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Handläggning  
Rubricerad detaljplan, upprättad i november 2018, har in enlighet med beslut i 
miljö och byggnadsnämnden, varit föremål för samråd mellan den 23 
november 2018 och den 1 januari 2019.   

Detaljplanen har i enighet med beslut i miljö- och byggnämnden varit föremål 
för granskning mellan den 7 februari och den 22 februari 2019.  

Handlingarna har varit tillgängliga på kommunhuset, Vara bibliotek och på 
kommunens hemsida www.vara.se    

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

Inkomna synpunkter  

Följande har inkommit med yttrande:  

o Länsstyrelsen 
o Kommunala rådet för funktionsnedsatta (KRF)   
o Skanova 
o Socialnämnden  

Yttranden utan särskild erinran:  

o Vattenfall Eldistribution 
o Räddningstjänsten  
o Lantmäteriet  
o Miljö- och byggförvaltningen  
o Tekniska nämnden  
o Trafikverket  
o Västtrafik  

Innehållet från synpunkterna har sammanfattats av planförfattaren och 
kommentarer till yttrandena från planförfattaren redovisas med kursiv 
indragen text. I kommentarerna beskrivs ändringar som gjorts med anledning 
av synpunkterna samt motiv till varför vissa synpunkter inte har tillgodosetts.  

KOMMUNALA RÅDET FÖR FUNKTIONSNEDSATTA (KRF) yttrar sig 

enligt följande:  

KRF anser att det är viktigt att entrén blir anpassad och tillgänglig för 
funktionsnedsatta, i övrigt finns inget att erinra.  

Noteras. Utformningskrav på bebyggelsen vad gäller tillgänglighet regleras i 
Plan- och bygglagen, Plan- och byggförordningen och Boverkets byggregler. 
När fastighetsägaren ansöker om bygglov prövas dessa frågor. Inga 
undantag från gällande regelverk vad gäller tillgänglighet eller bygglov 
föreslås i detaljplan.  

Befintlig entré är tillgänglighetsanpassad.   

SKANOVA AB yttrar sig enligt följande:  

Skanovas anläggningar inom och intill aktuellt område är markerade på 
bifogad lägeskarta.  

http://www.vara.se/
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Skanova har dels en kopparkabel som försörjer dels egen fastighet samt 
närliggande fastighet med telekommunikation som går inom fastigheten enligt 
bifogad karta, denna önskas kunna finnas kvar i oförändrat läge. Det finns 
även kanalisation/kabel som finns belägen utmed Stora Torget på trottoar 
och som enligt detaljplan kommer att övergå till fastighetsägare på Vakteln 3 
och där önskas innan försäljning ske att Skanova får ett nyttjanderättsavtal för 
denna kanalisation/kabel.  

Skanova har för övrigt, inget att invända mot planförslaget.  

 

Innan försäljning av del av Vara 31:1 sker ska ett nyttjanderättsavtal 
avseende Skanovas ledningar vid del av Vara 31:1 upprättas.  

SOCIALNÄMNDEN yttrar sig enligt följande:  

Socialnämnden har tagit del av rubricerad detaljplan och anser att 
tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning speciellt skall beaktas. 
I övrigt finns inget att invända.  

Se kommunens kommentar till yttrande från Kommunala rådet för 
funktionsnedsatta (KRF).  

Förändringar efter granskning  

Planbeskrivning  

o Planbeskrivningen kompletteras med ett förtydligande av att 
kommunen ska upprätta ett nyttjanderättsavtal avseende Skanovas 
ledningar vid del av Vara 31:1.  

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden antar detaljplanen som är upprättad av tillväxt- 
och utvecklingsavdelningen i november 2018, revideras efter samråd mellan 
november 2018 och januari 2019 och som har varit ute på granskning i 
februari 2019.   
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Planarkitekt  
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