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Inledning  

Handlingar  

Samrådshandlingar består av  

 Plankarta med bestämmelser  

 Planbeskrivning (denna handling) 

Övriga handlingar och utredningar  

 Fastighetsförteckning (daterad 2019-06-24)  

 Beräkning av tågbuller i Vara tätort (daterad 2008-05-13)  

 Riskutredning för transport av farligt gods (daterad 2016-10-07)  

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 inte särskilt utpekat i Översiktsplan ÖP2012.  

Planändringens syfte och huvuddrag 

Ändring av gällande detaljplan syftar till att möjliggöra en utbyggnation av 
huvudbyggnaden, samt att anpassa gällande detaljplan mot befintlig 
bebyggelse inom Bofinken 2. 

Fastighetsägare för Bofinken 2 önskar bygga ut huvudbyggnaden i sydvästlig 
riktning. Idag är en utbyggnation inte möjlig då gällande detaljplans maximalt 
tillåtna byggrätt nyttjas av befintlig bebyggelse inom fastigheten. 
Planändringen innebär att byggrätten inom fastigheten Bofinken 2 anpassas 
till befintlig bebyggelse samt ökar för att möjliggöra en utbyggnation.  
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Fastigheten Bofinken 2 berörs av detaljplan Svalan 6, 8, 10, Bofinken 2 m.fl. 
som vann laga kraft 2007-10-26.  

Förutsättningar och förändringar  

Planförutsättningar   

 

 

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

Bofinken 2 är inte särskilt utpekat som utvecklingsområde för bostäder eller 
verksamhetsområde, utan anges som befintlig markanvändning.  
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Gällande detaljplan  

Bofinken 2 berörs av detaljplan Svalan 6, 8, 10, Bofinken 2 m.fl. , från år 2007 
(plannummer 3481).  

De planbestämmelser som medges i den befintliga planen är:  

 Lokalgata betecknat område tillämpas för trafik som har sitt mål vid 

gatan.  

 B betecknat område får bebyggas för bostadsändamål.  

 C betecknat område får bebyggas för ändamålet centrumverksamhet.  

 P betecknat område tillämpas för parkeringsändamål.  

 Med e=000 betecknat område regleras den högsta tillåtna bruttoarean 

ovan mark.  

 Prickbetecknad yta får ej bebyggas.  

 Korsbetecknad yta får endast bebyggas med uthus/garage.  

 g1 betecknat område får gemensamhetsanläggning för varutransporter 

anordnas.  

 g2 betecknat område får gemensamhetsanläggning för infart anordnas.  

 g3 betecknat område får gemensamhetsanläggning för parkering 

anordnas. Bilplats får dock ej anordnas närmare än 15 m från spårmitt 

räknat.  

 Fyllda cirklar ovanpå användningsgräns anger utfartsförbud.  

 Med p1 betecknat område får bottenvåning ej inredas med bostäder.  

 Med p2 betecknat område ska loftgångar mot gata vara helt inglasade.  

 Med p3 betecknat område skall fasaden huvudsakligen bestå av glas.  

 Med p4 betecknat område skall fasaden vara putsade.  

 Med p5 betecknat område skall byggnad utformas så att inte maximal 

ljudnivå i bostadsrum överskrider 45 dB(A) och på uteplats70 dB(A). 

Vibrationsnivån inomhus i sovrum får inte överskrida 0,4 mm/s vägd 

RMS.   

 Med    0,0         betecknat område anger högsta tillåtna totalhöjden  

 Med    0,0     betecknat område anger högsta tillåtna byggnadshöjd 

(takfotshöjd).  

 Område betecknat I, eller II får anger antalet tillåtna våningar 

 Inom v markerat område får vind inte inredas.  

 Inom q betecknat område får byggnaden inte rivas eller förvanskas till 

det yttre, men får byggas till mot sydväst.  

 

v 
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Bild på gällande detaljplan från 2007. Grön streckad linje redovisar planområdet som 
gällande detaljplan omfattar. Rödmarkerat område redovisar den del av gällande detaljplan 
som upphävts i och med nyare plan år 2011. Blåmarkerat område redovisar det område 
som omfattas av föreslagen planändring.   

Planändringar 

Nedan redovisas vilka områden i gällande detaljplan som avses ändras och 
påverkas av planförslaget.  

BESTÄMMELSER SOM UTGÅR  

Mark som ej får bebyggas  

 

 

Omfattning  

I planområdets nordvästra 
och sydvästra del justeras 
byggrätten för att anpassa 
till befintlig bebyggelse 
samt för att möjliggöra en 
utbyggnation inom 
fastigheten Bofinken 2.  

Se bild till vänster för 
förtydligande angående 
vilka områden som berörs 
av justeringen.  
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Våningsantal  Gällande detaljplan reglerar våningsantalet till att 
tillåta maximalt två våningar. Då denna 
bestämmelse är otydlig och våningsantal kan vara 
ett svårtolkat begrepp är bestämmelsen inte 
lämplig att använda. Inom det område som 
bestämmelsen berör begränsas totalhöjden till 6,5 
meter. Maximalt antal våningar regleras indirekt av 
den maximalt tillåtna totalhöjden. Bestämmelsen 
om maximalt tillåtna våningar bortfaller.  

 

BESTÄMMELSER SOM TILLKOMMER & OMFORMULERAS  

BEGRÄNSNING AV MARKENS BEBYGGANDE  

Mark som ej får bebyggas, & markreservat för allmännyttiga ändamål  

 

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK 

Utformning  

Placeringsbestämmelserna p3 & p4 i gällande 
detaljplan redovisas med beteckningarna f2 

respektive f1.  

 Placeringsbestämmelsen p5 – Byggnad skall utformas 
så att inte maximal ljudnivå i bostadsrum överskrider 45 
dB(A) och på uteplats 70 dB(A). Vibrationsnivån 
inomhus i sovrum får inte överskrida 0,4 mm/s vägd 
RMS, justeras för att omfatta dagens krav på buller 
och vibrationsnivåer. I planförslaget formuleras 
planbestämmelsen som m1 – Bostadsbebyggelse ska 
placeras och utformas så att gällande riktlinjer och krav för 
buller- och vibrationsnivåer efterföljs. 

 

Omfattning  

Byggnadshög & Totalhöjd  Ingen förändring av gällande regleringar av total- 
och byggnadshöjd.  

Östra delen av 
planområdet omfattas av 
en ledningsrätt (se 
illustration i bild till 
väster om vilket område 
som berörs). För att 
ledningsrätten inte 
negativt ska påverkas av 
eventuella markarbeten, 
reserveras berört område 
för underjordiska 
allmännyttiga ledningar, 
samt prickmark – Marken 
får inte förses med byggnad.   



Ändring av detaljplan för Bofinken 2 2019-06-24 

 

Sida 6 

 

Exploateringstal  Exploateringstalet e250 i gällande detaljplan 
justeras till befintlig byggnation och anpassas för 
att möjliggöra en tillbyggnad. Exploateringstalet 
redovisas som e1360 i plankartan.  

Utfart   Ingen skillnad gällande bestämmelsen för 
utfartsförbud.  

Lägenhetsfördelning  Ingen skillnad gällande bestämmelse för v1 – Vind 
får ej inredas.  

Kulturvärde  Ingen skillnad gällande bestämmelse för q – 
Byggnad får inte rivas förvanskas till det yttre, men får 
byggas till mot sydväst.   

Mark och vegetation  

MARKANVÄNDNING  

Inom planområdet finns idag bebyggelse i form av ett bostadshus i 1-2  
våningar. Omkringliggande bebyggelse består av flerfamiljshus i 2-4 våningar.  

Sydväst om planområdet finns en allmän parkeringsyta för cirka 20 bilar.  

Planändringen innebär att en utbyggnation av bostadshuset kommer vara 
möjlig. Samt att detaljplanen anpassas efter befintlig byggnation.  

Geotekniska förhållanden  

Planförslaget förändrar inte markanvändningen och bebyggelsen inom 
planområdet i den omfattningen att en geoteknisk undersökning anses 
fordras. 

Enligt Sveriges Geotekniska Undersökning består området av glacial lera. 
Marken har med andra ord liten genomsläpplighet, är vibrationskänslig och 
kan vara erosionskänslig och flyttbenägen i vattenmättat tillstånd.  

Bebyggelse   

Inom planområdet utgörs bebyggelsens av ett enfamiljshus á 1-2 våningar. 
Den byggnadsdel som är upp till 2 våningar har tidigare brukats som en 
transformatorstation och är idag ombyggd till bostad.  
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Bilden till väster visar byggnationen inom planområdet från Södergatan. Bilden till höger 
visar bebyggelsen inom planområdet sett från parkering angränsandes i södra planområdet.  

Omkringliggande bebyggelse utgörs av flerfamiljshus i 2-4 våningar. 
Angränsandes till planområdets södra del finns idag en parkering för cirka 20 
bilar. 

Planförslaget möjliggör för en utbyggnation av huvudbyggnaden.  

Kulturmiljö och fornlämningar  

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

KULTURMILJÖ  

Tegelbyggnaden inom planområdet har tidigare varit i bruk som 
transformatorstation. Den röda tegelbyggnaden har åt gatan ett torn i två 
våningar med ett toppigt tälttak med svängda takfall. Taket är täckt med plåt.  

 

Bilden ovan visar tegelbyggnaden som tidigare brukats som transformatorstation.  

En kulturhistorisk inventering utförd av Skaraborgs länsmuseum år 1984 har 
värderat den tidigare transformatorstationen som mycket värdefull för den 
omkringliggande miljön.  

Planförslaget innebär ingen förändring i gällande reglering av tegelbyggnaden. 
Därmed fortsätter tegelbyggnaden att omfattas av skyddsbestämmelsen q1 – 
byggnaden får inte rivas eller förvanskas till det yttre men får byggas till mot sydväst.  
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Trafik  

GATUNÄT 

Fastigheten Bofinken 2 nås via Södergatan. Inom planområdet finns det 
möjlighet till privat parkering.  

Planområdet är strategiskt nära stationsområdet i Vara tätort. Avståndet till 
Vara station är cirka 80 meter, med förbindelser till städer såsom Göteborg, 
Borås, Herrljunga och Lidköping.  

Det finns goda möjligheter till att ta sig via fot eller cykel till och från 
planområdet inom Vara tätort.  

 

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

Tillgänglighet 

Det är av stor vikt att alla ska ha möjlighet att använda platser och utformning 
av byggnader ska ske så att det anpassas till äldre, barn och personer med 
funktionsnedsättning.  

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.  

Tekniska frågor  

VATTEN OCH AVLOPP  

Fastigheten är ansluten till det kommunala vatten- och avloppsnätet. 
Sophämtning och underhållet av återvinningscentralen sköter idag Ragn-Sells 
på uppdrag av kommunen.  
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AVFALL  

Återvinningsstation finns vid Turbingatan 14, cirka 900m från planområdet.  

DAGVATTENHATERING  

Enligt en översiktlig kartering utförs av DHI över maximala vattendjup i 
samband med ett hundraårsregn över Vara tätort, berörs fastigheten Bofinken 
2 inte särskilt.  

Dagvattnet inom Bofinken 2 ska hanteras inom fastigheten. Exempelvis kan 
dagvatten, beroende på markförhållanden, fördröjas gnom lokalt 
omhändertagande av dagvatten (LOD), fördröjningsmagasin, dammar och 
svackdiken, m.m..    

 

Utdrag från kartering över översvämningsriskdrabbade områden vid 100-års regn av Sweco 
Environment AB för Vara tätort. Den röda ringen i kartan ovan illustrerar planområdet.  

VÄRME OCH KYLA  

Fastigheten är ansluten till fjärrvärmenät.  

TELE, BREDBAND OCH ELDISTRUBTION  

Fastigheten har fiberanslutning och elanslutning.  

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.  

TRAFIKBULLER OCH INDUSTRIBULLER 

Planområdet är lokaliserat mycket nära Älvsborgsbanan, cirka 40 meter räknat 
från närmaste spårmitt, och påverkas av buller och vibrationer från 
förbipasserande tåg. Enligt en bullerrapport, utförd för en prognostiserad 
järnvägstrafik år 2020, antas cirka 50 tåg passera Vara dagligen. Tågtrafiken på 
Älvsborgsbanan genom Vara tätort trafikeras huvudsakligen av persontåg.  



Ändring av detaljplan för Bofinken 2 2019-06-24 

 

Sida 10 

 

De högsta bullervärden uppnås då godståg passerar. Älvsborgsbanan är en 
omledningsbana för godstrafik och används vid planerade avbrott och akuta 
händelser för godstrafik. Därmed trafikeras Älvsborgsbanan förbi Vara tätort 
inte av godstrafik dagligen.  

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.  

Om ljudnivån ändå överskrider de ovan beskrivna nivåerna bör minst hälften 
av bostadsrummen i bostaden vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent 
ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och minst hälften av bostadsrummen ska 
vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan 
kl. 22:00 och 06:00 vid fasaden.  

  

Bilden ovan visar beräkning av dygnekvivalent ljudnivå från tåg vid Älvsborgsbanan vid 
fastigheten Bofinken 2.  
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Bilden ovan visar beräkning av maximal ljudnivå från tåg vid Älvsborgsbanan vid 
fastigheten Bofinken 2.  

De bullervärden som anges i rapporten kan antas vara något lägre än de 
värden som rapporteras, eftersom bebyggelsen inom fastigheten Bofinken 2 
uteslutits vid beräkningen av tågbulle. Det finns idag i fastighetsgräns mot 
järnvägen en högre avskärmande vägg som kan antas minska delar av 
tågbullret mellan vägg och bostadsfasad. Bostadsbyggnationen inom 
planområdet antas även denna skärma av visst buller och främst minska 
bullernivåerna på norra sidan närmast Skördegatan.  

 

Bilden ovan visar den avskärmande väggen mellan parkeringsytan och bostadshuset.  

Kommunen bedömer att risken för negativa effekter på människors hälsa och 
miljö inte bedöms öka i och med planförslaget, och således kan en 
utbyggnation av huvudbyggnaden anses vara lämplig.  

FÖRORENINGAR  

Inga potentiellt förorenade områden finns i planområdet.  

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

FARLIGT GODS 

Enligt länsstyrelsernas (Skåne län, Stockholms län, Västra Götalands län) 
rapport Riskhantering i detaljplaneprocessen framförs riskpolicyn som innebär att 
riskhanteringsprocessen beaktas i framtagandet av detaljplaner inom 150m 
avstånd från farligt godsled.  

Generellt bör ny bebyggelse inte tillåtas inom ett område på 30 meter från 
järnvägen, (räknat från spårmitt på närmaste spår). Ett sådant avstånd ger 
utrymme för räddningsinsatser om det skulle ske en olycka, och det möjliggör 
en viss utveckling av järnvägsanläggningen. Planområdet ligger ca 40 meter 
från Älvsborgsbanan, räknat från spårmitt.  

 

Skärmdump från länsstyrelsernas rapport ”Riskhantering i detaljplanerprocessen” som 
visar zonindelning för riskpolicyns riskhanteringsavstånd. Zonerna representerar möjlig 
markanvändning i förhållande till transportled för farligt gods. Zonerna har inga fasta 
gränser, utan riskbilden för det aktuella planområdet är avgörande för markanvändningens 
placering. En och samma markanvändning kan därigenom tillhöra olika zoner.  

En riskutredning för transport av farligt gods har tagits fram i och med 
detaljplanearbete för fastigheten Kyrkan 1 i Vara kommun. Då 
Älvsborgsbanan genom Vara i dagsläget inte trafikeras av dagliga 
godstransporter (Älvsborgsbanan är endast en omledningsbana för godstrafik 
vid planerade och akuta avbrott) utgår riskberäkningarna i rapporten från 
Trafikverkets prognos för framtida transporter av farligt gods på banan. Detta 
innebär en trafikering av åtta godståg per dag som då skulle passera Vara 
tätort.  
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Riskutredningen för transport av farligt gods som gjordes för 
detaljplanearbetet vid Kyrkan 1 i Vara kommun har analyserat individrisken. 
Individrisken är risken för en person att omkomma i en olycka när han/hon 
befinner sig på en specifik plats i närheten till en s.k. riskkälla. Man utgår från 
att personen befinner sig på denna plats under ett helt år.  

Riskutredningens resultat visar på att individrisken är acceptabel från ca 13 
meter från järnvägen. Närmare järnvägen ligger individrisknivån på gränsen 
till det tolerabla. Då planområdet ligger på ett avstånd om 40 meter från 
spårmitt räknat kan individrisken inom planområdet anses vara acceptabel.  

Bebyggelse inom planområdet används idag som bostad, och planförslaget 
bedöms inte innebär en ökad risk för negativa effekter på människors hälsa 
och säkerhet.  

BRAND OCH UTRYMMNINGSSÄKERHET  

Hänsyn ska tas till gällande brandskyddsregler och däribland BBR (Boverkets 
byggregler).  

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.  

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 gällande planens miljöpåverkan. 
Om planen medför en betydande miljöpåverkan måste en 
miljökonsekvensbeskrivning upprättas som följer Miljöbalken 6 kap 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  
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- 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 

Fastigheten Bofinken 2 kommer fortsatt användas som bostad. Högsta tillåtna 
bruttoarea nyttjas och en utbyggnation av befintlig bostad är ej möjlig.  

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.  

Organisatoriska frågor 

PLANPROCESSEN 

För planer som omfattar någon av dessa punkter enligt PBL 5kap 7§ medför 
det ett utökat förfarande: 

o Inte är förenlig med översiktsplanen eller länsstyrelsens 
granskningsyttrande enligt PBL 3kap. 16§ 

o Är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor 
betydelse, eller  

o Kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Lag (2014:900) 

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 beröra 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.  
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Tidsplan 

Steg i detaljplaneprocessen för 
standardförfarande 

Planerade tidpunkter 
för planen 

Planbesked i MBN 2019-01-31 (MBN §9) 

Upprättande av planförslag 2019-03 

Samråd – MBN 2019-04 

Granskning (2 veckor) – MBN 2019-05 

Antagande i MBN 2019-06 

Laga kraft 2019-07 

 

GENOMFÖRANDETID 

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

Fastighetsrättsliga frågor 

HUVUDMANNASKAP OCH FASTIGHETSÄGARE 

Planområdet består endast av kvartersmark och är i privat ägo.  

Planområdet omfattar en fastighet: Bofinken 2.  

Fastighetsägaren ansvarar för genomförande inom kvartersmark.  

Planförslaget innebär inga nya förutsättningar för fastighetsindelningen.  

LEDNINGSRÄTT  

I östra delen av fastigheten Bofinken 2 finns en ledningsrätt (akt.nr. 1470-694) 
till förmån för Vara kommun (ledningshavare) ledningsrätt för vatten- och 
avloppsledningar.  

Planförslaget innebär ingen förändring av ledningsrätten.  

BYGGLOV  

Inga förändringar i skyldigheten att söka bygglov föreslås.  
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Ekonomiska och tekniska frågor 

PLANEKONOMI 

Planbekostnader regleras enligt planavtal. Planavtalet är tecknat mellan 
kommunen och fastighetsägare enligt antagen plantaxa och debitering sker för 
antal nedlagda timmar kommunen lagt ner för planarbetet. Ingen planavgift 
tas därför ut vid bygglov.  

Kostnaderna för fastighetsreglering bekostas av fastighetsägaren.   
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Ellen Bengtsson  

Planarkitekt 

Vara kommun 


