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Handläggning 
Rubricerad detaljplan, upprättad i mars 2019, har i enlighet med beslut i miljö 
och byggnadsnämnden, varit föremål för samråd mellan den 29 mars 2019 
och den 19 april 2019.  

Detaljplanen handläggs med enkelt 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 kommunens hemsida www.vara.se, Vara 
bibliotek samt i kommunhuset.  

Inkomna synpunkter  

Följande har inkommit med yttrande:  

o Länsstyrelsen  
o Trafikverket  
o Lantmäteriet 
o Socialnämnden   

Yttranden utan särskild erinran:  

o Västtrafik  
o Vattenfall eldistribution AB  
o Räddningstjänsten Västra Skaraborg  
o Miljö- och byggnadsnämnden  
o Tekniska nämnden  
o Bildningsnämndens arbetsutskott  

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:  

Om ärendet  

Enligt planbeskrivningen är syftet med detaljplaneförslaget 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”.  

Länsstyrelsens samlade bedömning  

Länsstyrelsen lämnar bedömning enligt 5 kap 14§ plan- och bygglagen (PBL 
2010:900).  
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Länsstyrelsen kommer inte att pröva kommunens beslut om förslag till 
detaljplanen antas. I den här bedömningen har hänsyn tagits på att 
planförslaget gäller i stora drag en befintlig bostadsbebyggelse.  

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning  

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10§ 
PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av ändring 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 
lagstiftningens krav.  

Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10§ PBL  

Enligt 11 kap. 10§ ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagandebeslut 
av en plan eller områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon 
av de fem prövningsgrunderna.  

Länsstyrelsen bedömer att det aktuella förslaget inte strider mot några av 
prövningsgrunderna.  

Råd enligt PBL  

Enligt 5 kap 14§ PBL är en av Länsstyrelsens uppgifter under samrådet att 
särskilt ge råd om tillämpningen av 2 kapitlet PBL och bestämmelserna i lagen 
i övrigt om det behövs från allmän synpunkt.  

 Noteras.  

Buller och vibrationer  

I planbeskrivnigen hänvisas till en bullerutredning från 2008 som utgår från 
prognostiseras trafik för år 2020. Idag skulle man utgå från trafikprognoser 
för år 2040 vilket har påpekats av Trafikverket. Länsstyrelsens i likhet med 
Trafikverket bedömer att utredningen inte behöver uppdateras i och med 
förslaget inte innebär ny markanvändning.  

Angående vibrationer finns ingen utredning om vilka värden som kan 
förväntas. Det är möjligt att gällande detaljplan innehåller en sådan 
bedömning/utredning. I så fall bör frågan redovisas i planbeskrivningen.  

De utredningar som genomförts har endast utrett risk och bullernivåer 
inom och intill järnvägsområdet i Vara tätort. I plankartan redovisas 
bestämmelsen m1 – ”Bostadsbebyggelse ska placeras och utformas så att 
gällande riktlinjer och krav för buller- och vibrationsnivåer efterföljs” och 
därmed ska exploatören visa att dessa gränsvärden uppfylls vid byggnation.  

Markföroreningar  

I planbeskrivningen står det att, ”Om föroreningar upptäcks vid markarbete ska 
anmälan ske direkt till kommunens miljö- och byggnadsnämnd”. Det är bra att 
kommunen uppmärksammar frågan om markföroreningar. Man bör ta 
hänsyn att inom planområdet finns det en gammal transformatorstation som 
har byggts om till bostad. Gamla transformatorstationer kan vara förorenade i 
och med gamla transformatorer innehöll PCB-olja.  
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Trafikverkets synpunkter 

Trafikverket har lämnat ett yttrande daterat 2019-04-01 som bifogas i sin 
helhet. Trafikverkets synpunkter gäller buller och vibrationer samt farligt 
gods. I yttrandet sammanfattas Trafikverkets syn som följande, ”Eftersom 
planförslaget inte innebär någon ny markanvändning eller fler bostäder kan kommunens 
utredningar och bedömningar anses vara rimliga. Trafikverket har inte några synpunkter 
på planförslaget”.  

Länsstyrelsen delar Trafikverkets synpunkter.  

Lantmäteriets synpunkter 

Lantmäteriet har lämnat ett yttrande daterat 2019-04-11 som biogas i sin 
helhet. I yttrandet står det att, ”Om kommunen endast avser att göra en ändring så 
föreslås att ha en bild på området där ändringen ska göra, samt en beskrivning av de 
bestämmelser som ska ändras, i de nu gällande planhandlingarna”.  

Länsstyrelsen anser att det här planförslaget gäller en ny detaljplan och inte 
ändring av den befintliga detaljplanen. Rubriken ”Planändringar” på sidan 2 i 
Planbeskrivningen kan dock tolkas som att detta gäller ändring av en gällande 
detaljplan. Kommunen bör tydliggöra om ärendet gäller en ändring av en 
gällande plan eller upprättade av en ny plan som ersätter delar av en gällande 
detaljplan.  

Kommunen avser att göra en ändring av en gällande plan. Plankarta och 
planbeskrivningen förtydligas för att tydliggöra att planförslaget gäller en 
ändring av gällande detaljplan.  

Behovsbedömning  

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning om att förslaget inte innebär 
betydande påverkan på miljön.  

 

Inför Länsstyrelsens bedömning i ärendet har berörda statliga 
sektorsföreträdare berett tillfälle att lämna synpunkter. Ärendet har handlagts 
och beslutats av planhandläggare Saeid Erfan. Vad som angivits ovan gäller 
som statens samlade myndighetsuppfattning vid en avvägning mellan olika 
framförda synpunkter.  

I den slutliga handläggningen har synpunkter hämtats från representanter på 
Enheten för samhällsskydd och beredskap, Kulturmiljöenheten samt 
Miljöskyddsavdelningen.  

 Noteras.  

  

TRAFIKVERKET yttrar sig enligt följande:  

Statlig infrastruktur 

Det finns inte någon statlig väginfrastruktur som direkt berörs av 
planförslaget. Däremot gränsar planområdet i väster till Älvsborgsbanan. 
Älvsborgsbanan är av riksintresse för kommunikationer, och är en 
elektrifierad järnväg som trafikeras av både gods- och persontransporter. Den 
har också en viktig funktion för omledningstrafiken. 

Trafikverkets synpunkter 
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Buller och vibrationer  

Planområdets närhet till Älvsborgsbanan medför risk för störning i form av 
buller- och vibrationer. I planbeskrivningen hänvisas till en bullerutredning 
från 2008. Den utgår från prognostiserad trafik för år 2020. Nya beräkningar 
som görs idag ska utgå ifrån Trafikverkets basprognos för 2040. Eftersom 
planändringen inte innebär någon ny markanvändning, och inte heller fler 
bostäder så känns det inte rimligt att kräva att en ny bullerberäkning tas fram.  

Ytterligare resonemang kring bullerfrågan är att den förhöjda stödmuren i 
väster inte fanns bullerberäkningen från 2008. Effekten av muren motverkar 
eventuellt ökade tågturer. Den dimensionerade situationen är den maximala 
bullernivån nattetid till följd av passerande godståg, något som inte har inte 
förändrats mellan prognosåren.  

Farligt gods 

Trafikverket noterar kommunens riskbedömning avseende olyckor med 
farligt gods. De resonemang och antaganden som förs i planbeskrivningen är 
rimliga.  

Sammantagen bedömning  

Eftersom planförslaget inte innebär någon ny markanvändning eller fler 
bostäder kan kommunens utredningar och bedömning anses vara rimliga. 
Trafikverket har inte några synpunkter på planförslaget.  

Övrigt  

Trafikverket ser fram emot fortsatt deltagande i ärendet.  

 Noteras.  

LANTMÄTERIET yttrar sig enligt följande:  

Vid genomgång av planförslagets samrådshandlingar (daterade 2019-03-15) 
har följande noterats:  

Planförslaget redogör för att endast några bestämmelser ska ändras, och att 
flertalet bestämmelser i gällande detaljplan ska fortsätta vara aktuella.  

Om kommunen endast avser att göra en ändring så föreslås att ha en bild på 
området där ändring ska göras, samt en beskrivning av de bestämmelser som 
ska ändras, i de nu gällande planhandlingarna.  

I planbeskrivningen vid rubrik ”Planändringar” redovisas vilka 
planbestämmelser som påverkas av ändringen samt illustrationer för 
förtydligande av vilka områden som avses förändras i och med 
planändringen.  

Plankarta och planbeskrivningen förtydligas för att tydliggöra att 
planförslaget gäller en ändring av gällande detaljplan.  

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.  

Noteras. Kraven på hur bebyggelse ska utformas vad gäller tillgänglighet 
regleras i Plan och Bygglagen, Plan och Byggförordningen och Boverkets 
byggregler. När fastighetsägaren ansöker om bygglov prövas dessa frågor. 
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Inga undantag gällande regelverk vad gäller tillgänglighet eller bygglov 
föreslås i detaljplan.  

Förändringar efter samråd  

Plankarta  

o Planområdet utökas till att omfatta hela gällande detaljplans område 
från att tidigare endast omfattat området där planändring föreslogs.  

Planbeskrivning 

o Avsnitten Gällande detaljplan och Planändringar förtydligas för att 
tydliggöra att planförslaget gäller en planändring.  

 

 

2019-05-08 

 

 

Ellen Bengtsson 

Planarkitekt 

Vara kommun 

 

 

 

 

 

  


