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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 Lantmäteriet  
o Trafikverket  
o Räddningstjänsten Västra Skaraborg  
o Fastighetsenheten Vara kommun  
o Miljö- och byggnadsenheten  
o Sveriges geologiska institut (SGI)  

Yttranden utan särskild erinran:  

o Västtrafik  
o Vattenfall eldistribution AB  
o Tekniska nämnden  
o Bildningsnämndens arbetsutskott  
o Socialnämnden  

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 
byggnation avsedd till uppställningsplats av båtar till försäljning och lager, tillhörande 
verksamheten Hermans Båtar”.  

Länsstyrelsens samlade bedömning  

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

Länsstyrelsen kommer inte att pröva kommunens beslut om förslag till 
detaljplan skulle antas.  

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövningen  
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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 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.  

Markföroreningar  

I Länsstyrelsens register för potentiella föroreningar fanns på fastigheten 
Dalian 6 en registrerad verksamhet med branschklass 2. Det är en 
verkstadsindustri som kan ha använt klorerade lösningsmedel. Det finns inga 
mer uppgifter då det inte kan finnas en risk för föroreningar. 
Tillsynsmyndigheten är Miljö och hälsa i Vara kommun. Om föroreningar 
upptäcks ska det omedelbart anmälas till tillsynsmyndigheten i enlighet med 
Miljöbalken.  

Lantmäteriets synpunkter  

Lantmäteriet har lämnat ett yttrande daterat 2019-04-17 som bifogas i sin 
helhet. Lantmäteriet tar upp frågan om att den nya detaljplanen kommer att 
ersätta tomtindelningen inom planområdet. Lantmäteriet lämnar råd på hur 
man kan hantera frågan. Lantmäteriet uppmärksammar några punkter som 
skulle förbättra plankartan. Länsstyrelsen instämmer med Lantmäteriet.  

Trafikverkets synpunkter 

Trafikverket har lämnat ett yttrande daterat 2019-04-03 som bifogas  i sin 
helhet. ”Trafikverket gör bedömningen att statlig infrastruktur inte påverkas av 
planförslaget, och har därför inte några synpunkter”. Länsstyrelsen instämmer med 
Trafikverket.  

SGI:s synpunkter  

Sveriges geologiska institut (SGI) har lämnat ett yttrande daterat 2019-04-24 
som skickas i sin helhet. SGI har inga invändningar mot förslaget. 
Länsstyrelsen instämmer med SGI.  

Behovsbedömning  

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

 Noteras. 

LANTMÄTERIET yttrar sig enligt följande:  

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  
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Påverkan på tomtindelning  

Tomtindelningen, Dalian, akt 16-VBF-455, gäller numer som en bestämmelse 
om fastighetsindelning i gällande detaljplan (stadsplan akt 16-VBF-430). I 
detta fall ersätter den nya detaljplanen bestämmelse om tomtindelning inom 
planområdet.  

Något som är viktigt att tänka på är att planområdesgränsen anpassas till 
bestämmelsen om fastighetsindelning så att den nya planområdesgränsen inte 
dras rakt igenom vad som är en fastighet enligt äldre tomtindelning. Orsaken 
är (i detta fallet) att det blir oklart vad som gäller för de fastigheter som delvis 
har kvar gällande bestämmelser om fastighetsindelning (tomtindelning) 
utanför planområdet.  

Det är även viktigt att det av plan- och genomförandebeskrivningen framgår 
hur dessa bestämmelser påverkas av den nya planen, exempelvis att 
tomtindelningen antingen i sin helhet upphör att gälla även utanför 
planområdet. Alternativt att planområdet utökas och upphäver 
tomtindelningen per automatik och därmed tas bort ut fastighetsregistret i 
samband med att den nya detaljplanen antas.  

Noteras. Tomtindelningen, akt. 16-VBF-455 avses upphävas inom 
planområdet samband med laga kraft av detaljplanen. 
Genomförandebeskrivningen kompletteras och förtydligas gällande framtida 
tomtindelning och påverkan på tomtindelningen akt 16-VBF-455.  

Delar av planen som skulle kunna förbättras  

(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom 
Lantmäteriets lagstadgade bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet 
skulle förbättra detaljplanen)  

Teckenförklaring, grundkartan  

- Fastighetsbeteckning saknas i grundkartan och bör finnas för att öka 
förståeligheten gällande tex mellan vilka fastigheter marköverföring 
ska ske.  

- Teckenförklaringen till grundkartan innehåller flera beteckningar som 
inte finns med i grundkartan, se tex. Stigar, samfund och bostad.  

- Röd linje i kartan finns inte med i teckenförklaringen.  

 

Noteras. Teckenförklaringen kompletteras.  

TRAFIKVERKET yttrar sig enligt följande:  

Ärende  

Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna gällande detaljplan för del 
av Dalian 6 och del av Vara 25:1 i vara tätort. Detaljplanen syftar till att 
möjliggöra en byggnation för uppställning av båtar, tillhörande den 
intilliggande verksamheten Hermans Båtar.  

Statlig infrastruktur  

Den närmaste statliga vägen är väg 187 ca 350 meter öster om planområdet. 
En åtgärdsvaldsstudie ska genomföras för korsningen mellan väg 187 och 
Kungsgatan. Huvudsyftet med studien är att hitta lösningar för en förbättrad 
trafiksäkerhet.  
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Trafikverkets synpunkter 

Trafikverket gör bedömningen att statlig infrastruktur inte påverkas av 
planförslaget, och har därför inte några synpunkter.   

 Noteras.  

RÄDDNINGSTJÄNSTEN VÄSTRA SKARABORG yttrar sig enligt 

följande:  

Under rubriken ”Brand och utrymningssäkerhet” anges ett avstånd mellan två 
verksamheters fasader som minst kan vara 4 meter. Den förtydligande bild 
som man hänvisar till i texten saknas. Vidare bör man observera att de 4 
punkter man hänvisar till endast berör utförande av ytterväggar som skydd 
mot utveckling och spridning av brand och brandgas inom Br 1-byggnader 
(BBR 5:55). I det aktuella fallet handlar det om skydd mot brandspridning 
mellan byggnader och det är då BBR 5:61 som är gällande med nedanstående 
lydelse:  

”Byggnader ska utformas med tillfredsställande skydd mot brandspridning mellan 
byggnader. Tillfredsställande skydd erhålls om byggnader uppförs med ett avstånd som 
överstiget 8 meter. Tillfredsställande skydd erhålls om brandspridning  mellan byggnader 
begränsas med skydd som motsvarar det högsta kravet för brandceller eller brandväggar i 
respektive byggnad. Sammanbyggda byggnader med mer än två våningsplan bör avskiljas 
med brandvägg. Om det finns inglasad balkong bör avståndet beräknas från 
balkongplattans ytterkant. Övriga utstickande detaljer, t.ex. taksprång och balkong, som 
sticker ut mer än 0,5 meter bör tas med i beräkningen av avstånd mellan byggnader.”  

Planbeskrivningen kompletteras med förtydligande bild samt beskrivning 
om skydd mot brandspridning mellan byggnader.  

FASTIGHETSENHETEN VARA KOMMUN yttrar sig enligt följande:  

Vara kommun hyr idag lokaler för Lagmansgymnasiets byggprogram på 
Dalian 6. Området som är aktuellt för att möjliggöra byggnation inkräktar på 
del av befintlig grusväg. Grusvägen nyttjas idag av byggprogrammet för 
varuleveranser, persontransporter och borttransport av objekt som byggts av 
byggprogrammet.  

Det är av största vikt att inga åtgärder påbörjas/genomförs så länge 
byggprogrammet bedriver verksamhet i de hyrda lokalerna. Sker det så 
påverkas byggprogrammets verksamhet negativt. Planer på att flytta 
byggprogrammet finns men när i tid det kan ske är idag inte känt.  

I samråd med Lagmansgymnasiet har kommunen funnit en adekvat 
lösning av leverans och transporter inom befintlig byggnad, till dess att 
gymnasiets lokaler kan flyttas. Därmed kommer grusvägen kunna tas i 
anspråk för planförslagets ändamål.   

MILJÖ- OCH BYGGENHETEN yttrar sig enligt följande:  

Miljöenheten har granskat planhandlingarna för Dalian 6 och har inga direkta 
synpunkter utöver det som redan framgår i handlingarna.  

Naturvårdsverkets riktvärden för verksamhetsbuller ska klaras gentemot 
bostäder.  

Dagvattenhanteringen ska också lösas på ett hållbart och långsiktigt sätt om 
andelen hårdgjord yta ökas. Den bör utformas så att rening sker av vattnet, vi 
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exempelvis dagvattendammar eller liknande som ger goda möjligheter till 
fördröjning och infiltration av vattnet.  

När ett industriområde bebyggs är det också viktigt att hänsyn tas till 
eventuell förorenad mark. Påträffas föroreningar ska dessa alltid anmälas 
omedelbart till tillsynsmyndigheten.  

Byggenheten har varit delaktiga under planprocessen och har inga synpunkter 
än de som kommit fram under arbetets gång.  

 Noteras. 

SVERIGES GEOLOGISKA INSTITUT (SGI) yttrar sig enligt följande:  

Statens geologiska institut (SIG) har från Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
erhållit rubricerad detaljplan med begäran om yttrande. SGI:s yttrande avser 
geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, skred och erosion. Grundläggnings- 
och miljötekniska frågor, såsom hantering av radon, ingår således inte.  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en byggnation avsedd till 
uppställningsplats av båtar till försäljning och lager, tillhörande intilliggande 
verksamhet Hermans Båtar.  

Underlag:  

1. Planbeskrivning med tillhörande plankarta upprättad av Vara 
kommun mars 2019 

2. Rapport över geoteknisk undersökning för planerad 
bilförsäljningslokal i kv. Dalian 25:2  

SGI:s ställningstagande  

I samband med uppförandet av en byggnad på intilliggande fastighet har en 
geoteknisk utredning för grundläggning utförts. Det framgår av utredningen 
att jorddjupet är mellan 3,5 och 6,0 meter. Överst ett lager av mulljord som 
underlagras av fast lera på morän. Planen är belägen i ett område med små 
nivåskillnader och saknar enligt vår bedömning naturliga förutsättningar för 
ras eller skred. SGI har således från geoteknisk säkerhetssynvinkel ingen 
erinran mot planförslaget.  

 Noteras.  

 

 

Förändringar efter samråd  

Plankarta  

o Prickmark vid sydvästra delen av planområdet minskas.  

Planbeskrivning 

o Avsnittet om brand och utrymningssäkerhet kompletteras med 
förtydligande beskrivning om skydd mot brandspridning mellan 
byggnader.  

o Genomförandebeskrivningen kompletteras gällande tomtindelning. 
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Planarkitekt 

Vara kommun  


