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

Detaljplanen handläggs med standardförfarande i enlighet med Plan- och 
bygglagen PBL (SFS:2010:900).  

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

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

Inkomna synpunkter  

Följande har inkommit med yttrande:  

o Länsstyrelsen  
o Lantmäteriet  
o Räddningstjänsten Västra Skaraborg 
o Miljö- och byggnadsnämnden 
o Socialnämnden 
o Hyresgästföreningen i Vara 

Yttranden utan särskild erinran:  

o Trafikverket 
o Vattenfall Eldistribution AB 
o Kommunstyrelsens arbetsutskott 
o Tekniska utskottet 
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.  

 

LÄNSSTYRELSEN (Lst) yttrar sig enligt följande:  

Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och 
bygglagen (PBL 2010:900). 

Länsstyrelsen 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. 

Motiv för bedömningen 
Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka ska uppfyllas för 
att det antagna planförslaget inte ska riskera överprövning. Råd och 
synpunkter handlar om anvisningar för att planförslaget ska uppfylla 
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lagstiftningens krav. Ingen av de 5 prövningsgrunderna enligt PBL 11 kap. 
10§ berörs. 

 
Råd enligt PBL och MB 
Enligt 5 kap 14 § PBL är en av Länsstyrelsens uppgifter under samrådet att 
särskilt ge råd om tillämpningen av 2 kapitlet PBL. 

Miljö 
På grannfastigheten Koltrasten 8, har det funnits en bensinstation som är 
nedlagd. Det finns alltid en risk att det kan finnas föroreningar från gamla 
verksamheter och att de kan ha spridit sig till grannfastigheter. 
Tillsynsmyndighet är miljö- och hälsa i Vara och om föroreningar upptäcks 
ska anmälan genast göras till myndigheten. 
 
Kulturmiljö 
Länsstyrelsen välkomnar initiativet att skydda takmålningen i restaurangdelen 
med en varsamhetsbestämmelse. 
Länsstyrelsen har inget att erinra mot utökningen av kvartersmark mot torget 
och vad som idag är allmän platsmark. 
 
Trafik 
Den aktuella platsen ligger inom 150 meter från järnvägen Älvsborgsbanan 
som är riksintresse för kommunikation och trafikeras av såväl gods- som 
persontransporter. Länsstyrelsen anser att kommunen beaktat detta. 
 
Behovsbedömning 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. 
Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, således behöver inte en 
miljökonsekvensbeskrivning tas fram. 
 
 Noteras.  
 

LANTMÄTERIET (LM) yttrar sig enligt följande: 

Plankartan följer inte Boverkets rekommendationer: Regeringen har i flera 
sammanhang betonat vikten av att detaljplanen utformas på ett enhetligt sätt 
för att underlätta framtida digitalisering, och förenkla byggprocessen. 
Detaljplanen tas fram enligt PBL med de regler som gäller för detaljplaner 
med planstart från och med januari 2015. För denna typ av detaljplaner bör 
som bekant Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för 
detaljplan tillämpas. Plankartans utformning uppfyller inte dessa råd angående 
och det finns inget motiv angivet till varför så har skett: Kombinationer av 
användningar bör betecknas med samtliga relevanta beteckningar och 
redovisas var för sig i listan med planbestämmelser. I detta fall är 
bestämmelserna Centrum och Bostad redovisad på samma rad bland 
planbestämmelserna.  

  
Hur planbestämmelserna redovisas i teckenförklaringen är så pass styrt av 
det ritprogram kommunen använder sig av. Det är därför svårt att i detta 
fall göra en plankarta som stämmer helt överens med Boverkets allmänna 
råd.  
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Däremot så är användningsbestämmelserna separerade i programmet, så 
att det kan redovisas separat vid ev. framtida digitalisering. Varje 
användning kommer på så sätt bli sökbart vid en digitalisering. Det är 
just när teckenförklaringen bildas som de av IT-tekniska skäl redovisas 
ihop.  

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN VÄSTRA SKARABORG (RVS) yttrar sig 

enligt följande: 

RVS uppfattar att ett av planens syften är att möjliggöra etablering av 
hotellverksamhet inom planområdet. Under rubriken ”Brand och 
utrymningssäkerhet” anges att de allmänna råden SRVFS 2008:32 behandlar 
de krav på brandskydd i hotellbyggnader som kan ställas med stöd av lagen 
(2003:778) om skydd och olyckor (LSO). Det bör förtydligas att vid etablering 
av hotellverksamhet inom området genom uppförande eller ändring av 
byggnader så gäller de brandskyddskrav som återfinns i avsnitt 5 i Boverkets 
byggregler (BBR). Hotellverksamhet tillhör verksamhetsklass 4 och omfattas 
av en del särskilda brandskyddskrav. Det är först i bruksskedet som LSO 
tillämpas och man kan ta vägledning av de allmänna råden i SRVFS 2008:32. 
Det bör också noteras att föreskrifter i BBR är tvingande medan allmänna råd 
som SRVFS 2008:32 har en annan juridisk status där deras funktion är att 
förtydliga innebörd i lag, förordning eller myndighetsföreskrift.  

Noteras. Planbeskrivningen kompletteras enligt ovan under avsnittet om 
”brand och utrymningssäkerhet”. 

 

MILJÖ-OCH BYGGNADSNÄMNDEN (MBN) yttrar sig enligt följande: 

Miljö- och byggförvaltningen har granskat samrådshandlingarna för 
fastigheten Vakteln 3 där hotellverksamhet planeras. Ur ett miljö- och 
hälsoperspektiv förändras inget nämnvärt då restaurangdelen redan är en 
befintlig verksamhet i bottenplan. Det som är aktuellt i frågan är ljudnivåer 
från restaurangdelen gentemot hotellverksamheten, på samma sätt som idag 
då bostäder ligger ovanför restaurangen.  
 
Folkhälsomyndighetens riktvärden  
Dessa riktvärden bör tillämpas vid bedömningen av om olägenhet för 
människors hälsa föreligger.  
 
Maximalt ljud  45 dB 
Ekvivalent ljud  30 dB 
Ljud med hörbara tonkomponenter 25 dB 
Ljud från musikanläggningar 25 dB 
 
Byggenheten har varit delaktig under planprocessen, men har följande 
synpunkter.  
I planförslaget har man lagt korsmark på innergården som enbart får 
bebyggas med komplementbyggnad. Byggenheten vill påpeka att tillbyggnader 
i form av t.ex. ett skärmtak som förankras i fasad, inte kan bebyggas på denna 
mark då detta inte är en komplementbyggnad utan en tillbyggnad. Har man 
för avsikt att uppföra någon form av tak som är förankrad i fasad över en 
terrass bör detta förtydligas i plankartan. 
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De byggnadshöjder som anges i detaljplanen (3,5 m, 3,8 m, 6,5 m samt 11 m) 
kan komma att överstigas om man t.ex. vill bygga en takkupa eller någon 
annan utstickande byggnadsdel. Har man för avsikt att göra någon sådan 
åtgärd framöver bör detta beaktas innan detaljplanen antas. 
 

Noteras. Synpunkterna förs vidare till fastighetsägaren.  
 

SOCIALNÄMNDEN yttrar sig enligt följande: 

Socialnämnden har tagit del av planen och anser att tillgängligheten för 
personer med funktionsnedsättning speciellt ska beaktas.  
 

Noteras.  
 
 

HYRESGÄSTFÖRENINGEN yttrar sig enligt följande: 

Vi ser positivt på att det möjliggörs för att bedriva hotellverksamhet i 
centrum. Vi anser vidare att det är av stor vikt att en del av de 
parkeringsplatser som finns i nära anslutning till hotellverksamheten, är 
reserverade för fordon med parkeringstillstånd för rörelsehindrade. 
 
 Noteras.  
 

Förändringar efter samråd  

Planbeskrivning 

- Avsnittet om ”brand och utrymningssäkerhet” förtydligas utifrån 
Räddningstjänsten Västra Skaraborgs yttrande. 
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Ellen Bengtsson 

Planarkitekt  

Vara kommun 

 

 

 

 

 

  


