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Handläggning 
Rubricerad detaljplan, upprättad i november 2018, har i enlighet med beslut i 
miljö och byggnadsnämnden, varit föremål för samråd mellan den 23 
november 2018 och den 2 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 kommunens hemsida www.vara.se, Vara 
bibliotek samt i kommunhuset.  

Ett samrådsmöte ägde rum vid Vara bibliotek den 12 december 2018 där 
möjlighet fanns att diskutera planförslaget och ställa frågor till berörda 
tjänstemän på plats.   

Inkomna synpunkter  

Följande har inkommit med yttrande:  

o Länsstyrelsen  
o Skanova AB  
o Västergötlands museum  
o Miljö och byggnadsnämnden  
o Fastighetsägare Lingonet 4  
o Radhusföreningen Åkermyntan  
o Fastighetsägare Mörten 7  

Yttranden utan särskild erinran:  

o Vattenfall  
o Bildningsnämnden  
o Räddningstjänsten Skaraborg  
o Kommunstyrelsens arbetsutskott  
o Tekniska utskottet  
o Lantmäteriet  
o Västtrafik  
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:  

Länsstyrelsens samlade bedömning  

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

Planen syftar till att utöka lagerkapaciteten för spannmålshantering på ett 
ändamålet tillfredsställande sätt. För att möta ökad efterfrågan på 
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lagerverksamhet för spannmål behöver verksamhetsområdet öka. 
Planområdet är inte specifikt utpekat i gällande Översiktsplan från 2012 med 
den mark som tas i anspråk är heller inte utpekat för något annat ändamål.  

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning  

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § 
PBL och nu kända förhållanden att kommunen behöver se över de 
föroreningar som finns i området samt utreda industribuller, för att ett 
antagande av en detaljplan enligt förslaget inte ska prövas.  

Prövningsgrunder enligt PBL 11kap. 10§  

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.  

- Riksintresse  
- Mellankommunala frågor och regionala förhållanden  
- Miljökvalitetsnormer (MKN)  
- Strandskydd  
- Hälsa och säkerhet  

Länsstyrelsen anser att planen är i konflikt med hänsyn till prövningsgrunden 
Hälsa och säkerhet.  

Föroreningar  

Det finns tre stycken förorenade områden i och i närheten av planområdet. 
Den utredning som nämns i planhandlingarna är Länsstyrelsens inventering 
av betningsverksamheten som förekommit i många år inom fastigheten. Det 
underlaget innehåller ingen undersökning eller analyser om hur mycket 
föroreningar som finns eller om de är spridda utanför fastigheten. Det finns 
en viss risk att de sprids från utblås från den lokal där betningen skedde. De 
kemikalier som använts till betningen har en hög risk. Ändras 
användningsområdet till lokaler där människor vistas kan det innebära en risk 
ur arbetsskyddssynpunkt. Vid byggnation, schaktning eller sanering i lokaler 
ska anmälan göras till tillsynsmyndigheten och lämplig åtgärd avgöras i 
samråd med tillsynsmyndigheten som i det här fallet är Miljö och hälsa i 
kommunen.  

Plankartan kompletteras med en specificering av användningen J för den 
byggnad som tidigare omfattades av betningsverksamhet. Specificeringen av 
användningsbestämmelsen redovisas i plankartan som:  

J1 – Kemlager 

Specificeringen av användningsbestämmelsen innebär att områden som 
regleras av J1 begränsas till att endast brukas som kemlager.  

Inom sydvästra delen av Vara 41:1 har markföroreningar påträffats i 
samband med en geoteknisk utredning. Planförslaget kompletteras med en 
förändrad lovplikt och beskrivning om detta för det berörda området.  

De två andra förorenade områdena som omger fastigheten är dels Nedervara 
3:2 och Nedervara Nils Ersgården varav båda två är deponier. Den sista ligger 
på längre avstånd från planområdet varför det inte bör innebära någon risk. 
För Nedervara 3:2 har inte Länsstyrelsen någon uppgift om avgränsning 
varför samråd med tillsynsmyndigheten bör göras om det finns eventuell risk 
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att föroreningar har läckt till planområdet. I så fall ska anmälan göras till 
tillsynsmyndigheten.   

Deponin på Nedervara 3:2 är sluttäckt enligt ställda krav. Idag ser 
kommunen över dräneringen vid deponiområdet. Då grundvattenriktningen 
är västerut, mot Afsån, så påverkas planområdet med stor sannolikhet 
inte av tidigare deponi.  

Efter samrådsskedet har en geoteknisk utredning genomförts inom 
planområdet. Vid undersökningen framkom det att inom den sydöstra 
delen av Vara 41:1 finns det höga halter av PAH:ER Föroreningens 
utbredning har undersökt. Plankartn kompletteras med en administrativ 
bestämmelse, gällande förändrad lovplikt, för att säkerhetsställa markens 
lämplighet för en förändrad markanvändning inom Vara 41:1 i och med 
planförslaget.   

Buller  

Tabell 1 i Naturvårdsverkets vägledning om industribuller (nr 6538) bör 
användas som riktvärde för buller dvs, ljudnivå från industri/verksamhet dag 
(06-18): 50 dBA, kväll (18-22) samt lör-, sön- och helgdag (06-18) 45 dBA 
samt natt (22-06): 40 dBA. Utöver detta gäller att maximala ljudnivåer 
(LFmax>55dBA) inte bör förekomma nattetid klockan 22-06 annat än vid 
enstaka tillfällen.  

Om vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande; i de fall 
verksamhetens buller karakteriseras av ofta återkommande impulser som vid 
nitningsarbete, lossning av metallskrot och liknande eller innehåller ljud med 
tydligt hörbara tonkomponenter bör värdena i tabell 1 sänkas med 5 dBA.  

Planbeskrivningen kompletteras med Naturvårdsverkets tabell 1 från 
vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller (nr 6538), samt en 
kompletterande beskrivning av maximala ljudnivåer.  

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 och bestämmelserna i lagen 
i övrigt om det behövs från allmän synpunkt. 

Natur  

Kommunen uppger att längs med den södra plangränsen finns en allé- För att 
inte påverka den föreslås ett område om 20 meter mot allén lämnas fri från 
bebyggelse. Länsstyrelsen vill upplysa om att även andra åtgärder kan skada 
allén. T.ex. schaktning, grävning, hårdgörande av ytor etc. För att inte skada 
alléträden och dess rotsystem bör ett skyddsavstånd om minst 15 gånger 
trädens stamdiameter hållas även vad gäller ovan beskrivna åtgärder som kan 
påverka allén negativt.  

Avståndet mellan allén och fastighetsgräns är cirka 10 meter. Detta 
område ligger utanför planområdesgränsen och berörs inte av detaljplanens 
intentioner. Således anser kommunen att skyddsavståndet är tillräckligt.  

Landsbygd och jordbruk  

I planförslaget påtalas att jordbruksmark kommer att tas i anspråk för att 
möjliggöra lagerverksamhetens expansion. Vidare hänvisar kommunen till att 
lagerhuset är en viktig del i jordbrukarnas företagande. För att ge befintliga 
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jordbrukare goda förutsättningar att fortsätta bruka marken anser kommunen 
att den nya markanvändningen för åkermarken kan motiveras.  

Med stöd i villkoren i 3 kap. 4§ MB, samt det regionala tilläggsregionala 
miljömålet ”Bevarande av åkermark” som innebär att jordbruksmark år 2020 
inte ska ha minskat med mer än 200 ha jämfört med 2015, bör 
granskningshandlingen ändå kompletteras med en tydligare redogörelse för  

1. Om jordbruksmarken är brukningsvärd  
2. Om den nya markanvändningen är ett väsentligt samhällsintresse,  
3. Alternativa markområden (annan än brukningsvärd jordbruksmark) 

och varför de har valts bort som plats för att uppfylla detaljplanens 
syfte.  

Planbeskrivningens kapitel som behandlar Miljömål kompletteras.   

Vatten  

Öster om planområdet finns ett grundvattenområde. Det är positivt om detta 
nämns i planbeskrivningen. Det är bra att kapaciteten på befintlig 
dagvattenledning beskrivs. Planen saknar dock precisering av vilka åtgärder 
som ska vidtas vid höra vattenflöden samt åtgärder för rening av dagvatten.  

Planbeskrivningen kompletteras med ett förtydligande av 
grundvattenförekomsten.  

Dagvattnet ska i största möjliga mån hanteras inom lagerhusets fastigheter. 
Beroende på markförhållanden avgörs metoden för att lokalt omhänderta 
dagvattnet.  

Planbeskrivningen kompletteras med en beskrivning om att rening av olje- 
och metallrester bör ske med enklare filter vid parkeringsytor.  

Kultur  

Planförslaget innebär att befintligt lagerhus även fortsättningsvis skyddas 
genom q-bestämmelse vilket är positivt.  

Mark överstigande 1 ha ska alltid föregås av en arkeologisk undersökning. En 
arkeologisk utredning behöver därför göras för de 5 hektar mark som inte 
tidigare tagits i anspråk för verksamheter. Blankett för begäran om 
arkeologisk utredning finns på Länsstyrelsens hemsida.  

En arkeologisk utredning av de 5 hektar mark som inte tidigare tagits i 
anspråk har efter samrådstillfället utförts. Planhandlingarna kompletteras 
med resultatet från denna utredning.   

Koppling till miljömål  

Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör ett viktigt verktyg för att 
uppnå miljömålen. PBL (2010:900) är direkt knuten till miljöbalken, enligt 
dess 2 kap 2§. Miljömålen ska enligt miljöbalkspropositionen (1997/98:45) 
vara vägledande vid tillämpningen av miljöbalken.  

En översiktlig redovisning av miljömålen på olika nivåer, det nuvarande 
miljötillståndet och planinnehållets förhållande till detta beskrivs vilket gör det 
möjligt att bedöma föreslagna åtgärder från miljösynpunkt.   

Undersökning av betydande miljöpåverkan  
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Planer som har påbörjats från och med 2018-01-01 ska hanteras enligt 
ändringarna av 6 kapitlet miljöbalken (2017:955) och 
miljöbedömningsförordningen (2017:966). Efter ett undersökningssamråd ska 
kommunen fatta beslut om betydande miljöpåverkan. Beslutet ska redovisa de 
omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan. Det 
som tidigare kallades för Behovsbedömning benämns i och med ändringen, 
för Undersökningssamråd.  

Vi tolkar planhandlingen som att kommunen bedömer att genomförande att 
förslaget inte kan komma att antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, således behöver inte en 
miljökonsekvensbeskrivning tas fram.  

 Noteras.  

 

SKANOVA AB yttrar sig enligt följande:  

Skanova AB har tagit del av rubricerat ärende och vill meddela att det ej finns 
något att invända mot planförslaget.  

På lägeskartan är Skanovas anläggningar inom och intill aktuellt området 
markerade. Röd streckad kabel i norra delen av befintlig fastighet samt i 
kommande ny del av fastighetens norra del är ur bruk och används ej.  

 

 Noteras.  
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VÄSTERGÖTLANDS MUSEUM yttrar sig enligt följande:  

Under rubriken fornlämningar kan det vara värt att komplettera med att 
Länsstyrelsen Västra Götaland möjligen kan komma att föreslå arkeologisk 
utredning med tanke på planområdets storlek. Det finns dock inga av oss 
kända uppgifter som direkt stödjer ett antagande om att området kan 
innehålla fornlämningar som dolts under markytan, utan ett sådant kan mer 
ses som spekulation än något som har en välgrundad mening. Av det skälet 
görs inga rekommendationer som kan föregripande länsstyrelsens eventuella 
synpunkter i ärendet i den utsträckning de kan ha sådana.  

Planbeskrivningen kompletteras med beskrivning om att vid påträffande av 
lämning i schakt- och grävarbeten ska Länsstyrelsen underrättas.  

En arkeologisk utredning är beställd för de 5 hektar mark som tidigare 
inte har exploaterat. Planbeskrivningen kompletteras med den 
arkeologiska utredningens resultat.  

MILJÖ OCH BYGGNADSNÄMNDEN yttrar sig enligt följande:  

När det gäller miljö- och hälsoperspektiv är det främst buller och 
dagvattenhanteringen som är aktuell för fastigheten. Fastigheten är MIFO 
klassad 2 pga tidigare betningsverksamhet som beskrivs på ett bra sätt. 
Undersökningar kommer att vidtas på sikt men påverkas inte av denna 
utökning och planändring.  

Dagvatten  

När industrier eller bostäder planeras eller utökar ökar andelen hårdgjord yta. 
Det, tillsammans med ökande nederbördsmängder gör att det är viktigt att se 
över dagvattenhanteringen och lösa den på ett hållbart och långsiktigt sätt. 
Dagvattenhanteringen ska utformas så att rening sker av vattnet, via 
exempelvis dagvattendammar eller liknande som ger goda möjligheter till 
fördröjning och infiltration av vattnet. Dagvattnet behandlas på detta sätt 
stegvis innan det slutligen når recipienten. I anslutning till parkeringar bör 
man exempelvis förse dagvattenbrunnar med enklare filter som tar hand om 
olje- och metallrester som sköljs av bilarna.  

Planbeskrivningen kompletteras med en beskrivning om att rening av olje- 
och metallrester bör ske med enklare filter vid parkeringsytor.  

Buller  

När industrier och verksamheter utökar är det viktigt att hänsyn tas till bostäder 
i närområdet.  

Naturvårdsverkets riktvärden för industri- och verksamhetsbuller avser 
immissionsvärden vid bostäder. De gäller utomhus vid fasad och vid uteplatser 
och andra ytor för utevistelse i bostadens närhet. Nivåerna är vägledande för 
bedömning av om buller utgör en olägenhet.  

- 50 dBA dag (08-16)  
- 45 dBA kväll (18-22) samt lör-, sön- och helgdag  
- 40 dBA natt (22-06)  

Byggenheten har varit delaktig i planprocessen och har inget annat att tillägga i 
ärendet.  
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Planbeskrivningen kompletteras med Naturvårdsverkets tabell 1 från 
vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller (nr 6538), samt en 
kompletterande beskrivning av maximala ljudnivåer.   

FASTIGHETSÄGARE LINGONET 4 yttrar sig enligt följande:  

Med anledning av Lagerhusets utbyggnad av nya silos utmed järnvägen mot 
Håkantorp protesterar vi.  

Anledningen:  

Vår trädgård kommer att hamna i skugga under höst, vinter och vår. Samt att 
den lilla skärva av utsikt över landskapet som vi har, kommer helt försvinna 
och bytas ut mot en plåtvägg.  

Enligt den skuggstudie som genomförts i och med planförslaget bedöms 
lagerhusets potentiella utveckling ligga på ett tillräckligt avstånd för att inte 
skugga uteplatser eller fasader i någon större omfattning.  

Det är av stor vikt att vid ianspråktagande av jordbruksmark att marken 
ska hushållas effektivt då det är mycket svårt att ersätta brukningsbar 
mark. Därmed är det av stor vikt att tillåta en hög exploateringsgrad 
inom planområdet för att minska behovet av att ytterligare ta åkermark i 
anspråk för verksamhetens behov.  

Alternativa lokaliseringar för lagerhusets verksamhet har studerats. Om 
verksamheten skulle utvecklas på en annan lokalisering skulle det 
innebära att ytterligare infrastruktur skulle behöva tillkomma, samt att 
transportbehovet mellan lagerhusets verksamhetsområden med stor 
sannolikt skulle öka. Därmed anses nuvarande lokalisering mest lämplig 
då antalet transporter potentiellt kan minska samt att infrastrukturen för 
verksamheten föreligger.  

  

RADHUSFÖRENINGEN (RHF) ÅKERMYNTAN yttrar sig enligt 
följande:  

Då trafiken till och från Lagerhuset redan är omfattande och då vår 
bedömning är att den sannolikt kommer att öka så vill vi hänvisa till vårt 
tidigare brev, daterat 170304, där vi förespråkar en flytt av nuvarande 
järnvägsöverfart norrut. Med ökad trafik bör denna flytt anses än mer 
angelägen.  

Bilaga daterad 170304: 

Trafiksituationen kring Lagerhuset i Vara 

Det är glädjande att den verksamhet som Lagerhuset bedriver går bra och 
ökar i omfattning, detta är förstås både positivt för företagen och för 
kommunen som helhet.  

Med den expansion som har skett, och som ser ut att fortsätta, så har även 
trafiken till och från Lagerhuset kraftigt ökat i omfattning och intensitet. 
Trafiken är förstås som mest intensiv under skördeperioden men även under 
övriga året är den tunga trafiken omfattande och vi ser en alltmer ökande 
olycksrisk. Den tunga trafiken går i dagsläget i direkt anslutning till dels vårt 
bostadsområde samt till Västra Skolan, den skolan i Vara kommun där de 
flesta små barn vistas.  
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Med den ökade omfattning av transporter till och från Lagerhuset som skett 
så anser vi att nuvarande järnvägsöverfart i förlängningen av Lagerhusgatan är 
direkt olämplig och vi anser att denna bör flyttas norrut, förslagsvis till den 
överfart som idag gränsar till Sällbergs Åkeri. Vid diskussioner med 
Lagerhuset har vi förstått att även de ser detta som ett bra förslag.  

I och med en utbyggnation av Varaslättens lagerhus förväntas trafiken till 
viss del minska. Detta eftersom en ökad lagringskapacitet innebär att färre 
transporter för temporär lagring kan minska. Därmed skulle en ökad 
lagringskapacitet kunna innebära en förbättrad trafiksituation vid 
Lagerhusgatan.   

FASTIGHETSÄGARE MÖRTEN 7 yttrar sig enligt följande:  

Synpunkter:  

Vi vill ha kvar de grönområden som finns i Vara i anslutning till villaområden.  

Planering för ytterligare småhus på aktuellt område kan också vara ok.  

Industrilokaler med lagerlokaler, maskinhallar eller vad vara må bör läggas 
längre bort efter järnvägen en enkel och bra lösning.  

Även en framtida järnvägsövergång kan då bli mer aktuell Grästorp t.ex. har 
sedan många år en extra järnvägsövergång.  

Vi motsätter oss att Lagerhuset få bygga och planera på fastigheterna Vara 
41:1 och del av Assarsgården 2:5 Jordbruksmark och grönområde.  

Kommunen har en vilja om att utveckla Nedervaraområdet (del av Vara 
41:1 ingår i detta område) till ett tätortsnära motions- och 
rekreationsområde. Detaljplanen har ingen intention att påverka denna 
utveckling, således innebär det att det kan utvecklas ett grönområde med 
rekreationsmöjlighet väster om planområdet.  

Alternativa lokaliseringar för lagerhusets verksamhet har studerats. Om 
verksamheten skulle utvecklas på en annan lokalisering skulle det 
innebära att ytterligare infrastruktur skulle behöva tillkomma, samt att 
transportbehovet mellan lagerhusets verksamhetsområden med stor 
sannolikt skulle öka. Därmed anses nuvarande lokalisering mest lämplig 
då antalet transporter potentiellt kan minska samt att infrastrukturen för 
verksamheten föreligger.  

 

Förändringar efter samråd  

Plankarta  

Om det genomförts revideringar av plankartans bestämmelser efter samrådet 
ska dessa tydliggöras här. 

o Planområdesgränsen förändras i norra delen på fastighetsägarens begäran. 
Fastighetsägare för Assarsgården 2:5 avser inte att sälja cirka 30 m2 till 
Varaslättens lagerhus och därmed uteslutes denna yta från planområdet.  

o Plankartan kompletteras med en ny specificering av användningsbestämmelsen J. 
Den nya användningsbestämmelsen redovisas som J1 i plankartan. Specificeringen 
innebär att användningen i det område som omfattas av bestämmelsen J1 begränsas 
till att endast omfatta kemlager.  
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o Plankartan kompletteras med en ny bestämmelse gällande ändrad lovplikt. 

Planbeskrivning 

Revideringar efter samrådet gällande planbeskrivningen ska framgå här.  

o Planbeskrivningen kompletteras med beskrivning om att vi påträffande av 
lämning i schakt- och grävarbeten ska Länsstyrelsen underrättas.  

o Kompletterande beskrivning av användningsbestämmelser inom kvartersmark. 
o Planbeskrivningen kompletteras med Naturvårdsverkets tabell 1 från vägledning 

om industri- och annat verksamhetsbuller (nr 6538), samt en kompletterande 
beskrivning av maximala ljudnivåer.  

o Planbeskrivningen kompletteras med en beskrivning om att rening av olje- och 
metallrester bör ske med enklare filter vid parkeringsytor.  

o Kapitlet som behandlar miljömål kompletteras.  
o Planbeskrivningen kompletteras med ett förtydligande av grundvattenförekomsten.  

Övrigt  

o Fastighetsförteckningen kompletteras med ytterligare sakägare.  
o Geoteknisk undersökning kompletterar handlingarna.  
o Arkeologisk undersökning kompletterar handlingarna. 
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