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Inledning

karaktär att de reviderade riktlinjerna bör
antagande i kommunfullmäktige kommer
föreläggas kommunfullmäktige för nytt antagande. materialet att remitteras till länsstyrelsen, de övriga
kommunala nämnderna, partigrupperna,
Genom att anta dessa riktlinjer för bostadskommunens bostadsbolag m fl.
försörjningen vill Vara kommun skapa
förutsättningarna för ett till efterfrågan väl
anpassat utbud av tomter och lägenheter av god
Befintligt bostadsbestånd
Under större delen av 1990- talet ägnades bostads- kvalitet i trevlig miljö.
frågorna, på grund av vikande efterfrågan på nya
bostäder, ett relativt litet utrymme.
Tillgången till goda bostäder i en tilltalande miljö är
av stor betydelse för människors välfärd och för
kommunens möjligheter att utvecklas.
Bostadsfrågorna skall därför ha en framskjuten
plats i den kommunala debatten.

Småhus och lägenheter i

Sedan 2001 gäller en ny lagstiftning för
kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Här
fastläggs kommunernas ansvar för att skapa de
förutsättningar som behövs för att alla i
kommunen skall kunna leva i goda bostäder.
Riktlinjer för bostadsförsörjningen skall antas av
kommunfullmäktige. De utgör därmed ett viktigt
underlag för arbetet med den översiktliga
planeringen.
Under år 2002 utarbetades och diskuterades
riktlinjer för bostadsförsörjningen i Vara kommun.
De antogs av kommunfullmäktige i december
2002. Därefter har, på grund av det ökade
byggandet och nya förutsättningar, reviderade
riktlinjer antagits 2006. Då beslutades att
kontinuerlig aktualisering av riktlinjerna skulle
kunna göras utan nytt antagande.

Läsanvisningar
flerbostadshus
I de första avsnitten ges en kortfattad överblick
över hur bostadsbeståndet i kommunen idag ser ut.
Vid den senast genomförda folk- och bostadsVidare över befolkningsutvecklingen under den
räkningen 1990 fanns inom Vara kommun 5998
senaste 10-årsperioden och över den nu aktuella
småhus (inklusive bostadshus inom jordbruksefterfrågan på bostäder.
fastigheter) och 1327 lägenheter i flerbostadshus.
Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) fanns det 10
Därefter redovisas omfattningen av kommunens
markinnehav, byggklara tomter och planlagd mark år senare 6057 bebyggda småhus- och jordbruksfastigheter i kommunen. Statistik saknas vad
i alla kommunens tätorter. För varje tätort
gäller antal lägenheter i flerbostadshus.
uppställs riktlinjer för fortsatt arbete. Även
landsbygdsboendet behandlas.
Slutligen görs en sammanfattning med de övergripande riktlinjerna för bostadsförsörjningen i
Vara kommun.

Handläggning
Dessa riktlinjer för bostadsbyggandet upprättas av
Sedan dess har det fortsatta byggandet medfört att samhällsbyggnadsförvaltningens plan- och
nya revideringar behövs. Dessa är av så principiell byggenhet på uppdrag av kommunstyrelsen. Före

Under 15-årsperioden 1990-2005 har ett stort antal
lägenheter färdigställts i såväl småhus som
flerbostadshus. Flertalet uppfördes under de två
åren 1991 och 1992. Då byggdes enligt SCB ca 100
lägenheter i småhus och ca 170 lägenheter i
flerbostadshus.
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Under de 13 åren 1993 – 2005 färdigställdes 30
lägenheter i småhus och 41 (varav 40 år 1993)
lägenheter i flerbostadshus.
I denna statistik finns inte lägenheter för särskilda
grupper, som t ex äldreboende medräknade.

Övriga lägenheter är bostadsrättslägenheter, eller är Befolkningsutveckling
fördelade mellan ett antal fastighetsägare med
Antalet innevånare i Vara Kommun har under
bostadsbestånd av varierande storlek. I detta
bestånd finns en större andel lägenheter större än 2 perioden 1991-2008 minskat med ca 1000 personer
från 17 065 till ca 16 000. Minskningen har under
RoK, än hos Vara Bostäder.
de senaste 5 åren bromsats upp.

Under åren 2006-2008 färdigställdes 55 lägenheter
i småhus och 20 i flerbostadshus. Under våren
2009 färdigställs ytterligare ca 20 småhuslägenheter och 5 lägenheter i ett flerbostadshus.

Bostäder för grupper med
särskilda behov

Under perioden från 1990 har ett obekant antal
lägenheter tagits ur bruk genom brand och rivning.
Särskilt på landsbygden finns ett ganska stort antal
hus som inte längre utnyttjas som bostäder. De
flesta av dessa har en låg teknisk standard.

Inom kommunens olika anläggningar för
äldreboende i Vara, Kvänum, Vedum och Levene
kommer det efter planerade förändringar i
befintliga anläggningar och efter nybyggnad av 30
lägenheter att finnas 219 lägenheter i särskilt
boende.

Brister i statistiken gör att det inte går att få fram
några säkra siffror när det gäller bostadsbeståndets nuvarande storlek. Troligen finns det idag
ca 6000 bebodda småhus och ca 1400 lägenheter
av god standard.
Kommunens största ägare av bostadsfastigheter är
det kommunägda bostadsbolaget Vara Bostäder
AB med 495 lägenheter. Beståndet består till 73%
av lägenheter om 1 RoK (27%) och 2 RoK (46%).
Tjugofyra lägenheter är större än 3 RoK.

Kommunen gör stora ansträngningar för att bidra
till en positiv befolkningsutveckling. Stora
satsningar görs för att ständigt förbättra den
kommunala servicen vad gäller skola, äldreomsorg, kultur och fritid.
Under 2002 byggdes fotbollshall i Vara och
idrottshall i Vedum. Kulturens och gymnasieskolans förutsättningar har stärks genom uppförande av Vara konserthus.

I Vara, vid Solgården, och i Kvänum, vid
Samtidigt har även andra skollokaler rustats upp.
Tornumsgården blir 49 servicelägenheter i stället
seniorboende utan behovsprövning. (39 i Vara och Planering pågår för nybyggnad av äldreboende,
och för förskolor i Arentorp och Levene.
10 i Kvänum)
Kommunens badhus i Vara och Kvänum kommer
Till kategorin bostäder för grupper med särskilda att rustas upp och moderniseras.
behov skall räknas även fyra olika anläggningar
med sammanlagt 20 lägenheter för personer med
psykisk sjukdom eller utvecklingsstörning.

Sedan ett par år arbetar kommunen intensivt med
projektet Vara Horse Arena. Anläggningen som
skall ligga nordost om Larv skall förutom arena,
Ytterligare 5 lägenheter tillkommer under 2009 i kv hotell, ridskola och träningsbanor för olika
ridsporter även rymma ett par hundra bostäder i
Målaren i Vara.
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småhus och flerbostadshus. Finansieringen av
Under 1990-talet minskade kommunens
projektet skall enligt planerna vara klar under våren invånarantal med ca 1000 personer för att sedan
2009.
stanna upp kring 16000 invånare. Minskningen har
betydelse för efterfrågan på bostäder liksom
Kommunens strategi är att med en aktiv politik bli tillgången på attraktiva bostäder har betydelse för
attraktiv för inflyttning. Målet är 16500 invånare
möjligheten att locka nya invånare.
2010.
Befolkningsstrukturen 1991, 2001, 2004 och 2007
framgår av nedanstående tabell.
Ålder

1991

2001

2004

2007

0–6

1613

1096

1057

1099

7 – 15

1926

2082

1934

1688

16 – 24

1905

1533

1659

1797

25 – 34

2042

1779

1642

1590

35 – 44

2288

2070

2058

2044

45 – 64

3770

4156

4350

4442

65 – 74

1858

1569

1552

1597

75 –

1663

1759

1774

1751

17065

16044

16026

16008

Summa

Efterfrågan på bostäder
I Vara Kommun finns ingen organiserad bostadskö i kommunens regi. De bostadssökande vänder
sig direkt till fastighetsägarna/bostadsbolagen.
Dessa finns förtecknade bl a på kommunens
hemsida.

Efterfrågan på befintliga småhus är stor vilket
under de senaste åren resulterat i, kraftigt stigande
priser. Detta gäller speciellt för centralorten Vara.
De senaste årens småhusbyggande kan förväntas
fortsätta under kommande år, men troligen i en
mer begränsad omfattning.
För efterfrågan på hyreslägenheter och bostadsrätter gäller samma huvudtendens. I Vara tätort
fanns hösten 2008 inga tomma lägenheter utöver
vad som är normalt på grund av omflyttningar.
Endast ett litet antal tomma lägenheter finns i
kommunen som helhet.

Det finns en efterfrågan på nya välplanerade,
centralt belägna lägenheter med god tillgänglighet i
Vara. Det kan finnas en begränsad efterfrågan på
lägenheter i Kvänum, Vedum och Levene. Äldre
som vill lämna villaboendet för en bekväm och
mindre lägenhet är troligen den största gruppen
Med syftet att få en uppfattning om situationen på bostadssökande. Det kan också finnas behov av
bostadsmarknaden har förfrågningar gjorts dels
små, centralt belägna lägenheter för studerande.
hos några av de fastighetsmäklare som är
verksamma inom kommunen, dels hos alla större En väl fungerande hemtjänst innebär minskat
fastighetsägare som hyr ut bostadslägenheter.
behov av särskilda boenden för äldre. Behovet av
Resultatet är tämligen entydigt.
lägenheter som är väl anpassade för äldre är stort.
Den som är intresserad av en småhustomt vänder
sig vanligen direkt till kommunens samhällsbyggnadsförvaltning och väljer bland lediga
tomter. En depositionsavgift erläggs.
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Plansituationen

Områden med detaljplan

Vara kommun har en av kommunfullmäktig 1992
antagen översiktsplan. Planen kommer att
omarbetas under de kommande åren. Omarbetningen innebär i första hand att de frågor som
uppkommit efter 1992 inarbetas i planen.

Elisgården (1)

Kv Lärkträdet (3)

Under 2008 har ny detaljplan antagits. Den ger
Inom Elisgårdsområdet har under de senaste åren möjlighet till byggande av bostäder i högst 4
våningar och med en bruttoyta om ca 2700 kvm
drygt 20 nya villor uppförts. Den norra delen av
området är fortfarande obebyggd. Nyligen antagna utöver den bebyggelse som finns nu. Vara bostäder
AB planerar att som en första etapp bygga 16
detaljplaner ger plats för ytterligare 30 småhus.
lägenheter i 4 plan som ersättning för de befintliga
Utbyggnad av gata och va pågår inom halva
Fördjupningar av översiktsplanen har efter 1992
radhusen som skall rivas. Ytterligare hus kan
området. Läget är fritt med utsikt mot
utarbetats och antagits för Vara, Kvänums och
komma att uppföras senare.
slättlandskapet samtidigt som tomterna gränsar
Vedums tätorter. Fördjupningarna ger en god bild
mot sedan länge bebyggda fastigheter med
av kommunens syn på den fortsatta utbyggnaden
uppvuxen vegetation. Kommunen har påbörjat
av bostäder.
Kv Svalan (4)
ett parkområde centralt i Elisgårdsområdet.
År 2007 färdigställde Vara Bostäder, inom Svalan
Nedan följer en genomgång av plansituationen och
7, två nya bostadshus med vardera 8 lägenheter.
av tillgången på byggklar mark för de större av
Kv Ritaren (2)
Kommunen äger fastigheterna Svalan 6 och 8 och
kommunens tätorter.
10 som ligger längs Torggatan. Inom dessa
Gällande detaljplan för Ritaren 11 medger
byggande av en och tvåbostadshus i ett plan. Den fastigheter och den intilliggande Svalan 10 skall ny
sammanlagda byggnadsytan för bostäderna får vara bebyggelse uppföras. Ny detaljplan är antagen och
Vara
högst 1600 kvm. Detaljplanen upprättades i början ger byggrätt för butikslokaler i bottenvåningen och
av 1990-talet för ett då aktuellt projekt som sedan bostäder i tre våningar med ca 20 lägenheter.
Kommunens markinnehav
inte kom till genomförande. Planen ger en mycket
flexibel byggrätt men kan ändå behöva omarbetas
Kommunen har stora obebyggda markreserver,
för att passa framtidens bostadsmarknad.
Kv Pinjen (5)
lämpliga för bostadsbebyggelse, såväl norr som
sydväst om nuvarande bebyggelse. Inne i tätorten
I september 2008 antogs en ny detaljplan som ger
äger kommunen mark, lämplig för bostäder i t ex
byggrätt för bostäder i högs 4 våningar,
kv Svalan, Pinjen och Ritaren.
omfattande 2000 kvm bruttoyta längs Södergatan.
Inom området kan 20-30 lägenheter byggas som
radhus, kedjehus eller flerbostadshus. Läget är
centralt
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Kv Makrillen ochTonfisken (6)

Håkan Månsgården (9)

Ny detaljplan antogs 2006. Därefter har 8
friliggande småhus uppförts. Ytterligare 3 tomter
för friliggande hus finns kvar.

Väster om järnvägen, inom Håkan Månsgården
äger kommunen mer än 20 ha mark i huvudsak
tänkt som markreserv för framtida bostadsbyggande i enlighet med fördjupningen av
översiktsplanen. Den framtida Södra Ringleden
samt reningsverkets lokalisering utgör begränsningar. Vid behov kan de delar av området som
närmast gränsar mot befintlig bebyggelse detaljplanläggas och bebyggas. En sådan detaljplan skall
föregås av en översiktlig plan för hela området

Områden utan detaljplan (för
bostadsändamål)
Lassagården, Vara 26:1 (7)

Mellan befintlig bostadsbebyggelse öster om
Longvägen och det nya småindustriområdet väster
om Kungsgatan skall ca 5 ha mark utnyttjas för
Övrig ej planlagd mark
bostadsbebyggelse. De kvaliteter som finns i
området i form av äldre befintlig bebyggelse och
Inom tätortens befintliga bebyggelsestruktur finns
vegetation skall tas till vara. Detaljplan upprättas
ytterligare ett mindre antal ej planlagda områden i
vid behov.
privat ägo, som skulle kunna vara lämpliga för
förtätning med ytterligare bostäder. Kommunen
Torsgården, Vara 25:1 (8)
bör när så bedöms lämpligt medverka till att sådan
förtätning, efter detaljplanläggning, kan komma till
Mellan den befintliga bostadsbebyggelsen norr
stånd.
om Johan Brinks gata och ringleden (lv 187)
skall ca 4 ha mark utnyttjas för
bostadsbebyggelse. Områdets kvaliteter utgörs
främst av närheten till skola, förskola,
konserthus, utomhusbad, angränsande etablerad
bebyggelse och den nu uppvuxna
skyddsplanteringen mot länsvägen.

Riktlinjer för Vara
I Vara finns drygt 30 byggklara småhustomter, de
flesta inom Elisgårdsområdet. Ytterligare områden
skall planläggas efterhand som det behövs för att
möta efterfrågan på småhustomter.
Det är ytterst angeläget att ytterligare bostadslägenheter i flerbostadshus snarast påbörjas.
Byggklar mark finns i kvarteren Svalan, Lärkträdet
och Pinjen med möjlighet att bygga totalt 80-100
lägenheter.
För att stadskaraktären skall stärkas och
investeringar i infrastrukturen skall utnyttjas
maximalt är det viktigt att förtätningar görs av den
befintliga bebyggelsen.
För att ytterligare bidra till en god bostadsmiljö
och attraktiva tomter skall kommunen i god tid
iordningställa parkmark med planteringar i
anslutning till planlagda områden.
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Kvänum
Kommunens markinnehav
Kommunens markinnehav i anslutning till
Kvänum och lämpat för bostadsbebyggelse, ligger
sydväst om tätorten mellan Fyrungavägen och
Edsväravägen. Markområdet är relativt splittrat.
Övrig kommunägd mark är i huvudsak avsedd för
industirändamål.

Områden med detaljplan
Kv Åkerviolen m fl. (1)

Området är vackert beläget med utsikt mot
jordbrukslandskap, betesmarker och Kvänums
kyrkby i söder. Det är ca 600 meter till Kvänums
centrum och nära till förskola.
Tornum 6:167 vid kv Björnen (3)
Marken mellan kv Björnen och Kvänumsån är
planlagd som parkmark. Efter prövning i ny
detaljplan kan det vara möjligt att uppföra ett
eller två små flerbostadshus, alternativt ett antal
radhuslägenheter, inom området. Läget är
centralt och miljön mycket tilltalande med
uppvuxen vegetation.

Inom detaljplan i kv Åkerviolen och anslutande
kvarter finns 11 lediga byggklara småhustomter.
Tornum 6:167 vid kv Sädesärlan (4)
Det är viktigt för området att även dessa tomter
blir bebyggda. Alla tomterna har en yta under 1000
Marken nordost om kv Sädesärlan är planlagd
kvm. Möjlighet kan finnas att i vissa fall ändra
för järnvägsändamål. Järnvägen är sedan länge
tomtindelningen.
borta. Efter prövning i ny detaljplan kan det vara
möjligt att uppföra 2-3 mindre flerbostadshus
Kv Välten (2)
inom området
Inom denna detaljplan finns möjligheter att
uppföra maximalt 15 lägenheter i en- och tvåbostadshus i ett plan samt drygt 20 lägenheter i
tvåplans flerbostadshus. Detaljplanen som antogs
i slutet av 1980-talet kan behöva omarbetas för
att passa dagens behov.

Områden utan detaljplan
Vid en ökad efterfrågan på bostäder i Kvänum är
det i första hand området sydväst om, och i direkt
anslutning till kv Välten och Räfsan som bör
detaljplanläggas. Här äger kommunen ca 5 ha mark
som vid behov kan planläggas för bostäder. (5)
I översiktsplanen utpekas också området direkt
sydväst om centrum, mellan järnvägsbanken och
Kvänumsån, som ett framtida bostadsområde. Den
aktuella marken är inte i kommunens ägo. (6)

Riktlinjer för Kvänum
Mark- och planberedskapen inför framtiden är
relativt god, när det gäller bostäder. Det finns en
efterfrågan på lägenheter och befintliga småhus.
Genom att erbjuda äldre småhusägare ett bekvämt
boende i attraktiva lägenheter kan småhus frigöras
för unga familjer.
Plansituationen bör ses över så att möjlighet finns
att i små etapper bygga lägenheter centralt.
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Vedum
Kommunalt markinnehav

Områden utan detaljplan (för bostadsändamål)

Kommunen markinnehav i anslutning till Vedum
är omfattande. I fördjupningen av översiktsplanen
är det endast området direkt söder om bebyggelsen Vedum 31:1 och 18:13 (3)
vid Lingongatan i tätortens västra del som utpekas
som framtida nytt bostadsområde.
Marken inom fastigheterna Vedum 31:1 och 18:13,
vid Drevgatan, är planlagd för handel och industri.
Områden med detaljplan
Charkfabriken som tidigare utnyttjade lokalerna
har flyttat. En ny detaljplan bör på sikt upprättas.
Vedum 34:1 (1)
Kvarterets centrala läge talar för att marken skall
Detaljplanen ger byggrätt för en komplettering av användas för handel och bostäder.
Industribyggnaden bör kunna ersättas med en
nuvarande bebyggelse med ytterligare ett
bostadsbyggnad med ca 10 lägenheter.
flerbostadshus med plats för 4– 6 lägenheter.
Vedum 7: 105 och Vedum 3:13 (2)

Vedum 7:2 (4)

Ny detaljplan antogs 2006 och 5 nya småhustomter Söder om Lingongatan i tätortens västra del finns
för friliggande hus, avstyckades. Av dessa är nu 4 denna oexploaterade fastighet som ingår i
kommunens markinnehav. Marken utpekas i
bebyggda.
översiktsplanen som reserv för framtida
Ny detaljplan för Vedum 3:13 antogs hösten 2008. bostadsbyggande. Området omfattar 10-12 ha.
Innan detaljplan upprättas för del av området bör
Den ger möjlighet att uppföra två friliggande
småhus eller ett flerbostadshus med 6-8 lägenheter. en översiktlig plan för hela området upprättas.
Efterfrågan på centrala lägenheter talar för en
användning för flerbostadshus.

Per Hiertas gata (5)
I östra delen av Vedum, inom Häggatorpsområdet,
finns två byggklara småhustomter

Riktlinjer för Vedum
Kommunens markberedskap är god. Ytterligare ett
mindre område för småhus bör planläggas i
anslutning till Åselid eller söder om Lingongatan
inom Vedum 7:2.
Så snart efterfrågan så motiverar bör nya
detaljplaner upprättas för Vedum 31:1 och 18:13.
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Stora Levene
Kommunens markinnehav
Den del av kommunens markinnehav i anslutning
till Stora Levene som främst är aktuell för framtida
bostadsbebyggelse är området mellan
Stenkilsgården och Levene skola omedelbart väster
om den nuvarande bostadsbebyggelsen. Marken
omfattar ca 7 ha och är delvis detaljplanlagd.
Områden med detaljplan
Del av Levene 1:165 (1)
Den del av området mellan Stenkilsgården och
skolan som ligger närmast länsväg 2546 är
detaljplanlagd för bostadsändamål, och till en
mindre del för nytt församlingshem. Planen
medger byggrätt för bostadshus i högst två
våningar och ca 40 lägenheter. Byggnadstypen
förutsätts vara parhus eller små flerbostadshus
Övriga områden med detaljplan
I Stora Levene finns inom planlagda och bebyggda kvarter ett mindre antal obebyggda tomter
för friliggande småhus. Två av dessa ägs av
kommunen och ligger vid Gröna vägen. (2)

Obebyggd kommunal mark i Stora Levene
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Gällande detaljplan medger endast friliggande
bostadshus i ett plan. Det centrala läget gör att det
kan vara intressant att i ny detaljplan pröva
möjligheten att på denna mark uppföra ett mindre
flerbostadshus.
Ny detaljplan har upprättats för Levene 1:11,
centralt vid Storgatan. Planen medger uppförande av
ett bostadshus med 4 lägenheter. Marken är i privat
ägo.

Områden utan detaljplan (för
bostadsändamål)
Större delen av fastigheten Levene 1:165 norr om
Stenkilsgården är ej detaljplanlagd (3). Stora Levene
har ingen fördjupning av översiktsplanen som
anvisar mark för framtida bebyggelse.
Bland annat närheten till skolan talar för att även
denna mark är lämplig för bostadsbebyggelse. Vid
en ökad efterfrågan på tomter för småhus bör
marken med kort varsel kunna planläggas.

Riktlinjer för St Levene
Kommunens markberedskap är god. Så snart efterfrågan motiverar det kan planläggning ske för nya
småhustomter.

Mark för bostäder i Stora Levene
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Arentorp
Kommunens markinnehav
Kommunen äger ett stort markområde, Kedum 6:12 öster om kyrkan.
Närmast befintlig bebyggelse består den av åkermark, medan den östra
delen utgörs av en skogklädd höjdrygg.

Områden med detaljplan
Del av Kedum 6:12 (1)
Det norra hörnet av Kedum 6:12 är detaljplanelagt för bostäder. Planen
antogs 1994 och ger byggrätt för 10 friliggande småhus. Trafikmatning
sker genom en förlängning av den befintliga Kasebergsvägen. Området
har förutsättningar att bli ett positivt tillägg till den befintliga
bebyggelsen.

Områden utan detaljplan (för bostadsändamål)
Del av Kedum 6:12 (2)
Vid behov kan ytterligare en del av fastigheten planläggas för bostäder.
Det naturliga är att därvid utgå från den ännu inte utnyttjade planen
enligt ovan och fortsätta utbyggnaden mot söder.

Riktlinjer för Arentorp
Kommunens mark och planberedskap är god. För närvarande finns inte
behov av ytterligare planlagd mark för bostäder.

Obebyggd kommunal mark i Arentorp
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Mark för bostäder i Arentorp

1 del av Kedum 6:12
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Tråvad
Kommunens markinnehav
Kommunen äger Tråvad 2:3 i omedelbar anslutning till, och norr om den
nuvarande bebyggelsen. Området omfattar ca 9,5 ha åkermark.

Områden med detaljplan
Inom planlagt område i befintliga bostadskvarter finns ett mindre antal
obebyggda tomter avsedda för friliggande småhus. I Ringvägens förlängning,
i den södra delen av tätorten äger kommunen mark för småhus, lämplig för
två tomter. (1)

Områden utan detaljplan (för bostäder)
Del av Tråvad 2:3 (2)
Vid behov kan delar av Tråvad 2:3 detaljplanläggas för bostäder.
Detaljplanering skall föregås av en översiktlig plan för hela områdets
användning.

Riktlinjer för Tråvad
För närvarande finns inte behov av ytterligare planlagd mark för bostäder

Obebyggd kommunägd mark i Tråvad
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Mark för bostäder i Tråvad

1 Tomter vid Ringvägen
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Jung
Kommunens markinnehav
Kommunen äger mark framför allt mellan bebyggelsen vid Prästgårdsvägen
och Jungån. Marken är till större delen planlagd som parkmark och för
allmänt ändamål.

Områden med detaljplan
I Jung finns, inom planlagt område, 10 tomter avsedda för småhus. Av dessa
ligger 9 vid Prästgårdsvägen och ägs av kommunen. (1) Den återstående
ligger vid Tvärvägen. Den mark som idag är planlagd för ny skola eller
förskola kan eventuellt efter prövning i ny detaljplan användas för ytterligare
bostäder.

Områden utan detaljplan (för bostadsändamål)
Marken kring den gamla riksvägen genom Jung, söder om anslutningen till
Prästgårdsvägen är inte planlagd. Strukturen och bebyggelsen har karaktär av
radby med äldre bebyggelse glest grupperad längs vägen. En förtätning av
bebyggelsen skulle i vissa fall vara möjlig och välgörande. Prövning av
enstaka nya bostadshus kan ske inom ramen för normalt bygglovförfarande.

Riktlinjer för Jung
För närvarande finns inte behov av ytterligare planlagd mark för bostäder.

Obebyggd kommunägd mark i Jung
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Mark för bostäder i Jung

1 Tomter vid Prästegårdsvägen
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Emtunga
Kommunens markinnehav
Kommunen har inga större markreserver för bostadsbyggande i anslutning
till Emtunga tätort men äger Önum 1:58 i tätortens västra del.
Fastigheten omfattar ca 5 000 kvm.
Marken omedelbart söder om nuvarande småhusbebyggelse har konstaterats
vara av sådan geoteknisk beskaffenhet att fortsatt bostadsbyggande bör
undvikas.

Områden med detaljplan
Inom planlagt område finns endast ett par obebyggda småhustomter. Ingen
av dem är i kommunens ägo.

Områden utan detaljplan (för bostäder)
Önum1:58 m fl (1)
Fastigheten bör så snart efterfrågan finns detaljplanläggas. I planen bör även
ingå angränsande fastigheter Önum 1:34 och 1:56. De båda fastigheterna
bildar idag en tomt med ett mycket förfallet bostadshus.
Totalt rymmer området minst 5 småhustomter för friliggande hus.

Riktlinjer för Emtunga
Det finns för närvarande ingen efterfrågan på nya bostadstomter i Emtunga.
Om på sikt något nytt område skall planläggas för bostäder bör detta föregås
av en geoteknisk undersökning. Tillgängligt, översiktligt material gällande de
geologiska förhållandena visar att grundläggningsförhållandena troligen är
bättre norr om järnvägsbanken än i de södra delarna av tätorten.

Obebyggd kommunägd mark i Emtunga
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Larv
Kommunens markinnehav
Kommunen äger fastigheten Onsjö 1:34 öster om den nuvarande
bebyggelsen. De senast byggda bostadskvarteren är avstyckade från denna
fastighet.

Områden med detaljplan
Inom detaljplanerat område finns 9 obebyggda kommunala tomter avsedda
för småhusbebyggelse. (1)

Kommunägd mark i Larv

Områden utan detaljplan (för bostäder)
Vid en ökande efterfrågan på bostadstomter kan ytterligare en del av Onsjö
1:34 planläggas för ändamålet.

Riktlinjer för Larv
Behovet av planlagd mark för bostäder är tills vidare väl tillgodosett.
Efterfrågan på bostäder i Larv kan komma att påverkas av utbyggnaden av
Vara Horse Arena endast 3 km från tätorten.
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1

Mark för bostäder i Larv
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Öttum
Kommunalt markinnehav
Kommunen äger mer än 7 ha mark i anslutning till Öttums tätort. Endast
mindre delar av marken i tätortens norra del är avsedd för
bostadsbebyggelse.

Områden med detaljplan
Inom tätortens norra del finns planlagd mark för mer än 30 nya småhus. Ca
10 byggklara tomter finns inom, eller i direkt anslutning till huvudsakligen
bebyggda kvarter. Endast ett mindre antal av tomterna är i kommunens ägo.
(1)

Områden utan detaljplan (för bostäder)
Inom fastigheterna Fårtorp 13:1 och Öttum 3:2 kan vid behov nya
bostadstomter planläggas.

Riktlinjer för Öttum
Behovet av planlagd mark för Öttum är väl tillgodosett.

Kommunägd mark i Öttum
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Mark för bostäder i Öttum

Kommunägd mark för bostäder i Håkantorp
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Håkantorp

Helås

Kommunens markinnehav

Kommunens markinnehav

Kommunen äger 12 småhustomter vid Rälsvägen
och Lokvägen.

Kommunen äger över 3 ha mark i och i anslutning
till Helås.

Områden med detaljplan

Områden med detaljplan

Inom detaljplan i anslutning till Rälsvägen och
Lokvägen finns 12 tomter för
småhus (1).

I tätortens sydvästra del, öster om Arentorpsvägen finns 5 tomter för småhus (1).
För del av Halvås 1:19 gäller en detaljplan som
antogs 1991. Planen medger byggande av 1000
kvm bostadsyta i 2-plans bostadshus (2).

Områden utan detaljplan
Inom samhället Håkantorp finns ytterligare 3
avstyckade tomter för småhus.

Riktlinjer för Håkantorp
Behovet av tomter för bostäder är väl tillgodosett.

Områden utan detaljplan
Inom Helås finns ytterligare ett par tomter som
kan vara lämpliga för småhus.

Riktlinjer för Helås
Behovet av planlagd mark för bostäder är väl
tillgodosett.

Kommunägd mark i Helås
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Kommunägd mark för bostäder i Helås

1 Bostadstomter i Helås
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Tumleberg
Kommunens markinnehav
Kommunen äger ingen mark avsedd för
bostadsbebyggelse

Områden med detaljplan
Marken inom Tumlebergs samhälle är ej
detaljplanelagd

Områden utan detaljplan
Inom Tumleberg finns ett par obebyggda tomter
som kan vara lämpliga för småhus.

Riktlinjer för Tumleberg
Behovet av tomtmark för bostäder är väl
tillgodosett.
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Bostadsbyggande på landsbygden
Mer än 45% av kommunens befolkning bor utanför tätorterna.
Ett stort antal bostadshus finns på landsbygden. Antalet
bebyggda jordbruksfastigheter är ca 2130. På många av dessa
finns mer än ett bostadshus. Härtill kommer ett stort antal
småhus på avstyckade fastigheter.
Större delen av de småhus som uppförts i kommunen sedan
1992 finns utanför tätorterna på avstyckade tomter. En fortsatt
efterfrågan på denna typ av boende kan förväntas.
Även grupper av nya småhus kan vara ett alternativ för
landsbygden. Detaljplan erfordras då som regel. Ett exempel på
område av den typen finns i Stora Hov där 9 nya tomter kan
styckas av med stöd i en detaljplan som upprättades på
90-talet. Marken ägs av Uppsala Universitet.
Inom ramen för projektet Vara Horse Arena planeras ett par
hundra nya bostäder med tillgång till träningsanläggningar och
service med anknytning till hästsport. Arbete med fördjupning
av översiktsplanen påbörjas under hösten 2008.

Riktlinjer för bostadsbyggande på landsbygden
Vara kommun önskar ha en levande landsbygd och ser positivt
på såväl bevarande av den befintliga bebyggelsen som på
uppförande av nya bostadshus där detta kan ske på ett till
landskapet väl anpassat sätt.
Den pågående utbyggnaden av vindkraftverk kan påverka
möjligheterna till ett utvecklat landsbygdsboende.

Tomter som kan avstyckas vid Stora Hov
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Sammanfattning - Riktlinjer för
bostadsförsörjningen
Vara kommun verkar för en inflyttning till
kommunen. Målsättningen är en befolkningsökning från ca 16 000 till 16 500 invånare fram
till 2011.
Vara kommun verkar för att alla kommuninnevånare skall ha tillgång till en god bostad i en
tilltalande miljö.
Vara kommun antar därför följande riktlinjer för
bostadsförsörjningen under perioden 2008 - 2011
eller tills kommunen på grund av en förändrad
situation på bostadsmarknaden finner anledning att
ompröva riktlinjerna:


Kommunen skall bidra till valfrihet på
bostadsmarknaden. Det skall alltid vara
möjligt att välja ett boende i tätort eller på
landsbygden, i eget hus eller i
hyreslägenhet, i flerbostadshus eller i
småhus.



Kommunen skall genom sitt bostadsbolag
Vara Bostäder AB bidra till att ett,
attraktivt och till efterfrågan väl anpassat,
bestånd av hyreslägenheter finns
tillgängligt.



Kommunen skall ta ansvar för att
detaljplanlagd och byggklar mark för såväl
flerbostadshus som småhus finns tillgänglig
i en omfattning och med lokalisering som
svarar mot efterfrågan. Det är därför
speciellt viktigt att situationen i huvudorten
Vara beaktas.



Kommunen skall, för att skapa
förutsättningar för en god bostadsmiljö,
där så är möjligt, i god tid, iordningställa
och plantera grönytor kring planerad
tomtmark.



Kommunen skall där så bedöms lämpligt
medverka till att befintlig
bostadsbebyggelse förtätas så att nya
bostadstomter kan tillkomma där en
etablerad bostadsmiljö, och utbyggd
infrastruktur finns, och så att vad gäller
speciellt Vara, stadskaraktären stärks.



Kommunen skall verka för en god
boendemiljö även på landsbygden, bland
annat genom en landskapsanpassad och till
omfattningen väl avvägd utbyggnad av
vindkraften.



Kommunen skall tillhandahålla ett till
behoven väl anpassat bestånd av särskilda
boenden för äldre och andra grupper med
speciella behov.



Kommunen skall bidra till att sprida
information om befintlig äldre bostadsbebyggelse, med syftet att medverka till att
byggnadernas kulturhistoriska värden
bevaras.

