfällig vistelse (hotell) 
möjliggörs medför planen ingen förändring vad gäller användning.  

Den trafik som kan förväntas av besökare/personal till verksamheten är 
främst koncentrerad till helgtid, då restaurangen och nattklubben främst är 
öppet.  

Hotellverksamheten kan vid full beläggning förväntas inrymma cirka 13 
övernattare per natt. Det motsvarar ungefär samma antal personer som har 
möjlighet att bo i lägenheter (4-8 personer) samt personal till hyreslokalen (1-
5 personer). Således görs bedömningen att ingen större skillnad kan förväntas 
i trafikflödet till och från området.  

GÅNG- OCH CYKELTRAFIK  

Det finns möjlighet att nå området med gång- och cykeltrafik via 
Drottninggatan och vidare enligt karta nedan. 

 

Bilden ovan är en skärmdump ut Trafikverkets nationella vägdatabas, där de gröna 
linjerna redovisar Vara gång- och cykelvägar.  

KOLLEKTIVTRAFIK  

Resecentrum kan nås via Drottninggatan cirka 150 meter, där det via tåg går 
att nå städer som Lidköping, Göteborg och Alingsås med mera. Det finns 
även buss- och tågmöjligheter till orter som Vedum, Kvänum, Lidköping, 
Skara med mera. Utbudet att resa kollektiv inom gångavstånd från 
planförslaget anses goda, vilket kan motivera att färdmedel som buss och tåg 
kan prioriteras framför bilen.  

PARKERINGAR  

Inom fastigheten inryms inga parkeringar idag. Personal, boenden och gäster 
har istället tillgång till allmän parkering på torget. Parkeringsplatserna nås 
inom 25-50 meter.  

Planområdet är centralt beläget med närhet till kommersiell och kommunal 
service, samt resecentrum att det kan anses vara acceptabelt att personal, 
boenden och gäster fortsatt hänvisas till de allmänna parkeringarna på torget.  
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Tillgänglighet 

I 2kap 3 och 6 §§ PBL samt 8kap. 1 och 2 §§ finns det bestämmelser gällande 
tillgängligheten. Däribland att planläggningen ska främja från en social 
synpunkt en god livsmiljö som är tillgänglig och kan nyttjas av alla 
samhällsgrupper. Den anges även att en byggnad generellt ska vara lämpligt 
utformad till sitt ändamål och vara tillgänglig och användbar för personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.  

Det är av vikt att entréer, verksamheter och boenden görs tillgängliga och 
användbara för alla.  

Tekniska frågor  

VATTEN OCH AVLOPP  

Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp. 

AVFALL  

Återvinningsstation finns vid Vara brandstation ca 800 meter från 
planområdet. Sophämtning och Återvinningscentral sköter idag Ragn-sells på 
uppdrag av kommunen.   

DAGVATTENHATERING  

Nedan illustreras det hur del av Vara tätort kan förväntas riskera att drabbas 
av översvämning vid ett 100-års regn. Planområdet är inringat i svart och den 
största risken för översvämning är vid restaurangens entré och uteservering 
vid Torget. Ytorna kring bebyggelsen är utpekade som riskzoner.  

Fastighetsägare har fortsatt ansvar för att dagvatten löses på plats. En större 
andel av planområdet är hårdbelagt och bebyggt, och ett nollalternativ till 
planförslaget är detsamma, det vill säga inga nya ytor för omhändertagande av 
dagvatten föreslås.  
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Utdrag från kartering över översvämningsriskdrabbade områden vid 100-års regn DHI för 
Vara. 

VÄRME OCH KYLA  

Fastigheten är ansluten till fjärrvärmenät.  

TELE, BREDBAND OCH ELDISTRUBTION  

Fastigheten är ansluten till Vara energis elnät och har bredband.  

Hälsa och säkerhet  

I Plan- och bygglagen utgör hälsa och säkerhet en av de prövningsgrunder 
länsstyrelsen ska utföra enligt 12 kap. 1§, innan beslutet om att anta en 
detaljplan. Prövningens syfte är att undersöka om detaljplanen kan befaras 
innebär att en bebyggelse blir olämplig med hänsyn till de boendes och 
övrigas hälsa eller skydd mot olyckshändelser.  

BULLER/TRAFIKSTÖRNINGAR 

Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader (2015:216, och med de ändringar 
som gjordes i juli 2017, 2017:359) innehåller riktvärden för buller från 
spårtrafik och vägar bör inte överskrida: 
   1. 60 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 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid 
bostadsbyggnadens fasad.  



 

Sida 9 

 

Det trafikbuller som kan förväntas kommer främst från Drottninggatan. 
Planförslaget innebär ingen trolig inverkan på trafikflödet till och från 
området och Drottninggatan anses inte vara så pass trafikerad att gällande 
riktvärden för trafikbuller vid bostäder och även hotell kan följas.  

I Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13) 
beskrivs riktvärden som bör tillämpas vid bedömningen av huruvida 
olägenhet för människors hälsa föreligger enligt följande: 
 
Maximalt ljud LAFmax1   45 dB 

Ekvivalent ljud LAeq,T2    30 dB 

Ljud med hörbara tonkomponenter LAeq,T2 25 dB 

Ljud från musikanläggningar LAeq,T2  25 dB 

 
1 Den högsta A-vägda ljudnivån. 

2 Den A-vägda ekvivalenta ljudnivån under en viss tidsperiod (T). 

Dessa riktvärden ska kunna följas av verksamheten.  

FÖRORENINGAR  

Inga potentiellt förorenade områden finns i planområdet.  

Om föroreningar upptäcks vid markarbete ska anmälan ske direkt till 
kommunens miljö- och byggnadsnämnd. 

BIOTOPSSKYDD  

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.  

BRAND OCH UTRYMMNINGSSÄKERHET  

I planområdet är det av stor vikt att möjliggöra för att utryckningsfordon kan 
ta sig fram vid olyckor. I Boverkets byggregler (BBR) avsnitt 5 anges riktlinjer 
för att öka framkomligheten för räddningstjänstens större utryckningsfordon. 
Räddningsväg och uppställningsplats bör utformas vad avser exempelvis fri 
höjd, marklutning, bredd, svängradie och bärighet.  

Avståndet mellan räddningsfordons uppställningsplats och byggnadens 
angreppspunkt bör understiga 50 meter. Minsta körbanebredd bör vara minst 
3 meter och i kurvor en radie på 7 meter, med hinderfritt sidoområdet före, 
genom och efter kurvan.  

Byggnaden anses vara tillgänglig för räddningsfordon via innergården, 
Drottninggatan och torget.  

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).  
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De allmänna råden SRVFS 2008:321 behandlar krav på brandskydd i 
byggnader och anläggningar som kan ställas med stöd av lagen (2003:778) om 
skydd mot olyckor. Det ställs särskilda krav på utformning av 
hotellverksamhet då det handlar om nattgäster som inte är bekanta med 
miljön. 

RADON 

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

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 en betydande miljöpåverkan. Som stöd för behovsbedömning 
används en checklista.  

Ett undantag för att göra en särskild behovsbedömning av om planen 
kommer medföra en betydande miljöpåverkan behöver inte genomföras om 
detaljplanen bedrivs genom ett enkelt standardförfarande. Detta eftersom det 
igår i bedömningen av att kunna tillämpa enkelt standardförfarande för 
detaljplanen.  

Konsekvenser 

TRYGGHET  

Trygghet kan motiveras olika beroende på vem som tillfrågas men generella 
aspekter som ökar tryggheten, enligt Boverkets rapport Plats för trygghet – 
inspiration för stadsutveckling, är platser som är:  

- Överblickbara  
- Ger kontakt med omgivningen  
- Är befolkade  
- Går att orientera sig i  
- Bladar vägar och bebyggelse  
- Är välskötta  

I och med planområdets centrala läge i anslutning till allmän plats – torget är 
det av stor vikt att dessa parametrar för trygghet kan efterlevas.  

                                                 
1 Allmänna råd SRVFS 2008:3, Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandskydd i hotell, 

pensionat, vandrarhem och liknande anläggningar   
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Behovsbedömning 

När kommunen upprättar eller ändrar i en detaljplan eller ett program ska 
kommunen pröva planförslaget genom att genomföra en behovsbedömning 
enligt PBL 4kap 34§ och Miljöbalken 6 kap 11§ gällande planens 
miljöpåverkan. Om planen medför en betydande miljöpåverkan måste en 
miljökonsekvensbeskrivning upprättas som följer Miljöbalken 6 kap 12§ 
kriterier. Syftet med att en behovsbedömning på planen genomförs är att 
integrera och främja en hållbar stadsutveckling.  

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

- Inte negativt påverkar möjligheterna till att uppfylla nationella eller 
regionala miljömål  

- Inte bidrar till att någon miljökvalitetsnorm överskrids  
- Inte påverkas något riksintresse eller Natura 2000-område  
- Inte negativt påverkar särskild 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 en miljöbedömning genom en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB).  

NOLLALTERNATIV 

Nollalternativet till planförslaget innebär ingen större skillnad från dagsläget.   

STRANDSKYDD  

Planområdet berörs inte av strandskydd.  

KOMMUNÖVERSKRIDANDE FRÅGOR  

Planen anses inte beröra kommunöverskridande frågor.  

Genomförande av detaljplan  

Allmänt  

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

PLANPROCESSEN 

Planarbetet bedrivs genom ett enkelt standardförfarande enligt plan- och 
bygglagen (PBL 2010:900) regler för standard förfarande. Vilket innebär att 
planförslaget först sänds ut på samråd med berörda sakägare, myndigheter 
och andra intressenter. En samrådsredogörelse skrivs utifrån de inkomna 
synpunkterna, där kommunen bemöter dessa genom kommentarer och 
eventuella åtgärder beskrivs. Planförslaget ställs därefter ut för granskning i 
minst två 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 tre veckor.  

 

 

 

Tidsplan 

Steg i detaljplaneprocessen för 
standardförfarande 

Planerade tidpunkter 
för planen 

Planbesked i Miljö- och 
byggnadsnämnden MBN 

2018-06-13 (MBN §73) 

Upprättande av planförslag November 2018 

Samråd – MBN November 2018 

Granskning (2 veckor) – MBN Mars 2019 

Antagande i MBN Juni 2019 

Laga kraft Juli- Augusti 2019 

 

GENOMFÖRANDETID 

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

 

HUVUDMANNASKAP OCH FASTIGHETSÄGARE 

Fastigheten Vakteln 3 (rosa markering bild ovan) är i privat ägo och ägs av 
planbeställaren. Del av Vara 31:1 (grön markering bild ovan) som berörs av 
planförslaget är i kommunalt ägo (allmän platsmark), men förväntas förvärvas 
av fastighetsägaren till Vakteln 3 och istället planläggas för kvartersmark.  

Fastighetsägaren för Vakteln 3 ansvarar för genomförandet av kvartersmark.  

Kommunen ansvarar för att ansöka om fastighetsreglering.  

SERVITUT 

Inga servitut finns inom planområdet och inga nya servitut tillkommer genom 
planförslaget.  

FASTIGHETSKONSEKVENSBESKRIVNING  

En fastighetsreglering kommer att ske, där del av Vara 31:1 tillfaller Vakteln 3. 

I övrigt innebär planförslaget inga fastighetskonsekvenser.  

GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR 

Inom fastigheten Vakteln 3 finns ett utrymmesservitut för en 
gemensamhetsanläggning Vara Vakteln Ga:1. Det anses inte påverkas av 
planförslaget, då området fortsatt är prickmarkerat (mark som ej får 
bebyggas).  
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BYGGLOV  

Inga förändringar i skyldigheten att söka bygglov föreslås.  

Ekonomiska och tekniska frågor 

PLANEKONOMI 

Fastighetsägaren för Vakteln 3 och i det här fallet likväl planbeställare 
bekostar upprättandet av detaljplan och framtida fastighetsreglering. 
Planbekostnader regleras enligt tecknat planavtal. Därför tas ingen planavgift 
ut vid bygglov.  

 

 

2018-11-14 

 

Karin Larsson 

Planarkitekt 

Vara kommun 


