
INBJUDAN TILL MARKANVISNING
ETT CENTRALT LÄGE I 
EN CENTRAL ORT
Vara ligger centralt i Västra 
Skaraborg med närhet till Göteborg, 
Skövde, Trollhättan, Lidköping, m.fl. 
E20, riksväg 47 och Älvsborgsbanan 
korsar tätorten. 

Lassagården är 1 km nordost om Vara 
centrum och nås genom Östra 
Ringleden/väg 187 via Kungsgatan. Det 
finns goda bussförbindelser till området. 

Vara kommun håller på med att ta fram en detaljplan vid området 
Lassagården i Vara tätort. Denna inbjudan till markanvisning vänder sig 
till dig som är intresserad att exploatera vid området.  

Vi ser fram emot att se smarta lösningar på hur detta område kan 
bebyggas.

VARA VÄXER!  

VILL DU VARA MED 

I UTVECKLINGEN?  KONTAKT
För frågor gällande detaljplan 

Ellen Bengtsson 
Planarkitekt 

tel.nr. 0512-31891 
e-post: ellen.bengtsson@vara.se 

För frågor gällande markanvisning 
Mikko Mäkelä 

Mark- och exploateringsstrateg 
tel.nr. 0512-31060

e-post:mikko.makela@vara.se

LASSAGÅRDEN

VARA VÄXER! 

VILL DU VARA MED 

I UTVECKLINGEN?



Detaljplanen är uppdelad i olika 
områden som möjliggör för en 
varierad bostadsbebyggelse. 

Förslaget är öppet för eventuell 
etappindelning. 

Anledningen till att vi frågar om 
markanvisning såhär tidigt i 
processen är för att det ännu finns 
tid att för att anpassa detaljplanen

- Flerbostadshus 
- Gärna en blandning mellan 

hyres- och bostadsrätter
- Byggnadshöjd 17,5 meter 

respektive 19,5 meter nockhöjd
- Exploateringsgrad 40% 

- 19 000 kvm 

A

- Rad- och parhus
- Byggnadshöjd 7 meter 

respektive 9 meter nockhöjd
- Exploateringsgrad 30% 

- 5 100 kvm 

B

- Villor
- Byggnadshöjd 7 meter 

respektive 
9 meter nockhöjd

- Exploateringsgrad 30% 
- 4 800 kvm 

C

OMRÅDEN FÖR 
MARKANVISNING

EXPLOATERING AV LASSAGÅRDEN

TOMTKÖ
I den södra delen av 
Lassagårdsområdet planeras det för 
villabebyggelse som går till den 
allmänna tomtkön. 

DETALJPLAN
Utkast för planhandlingarna tillhö-
rande detaljplanearbetet för Lassa-
gården bifogas. OBS. Ej färdiga.



Målsättningen med denna markan-
visningen är att det byggs många 
bostäder med god kvalitet - en win 
win situation för både kommun, 
exploatör och boende. 
 

MÅLSÄTTNING

BEDÖMNINGSGRUNDER

VAD HÄNDER NU?
Efter anbudstiden kommer 
representanter från Vara kommun 
att utvärdera anbuden och välja en 
eller flera byggherrar som får arbeta 
vidare med sin idé för ny bebyggelse 
vid Lassagården. 

Vi kommer att bedöma förslagen 
utifrån bedömningsgrunderna till 
vänster. 

Sedan inväntar kommunen att 
detaljplanen vinner laga kraft. 
Därefter kan datum för byggstart 
diskuteras. 
 

HÖG EXPLOATERING

Hög utnyttjandegrad på 

tillåten 

byggrätt i detaljplan.

GESTALTNINGEn god gestaltad miljö vad 
gäller byggnader och 
utomhusmiljön.

VARIERADE 

UPPLÅTELSEFORMER

Förslag som visar på olika 

former av boendetyper, så 

att det kan finnas ett 

boende för alla. 

TIDPLAN
Vi ser gärna att förslaget kan påbörjas inom närtid.

REFERENSOBJEKT

Det är positiv
t om ni 

tidigare genomfört lik
ande 

projekt med goda resultat.

KLIMATSMART 

LÖSNING

Förslaget får gärna visa på 

olika lösningar som kan 

bidra till ett hållbart 

samhälle UNIKA LÖSNINGARVara vågar! Gör ni det också?
DAGVATTENHANTERING

Kreativa lösningar för dag-

vattenhantering.



Ett avtal upprättas med byggherren/
byggherrarna som valts för 
markanvisning av Vara kommun. 

I avtalet klargörs åtagande och 
ansvar, fördelning av kostnader i 
samband med en byggnation samt 
villkor för en överlåtelse av marken. 

Om parterna inte kommer överens 
om avtalet har kommunen rätt att 
skriva avtal med en annan 
byggherre. Kommunen har även rätt 
att återta avtalet utan ersättning om 
byggherren inte avser eller förmår 
att genomföra projektet i den takt, 
eller på annat sätt, som 
avtalsskrivandet avsåg. 

AVTAL

ALLMÄNNA VILLKOR
Markpris
I enlighet med kommunens gällande 
taxa, för närvarande: 
- 150 kr/kvm för område A och B
- 135 kr/kvm per tillåten BTA för      
   område C 

Priset kan komma att omförhandlas 
vid tecknande av avtal.

Kommunala avgifter
- Planavgift 
- Bygglovsavgift 
- Nybyggnadskarta
- VA-avgift
- Markanvisningsavgift (10% av   
  markpriset)

För information om ovannämnad 
kommunala avgifter se kommunens 
respektive taxa på:
www.vara.se/kommun-och-politik/
forfattningssamling/

alt. kontakta Mikko Mäkelä eller 
Ellen Bengtsson på Vara kommun.  

Riktlinjer för parkering
Område A och B 
- 1,5 parkering/bostad (inkl. 
gästparkering)

Område C: 
- 1 parkering per bostad (inkl. 
gästparkering)

Kravet på antal parkeringar per 
bostad kan lättas vid lösningar som 
främjar alternativa transportmedel, 
ex. cykelgarage, bilpool, et.c. 

Dagvattenhantering
Lokalt omhändertagande av 
dagvatten förespråkas i möjligaste 
mån.

Enprocents-regeln
Vi förväntar oss att privata 
byggherrar bidrar till hur 
allmänheten upplever vår stad, 
därför ska byggherren lägga en 
summa som motsvarar 1% av 
markpriset på utsmyckning som är 
synlig från allmän plats. 

Övriga avgifter 
Elanslutning 
Nätverksanslutning (Fiber kommer 
anläggas)
Fjärrvärme (Området ej anslutet 
ännu) 
Sophantering 

Ej kommunala avgifter men vi 
hjälper er gärna med att komma i 
kontakt med lokala leverantörer.



SKICKA IN ANSÖKAN

2019 januari till februari 
Inbjudan till markanvisning 

2019 mars 
Beslut om vinnande anbud, 
granskningstid för detaljplan 

2019 april
Undertecknat avtal

2019 sommaren 
Detaljplanen vinner laga kraft 

2020 våren 
Byggstart

TIDPLAN

KONTAKT
För frågor gällande detaljplan 

Ellen Bengtsson 
Planarkitekt 

tel.nr. 0512-31891 
e-post: ellen.bengtsson@vara.se 

För frågor gällande markanvisning 
Mikko Mäkelä 

Mark- och exploateringsstrateg 
tel.nr. 0512-31060

e-post:mikko.makela@vara.se

Handlingarna ska vara märkta med rubriken 
”intresseanmälan, markanvisning Lassagården”, 
och innehålla följande: 

Företagets/byggherrens namn och organisationsnummer/personnummer

Kontaktuppgifter till intressent (namn, telefon, e-post) 

Kort beskrivning och enklare skiss över ambitionen av området och 
byggnationen (vilken del av området som är aktuellt, antal och typ av 
bostäder, hur bedömningsgrunderna kan tillmötesgås)

Eventuella samarbetspartner för genomförandet av exploateringen

Intresseanmälan ska vara 

inskickad senast den  

28 februari 2019 till: 

vara.kommun@vara.se

Eventuella referensobjekt, 
och övrig information som är relevant.

Har ni frågor? Behöver ni mer
underlag, (ex. dwg-fil, 
bullerutredning)?

Tveka inte på att höra av er! 


