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Handläggning 
Rubricerad detaljplan, upprättad i april år 2018, har i enlighet med beslut i 
miljö och byggnadsnämnden, varit föremål för samråd mellan den 7 maj och 
den 4 juni år 2018.  

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. Information om samrådet annonserades i 
lokal tidningen Nya Lidköpings tidning (NLT).  

Ett samrådsmöte för invånare via konceptet ”samråd på språng”, ägde rum 
vid planområdet den 24 maj år där möjlighet fanns att diskutera planförslaget 
och ställa frågor till berörda tjänstemän på plats.   

Inkomna synpunkter  

Följande har inkommit med yttrande:  

o Länsstyrelsen  
o Lantmäteriet  
o Trafikverket  
o TeliaSonera Skanova Access AB 
o Räddningstjänsten 
o Miljöenheten  
o Fastighetsägare Lassagården 1:2  
o Fastighetsägare Vara 26:15, 26:16  
o Fastighetsägare Vara 26:19 
o Fastighetsägare Vara 26:17, 26:18  
o Fastighetsägare Vara 26:14  
o Fastighetsägare Anders-Larsgården 2:3  
o Fastighetsägare Anders-Larsgården 2:6  
o Fastighetsägare Anders-Larsgården 1:2  
o Fastighetsägare Anderslarsgården 2:1  
o Fastighetsägare Anders-larsgården 2:2 
o Fastighetsägare Anders-Larsgården 2:7 
o Fastighetsägare Lassagården 2:1 
o Fastighetsägare Long 5:13   

Yttranden utan särskild erinran:  

o Bildningsnämnden 
o Socialnämnden 

Sent inlämnade yttrande: 

o Fastighetsägare Järven 5 
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o Västtrafik  
o Tekniska utskottet  
o Kommunstyrelsens arbetsutskott  
o Vara markkonsult  

 

De inkomna yttrandena finns tillgängliga hos miljö- och 
byggnadsförvaltningen. Innehållet från synpunkterna har sammanfattats av 
planförfattaren och kommentarer till yttrandena från planförfattaren 
redovisas med kursiv indragen text.  

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 nedan och nu kända förhållanden att ett antagande av en 
detaljplan enligt förslaget inte kommer att prövas. Sammantaget anser 
Länsstyrelsen att planförslaget är väl underbyggt och bra presenterat.  

 Noteras.  

Råd enligt PBL och MB  

Allmänna intressen 

Länsstyrelsen anser att det är bra att miljömålet om jordbruksmark tagits upp 
samt att det är bra med relativt hög exploatering för att minska behovet av att 
ta mer jordbruksmark i anspråk framöver. 

Noteras.  

Miljö 

Angränsande till planområdet finns dels en gård samt småindustrier. 
Länsstyrelsen anser att en förtydligande beskrivning av dessa verksamheter 
skulle underlätta bedömningen av områdets lämplighet som bostadsändamål. 
(Tex. allergener från djur, luftutsläpp och lukt från angränsande verksamhet 
etc.).  

Noteras. Planbeskrivningen kompletteras med en förtydligande beskrivning 
gällande befintliga verksamheter. 

 

Länsstyrelsen anser att kommunen bör göra en bedömning av om 
avloppsreningsverket har reningskapacitet för att ta emot den belastning som 
planområdet innebär. 

Kommunen har, i och med planarbetet, bedömt reningsverkets kapacitet och 
hur en byggnation vid planområdet skulle belasta reningskapaciteten. 
Reningskapaciteten bedöms vara tillräcklig.  

 

Länsstyrelsen anser inte att bullerutredning från Kv. Ritaren från 2016 är 
tillräcklig utan Länsstyrelsen förordar att en ny bullerutredning tas fram för 
det aktuella området planområdet. Detta ansåg även Miljöenheten och 
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Trafikverket. Trafikverket påpekar att bullerberäkningar ska göras utifrån 
trafikmängder för prognosåret 2040.  

Planförslaget kompletteras med en bullerutredning för det aktuella området.   

 
Länsstyrelsen påpekar att användningen SKYDD finns markerat längs med 
väg 187 och ifall den avser en bullervall för att tillgodose att gällande 
riktvärden för buller efterlevs så bör anvisningen preciseras för att förtydliga 
detta.  

Plankartan kompletteras med ett förtydligande och en precisering av 
planbestämmelse som reglerar bullervall längs med väg 187.  

 

Vatten (LOD) 

Länsstyrelsen anser att det är bra att en dagvattenutredning och en översiktlig 
översvämningskartering vid skyfall har tagits fram i samband med 
detaljplanen. I planbeskrivningen beskrivs åtgärder för dagvattenhanteringen i 
området och hur fastigheter ska höjdsättas för att minimera risken för skador 
på fastigheter vid kraftigt regn. Länsstyrelsen vill påpeka att 
planbeskrivningen endast är ett förtydligande dokument och att det då är en 
fördel om förväntade åtgärder markeras på plankartan men anser dock att 
kommunen först behöver utreda och förtydliga konsekvenserna för 
omgivningen av de planerade åtgärderna. 
Länsstyrelsen anser att kommunen behöver utreda markavvattningsföretagets 
kapacitet för att försäkra sig om att infrastrukturen är tillräckligt god. Samt att 
kommunen även behöver träffa markavvattningsföretaget och skriva en 
överenskommelse där bland annat ansvar och kostnader för underhåll 
framgår.  

Dagvattenutredningen är baserad på maximal exploatering utifrån 
planförslaget. Beräkningen är gjord så att minimal påverkan eller helst 
ingen påverkan alls ska drabba omgivningen, lika så 
markavvattningsföretaget. Kommunen gör således bedömningen att 
dagvattnet, som en konsekvens av planförslaget, kan lösas inom 
planområdet.  
Markavvattningsföretaget (Stommen, Torsgården, Skogsgården m.fl. R-
E1b-0129) förrättades år 1913. Det är inte känt om 
markavvattningsföretaget är aktivt eller inte idag, men eftersom stora delar 
av Vara tätort är exploaterat inom större delar av företagets 
båtnadsområde tros det inte vara aktivt. Då planförslagets 
dagvattenhantering inte ska påverka markavvattningsföretaget och ingen 
aktiv styrelse är känd kommer markavvattningsföretaget ej att kontaktas.  
 

Länsstyrelsen påpekar att kommunen föreslår att dagvatten ska ledas till 
vägdiket längs väg 187 men informerar om att detta dike är endast till för 
vägens avvattning och tar inte emot vatten från andra verksamheter. 
Länsstyrelsen menar att en alternativ lösning behöver tas fram. 

Dagvattenutredningen föreslår att dagvattnet kan ledas till vägdiket längs 
väg 187. Vid rubriken dagvatten i planbeskrivningen framgår det att 
planförslaget inte avser att leda dagvattnet inom planområdet till detta 
vägdike. Planbeskrivningen kompletteras med ett förtydligande kring 
dagvattenhanteringen.  

 



Detaljplan för Lassagården, del av Vara 26:1 2019-05-27 

 

Sidan 4 

 

Dagvattenutredningen föreslår att ett fördröjningsmagasin anläggs inom 
parkområde. Länsstyrelsen anser att magasinet eller dammen bör markeras på 
plankartan för att klargöra var magasinet är tänkt att placeras. Länsstyrelsen 
påpekar även att i Dagvattenutredningen stycke 5.2 är nordöstra hörnet 
angivet men i planhandlingen anges sydöstra delen (s. 3) samt anmärker att 
för barn kan en våt-damm innebära en säkerhetsrisk. 

Planbeskrivningen kompletteras med ett förtydligande kring 
dagvattenhanteringen inom planområdet.  

Plankartan kompletteras med en ny planbestämmelse gällande 
lokaliseringen av dagvattenhanteringen inom allmänplatsmark.  

 
Länsstyrelsen anser att innan planen sänds ut för granskning bör kommunen 
ta ställning till om befintliga spill- och dricksvattenledningar ska dras om eller 
om kvartersstrukturen ska ritas om samt markera ledningarnas placering med 
u-område. 

Kommunen kompletterar ett förtydligande i planbeskrivningen att spill- och 
dricksvattenledningar kommer att dras om. 

 

Trafik  

Länsstyrelsen skriver följande: ”Utveckla gärna GC-stråk så att cykelvägarna 
får ett naturligt flöde. Gärna till och från badhuset och framtida 
bostadsområden i Varas nordöstra centrala delar som enligt figur 13 är en 
eftersatt del i GC-nätet.” 

Synpunkten noteras. Kommunen har en ambition att utveckla GC-stråken 
inom tätorten men även mellan kommunens olika tätorter. Dock är detta 
ett större projekt som inte kan lösas genom detaljplanering. 

 
Länsstyrelsen påpekar att i planhandlingen framgår att väg 187 inte är en 
transportled för farligt gods. Länsstyrelsen tydliggör att väg 187 inte är en 
rekommenderad väg för farligt gods men att transporter med farligt gods kan 
förekomma. 

Synpunkten noteras och kompletteras i planbeskrivningen.  

 

Kultur  

Länsstyrelsen påpekar att det finns en övrig kulturhistorisk lämning i 
området i form av en Väghållningssten i planområdet samt att denna är flyttad 
från sin ursprungliga plats men ska bevaras i området. Länsstyrelsen menar 
även att samråd med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet bör hållas för att finna 
en adekvat placering. Länsstyrelsen påpekar även att stenen ligger nu som 
trappsten till ett växthus och att det är positivt om växthuset bevaras och 
stenen får ligga kvar där den ligger. 

Vid inventering av området har fornlämningen inte återfunnits. Efter 
diskussion med länsstyrelsens kulturmiljöenhet angående saknaden av 
väghållningsstenen, bedöms fornlämningen inte vara lokaliserad inom 
planområdet. Således berörs planområdet inte av någon fornlämning. 
Planbeskrivningen kompletteras med ett förtydligande angående hanteringen 
av fornlämningen.  
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Social hållbarhet och bebyggelsestruktur  

Länsstyrelsen yttrar sig följande: ”Ur hållbarhetsperspektiv påpekar 
Länsstyrelsen att det är olämpligt att riva det befintliga bostadshuset då de 
mest energieffektiva husen är de som redan är byggda. Äldre bebyggelse har 
en viktig funktion som historiebärare av platser. Även träd och 
trädgårdsväxter kan öka trivseln i boendemiljön och inspirera till lek. 
Strukturen för bostadskvarteren bör därför anpassas efter den miljö som 
redan finns och tomtindelningen kan justeras så att bostadshuset med 
gårdsplan blir en egen tomt. Därmed inte nödvändigt att alla uthus och 
ekonomibyggnader behöver bevaras. Uthusens trivselvärde som framtida 
redskapsbod, garage och dylikt kan dock ha ett positivt värde med anknytning 
till platsen, särskilt för den yngre generationen som har ett smalare 
referensspann till historiska byggnader. Beslut om ev. rivning kan med fördel 
ske i dialog med kommande fastighetsägare” 

Synpunkten noteras. Som det framgår i planbeskrivningen under rubriken 
Befintlig bebyggelse anses gårdsbebyggelsen vara i ett bristfälligt skick och 
kommunen har tagit ställningen att byggnaderna inte anses vara av värde 
för att bevara. I Vara kommun finns det även äldre bebyggelse med 
byggnader i gott skick som anses vara av mer värde.  

Kommunen anser att det kan bli problematiskt att ändra den tänkta 
tomtindelningen så att det blir tillräckligt stora, attraktiva och många 
tomter om den befintliga gårdsbebyggelsen ska bevaras. Det är i dagsläget 
brist på villatomter i tätorten Vara vilket betyder att behovet av tomter är 
stort. Därmed är det mer angeläget att kunna generera i fler villatomter i 
och med planförslaget.       

 
Länsstyrelsen lyfter även frågan om det finns behov av förskola i området. 

Kommunen har bedömt behovet av ytterligare skol/förskoleplatser och 
påverkan på dessa i och med projektering av planförslaget. Planförslaget 
anses i dagsläget inte påverka nuvarande skolverksamheter i någon större 
omfattning, därmed finns det inte behov att utveckla en ny förskola inom 
planområdet.  

 

LANTMÄTERIET yttrar sig enligt följande:  

Planområdet genomkorsas av enskild väg vilken är registrerad som 
gemensamhetsanläggning, Vara ga:2. Denna gemensamhetsanläggning 
behöver omprövas genom ny lantmäteri-förrättning varvid delen inom 
planområdet upphävs.  

Noteras. Ansökan om ny lantmäteriförrättning gällande upphävande av 
ga2 är lämnad till lantmäteriet och slutförd. Planbeskrivningen 
kompletteras med en beskrivning av genomförd förrättning.   

 

Planområdet genomkorsas av servitut, rätt att ha va-ledningar, för 
Lassagården 1:6. Servitutsrätten kan behöva flyttas. Detta måste ske genom 
lantmäteriförrättning.  
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Noteras. Vid planens genomförande kommer de ledningar som idag 
försörjer Lassagården 1:6 behöva läggas om, samt att servitutsrätten 
behöver ändras. För detta ansvarar kommunen och ansökan om förrättning 
för flyttning av servitutet, rätt att ha va-ledningar, kommer att ske.  

 

Överenskommelse och/eller omprövning av berörda markavvattningsföretag 
kan behöva ske.  

Se kommunens kommentar till Länsstyrelsens yttrande angående 
markavvattningsföretag.  

 

TRAFIKVERKET yttrar sig enligt följande:  

Helhetsgrepp 

Vara planerar för flera expansioner i centralorten vilket Trafikverket anser 
vara positivt. Vidare bedömer Trafikverket att planeringen av bostäder i 
centrala delar av Vara tätort med närhet till service, skola, arbetsplatser och 
kollektivtrafik kan medföra att bilberoendet minskar och går i riktning mot 
målen om en minskad klimatpåverkan.     

 Noteras.  

 

Trafikverket saknas i dagsläget en helhetsbedömning vad gäller trafikfrågor 
och påpekar att det gör det svårare att utläsa enskilda planers konsekvenser på 
kringliggande vägnät samt konkreta behov av åtgärder som behöver göras 
inom ramen av utveckling av Vara tätort. Trafikverket rekommenderar 
därmed att kommunen tar ett helhetsgrepp vad det gäller trafikfrågor.   

Vara kommun arbetar för närvarande med ett framtagande av en 
trafikanalys för att få ett helhetsbegrepp gällande trafikfrågor i Vara 
tätort. Däremot är detta arbete något fram i tiden och kommer inte att 
användas i detaljplan för Lassagården.  

 

Trafikalstring och påverkan på statlig infrastruktur  

Trafikverket anser att planhandlingarna måste kompletteras med en 
trafikutredning som tydligare beskriver och utvärderar exploateringens 
påverkan på trafiksystemets framkomlighet och trafiksäkerhet utmed 
allmänna vägen 187.   

Planbeskrivningen kompletteras med tydligare beskrivning av nuvarande 
och framtida trafiksituation.  

Dagvatten 

Trafikverket påpekar att kommunen måste se till att dagvatten hanteras inom 
planområdet och inte påverkar vägområdets dike på något sätt. De anmärker 
att vägdiken är endast till för vägens avvattning och att Trafikverket inte tar 
emot vatten från andra verksamheter.  
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Trafikverket hänvisar till dagvattenutredningen som tillhör handlingarna och 
som föreslår att dagvatten från det planerade området leds till vägdiket längs 
väg 187, vilket Trafikverket motsätter sig.  

Trafikverket kommenterar också att kommunen måste i den fortsatta 
planeringen ta hänsyn till säkerheten för trafikanterna på väg 187 när det 
gäller placering och utformning av den dagvattendamm som föreslås. De 
påpekar också att den tillståndspliktiga zonen på 12 meter från vägen som är 
till för trafikanternas skydd och inom vilken byggnader eller andra fasta 
föremål inte bör placeras kan tillämpas även för dagvattendammar. 

Genom planförslaget finns ingen ambition eller avsikt att leda dagvattnet 
inom planområdet till vägdiket längs med väg 187. Dagvattenutredningens 
lokaliseringsförslag för dagvattenhantering skiljer sig från planförslagets och 
således förväntas trafikanters säkerhet vid väg 187 inte att påverkas 
negativt som en konsekvens av dagvattenhanteringens lokalisering. 
Planbeskrivningen kompletteras med ett förtydligande kring 
dagvattenhanteringen.  

 

TELIASONERA SKANOVA ACESS AB yttrar sig enligt följande:  

Skanova har inget att invända emot planförslaget.  

Skanova meddelar att inom aktuell fastighet har de kablar enligt markering på 
lägeskartan nedan. De minner om att kabel vid nuvarande väg i mitten av 
området enligt bifogad karta, kan tas ur bruk och ska meddelas till Skanova i 
god tid innan åtgärden krävs. Kabel utmed väg på västra sidan bör kunna 
ligga kvar i nuvarande läge 

Noteras. 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN yttrar sig enligt följande:  

Räddningstjänsten Västra Skaraborg (RVS) hänvisar till deras insatsstatistik 
som påvisar att korsningen vid Kungsgatan och väg 187 är överrepresenterad 
när det gäller trafikolyckor som leder till räddningsinsats. RVS påpekar att 
detta rör främst händelser som rör fordon som kör ut på väg 187 och sedan 
blir påkörda av fordon i högre hastighet som redan befinner sig på väg 187.  
RVS anser den problematiken gör det angeläget att man tittar på möjligheten 
att vidta trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid den aktuella korsningen till 
exempel i form av cirkulationsplats.     

Under år 2019 kommer en åtgärdsvald studie (ÅVS) att genomföras med 
fokus på trafiksäkerhet vid korsningen Kungsgatan – väg 187.  

Planhandlingarna kompletteras med ett förtydligande av planerad ÅVS 
vid korsningen Kungsgatan – väg 187.  

 

RVS påpekar även att Kungsgatan utgör utryckningsväg för räddningstjänst 
och ambulans från brandstationen i Vara. RVS menar att det finns 
varningsskyltar för att påkalla uppmärksamhet vid utryckning idag vid 
brandstationen men att vid en eventuell högre trafikbelastning på Kungsgatan 
kan det i framtiden finnas ett behov för att komplettera befintliga 
varningsskyltar med trafikljus för utryckning.  

Om ett behov av trafikljusen uppstår kan trafikljusen uppföras för att 
komplettera de befintliga varningsskyltarna.  

 

RVS anser att det är angeläget att man inom planområdet säkerhetsställer att 
det finns tillgång till vatten för brandsläckning och att placering och 
utformning av brandposter bör ske i samråd med RVS.  

Noteras, kommunen planerar för en framtida lokalisering av brandpost i 
de centrala delarna i planområdet.  

 

MILJÖENHETEN yttrar sig enligt följande:  

Dagvatten 

När bostadsområden planeras 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. 
Miljöenheten menar att 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. Miljöenheten anser 
därmed att i anslutning till parkeringar bör man exempelvis förse 
dagvattenbrunnar med enklare filter som tar hand om olje- och metallrester 
som sköljs av bilarna. 

Syftet med den planlagda parken, naturområdet är att kunna 
säkerhetsställa det behov av omhändertagande av dagvatten. Inom dessa 
områden finns det möjlighet att ta till lösningar som kan rena, fördröja och 
infiltrera vattnet. I anslutning till större parkeringsytor kan 
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dagvattenbrunnar med fördel förses med enklare filter för att ta hand om 
olje- och metallrester.  

 

Buller 

Buller från trafiken och industrier i närheten är viktigt att ta hänsyn till vid 
planering av bostäder. Miljöenheten menar att hänsyn också ska tas till risk 
för bullerstörning från eventuella befintliga industrier i området.  Ur 
bullersynpunkt är det också viktigt att natur- och grönområden bevaras i så 
stor utsträckning som möjligt. 

 

Riktvärdena vid nybyggnation av bostadsbebyggelse är: 

 30 dBA ekvivalentnivå inomhus  
 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid  
 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)  
 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 

Vid bedömning av bullerolägenhet vid bostäder från befintliga industrier och 
verksamheter, är det följande riktvärden som ska klaras vid närmaste bostad: 

 50 dB  dagtid (6-18) 
 45 dB  kväll (18-22) eller helg 
 40 dB  natt (22-06) 

Noteras. Utförd trafikbullerutredningen bifogas planhandlingarna för att 
förtydliga planförslagets innebörd vad gäller eventuella trafikbullervärden.  

 

Skyddsavstånd 

Enligt ”Boverkets Bättre plats för arbete” anges att ett skyddsavstånd på 
minst 100 meter bör finnas mellan bostäder och bilverkstad med 
omlackeringsmöjligheter, för att minimera luktstörningar. Miljöenheten anser 
att samma avstånd gäller mellan bostad och anläggning för 
drivmedelsförsäljning. 

Synpunkten noteras. Plankartan kompletteras med ett längre avstånd 
mellan bostäder och bilverkstad respektive drivmedelsförsäljning.  

 

Föroreningar  

Inga potentiellt förorenade områden finns inom planområdet. Det är dock 
viktigt att känna till att fastigheterna söder om planområdet, Vara:26:13, Vara 
26:14, Vara 26:15 och Vara 24:1 inkommit med en anmälan om 
efterbehandling av förorenad mark. Arbetet kommer att pågå med en in-situ 
sanering (en rening på plats), där man tillför en biologiskt sammansatt 
substans, som ska fånga upp föroreningarna. Själva tillförseln sker under 50 
arbetsdagar och en halvering av föroreningshalterna förväntas inom nio 
månader. Inom 5-10 år förväntas åtgärdsmålen vara uppnådda.  

Noteras. Behandlingen av föroreningarna i närliggande området anses inte 
påverka eller blir påverkade av planförslaget. Det är bra att ha kännedom 
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kring behandlingen av föroreningarna i närområdet, däremot kommer inte 
planförslaget att behandla detta närmare då planförslaget inte anses beröras 
av arbetet med föroreningarna.  

 

FASTIGHETSÄGARE FÖR LASSAGÅRDEN 1:2 yttrar sig enligt 

följande 

Sakägare från fastigheten Lassagården 1:2 ställer sig sammanfattningsvis 
positiva till detaljplanen men med kravet att anslutning måste finnas från 
befintlig grusväg in till Vara för de boende på motsatt sida av väg 187.  

Vid byggnation är det av yttersta vikt att möjligheten att ta sig på cykel och 
gångtrafik från ”grusvägen” rakt över enligt den möjlighet som finns idag. 
Flera barnfamiljer finns idag utmed denna väg det är direkt livsfarligt att 
färdas på ringleden gående eller på cykel. Fastighetsägaren säger att vid 
byggnationen bör man binda ihop cykelmöjligheter med ny cykel led utmed 
ringleden enligt tidigare insänt medborgarförslag från oss. Den borde då gå 
från ”longinfarten” till Allégatans anslutning till Östra ringleden. 

Synpunkterna noteras. För att möjliggöra för en större mängd bostäder 
inom planområdet måste bullervärdena från väg 187 minskas och 
bullerdämpandeåtgärder behöver vidtas. Förslag till bullerdämpande åtgärd 
är en bullervall parallellt med väg 187. Om en gång- och cykelväg skulle 
angöras genom bullervallen innebär det att vallen inte håller tätt och 
förlorar dess kapacitet att minska bullret från väg 187.  Det är därmed av 
vikt att bullervallen inte genomskärs av en gång- och cykelväg då detta 
negativt påverkar bullervallens effekt till att minska bullernivåerna och 
färre bostäder kommer möjliggöras för. Eftersom det i Vara kommun 
råder bostadsbrist och en hög efterfrågan på bostäder anses det mer 
angeläget att generera fler bostäder i och med en exploatering av området.  

Alternativa lösningar för dragningen av gång- och cykelväg från norra 
sidan av väg 187 till planområdet har studerats, bland annat har 
möjligheten till tunnel under väg 187 för gående och cyklister undersökts. 
När denna möjlighet studerades har det framgått att denna typ av åtgärd 
är mycket kostsam i förhållande till prognostiserat antal brukar. 
Kommunen anser i detta fall att en gång- och cykeltunnel inte kan 
motiveras. 

Det finns en vilja att utveckla gång- och cykelvägnätet mellan Skarsta och 
Vara tätort. Genom en sådan utveckling skulle det innebära att de hushåll 
som idag använder ”grusvägen” som en gång- och cykelled skulle få en 
säkrare övergång av väg 187.  

 

Fastighetsägaren påpekar att man i planen skriver att syftet är att förtäta Vara 
tätort och undrar då varför man vill lämna bygghöjd på 11 meter längst bort 
från tätorten och 9 meter längre in mot tätorten? 

Anledningen till detta förslag var för att planen skulle säkerhetsställa ett 
visst antal villatomter samtidigt som detaljplanen skapar möjlighet till en 
större fastighet som är så pass flexibel till att kunna tillfredsställa flera 
behov vid byggnation av flerbostadshus/radhus. En annan funktion med 
att möjliggöra för högre byggnader närmre väg 187 är att detta kan 
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minska bullernivån för resterande fastigheter inom såväl området 
Lassagården men också Vara tätort.     

 

Fastighetsägaren påpekar att planbeskrivningen säger att närliggande 
industriverksamheten pågår vardagar 7-22 men att detta inte stämmer då visst 
lördagsarbete pågår vilket hörs vid bra väder. Dock är säkerligen dessa 
säkerligen understigande gränsvärden. 

Noteras. Efter att ha undersökt vilka öppettider som närliggande 
fastigheter har så kan det utläsas att den tidigaste verksamheten öppnar 
06:30 och den senaste stänger 22:00 under vardagar och har stängt under 
helger. Detta är utöver bärgningsföretag samt drivmedelsverksamheten som 
har beredskap dygnet runt. Planbeskrivningen kompletteras med korrekta 
klockslag för aktiva intilliggande verksamheter.  

 

FASTIGHETSÄGARE FÖR VARA 26:15, 26:16, VARA 26:19, VARA 

26:17, 26:18, VARA 26:14 yttrar sig enligt följande: 

Fastighetsägarna ser det positivt att efterfrågan på tomtmark gör att den 
lediga marken på Vara 26:1 detaljplaneras. Från det att det har varit ett företag 
och tre bostadshus i ena av Varas tätort ytterkant där en del av marken inte 
varit detaljplanerad så blir de nu en del i tätortsbebyggelsen.  

Därav önskar fastighetsägarna att hela Lars Rättares väg även omfattar de tre 
bostadstomterna 26:18-17, 26:19 och 26:14.  

För fastigheten 26:15 där Martinsson Billackering har sin verksamhet skulle 
det bli en tydligare markering mellan gata och fastighet. I dagsläget är det 
många som genar över fastigheten vilket befaras att öka när aktuell mark 
bebyggs. Även på kvälls/nattetid förekommer dessutom okynnesåkning 
mellan byggnaderna som gör att det redan finns idag önskemål att avskärma 
för fastighetsägaren men har inte genomförts eftersom denne önskar planera 
detta tillsammans med grannar och kommunen.  

I dagsläget är fastigheterna 26:17, 26:18, 26:19 och 21:14 inom det 
rekommenderade säkerhetsavståndet á 100m från störande verksamheter. 
Om fastigheterna inkluderas i planområdet kommer det att begränsa deras 
möjlighet till framtida utveckling samt deras lämplighet. Därmed anser 
kommunen det inte motiverat att inkludera dessa fastigheter i planområdet.  

För att undvika framtida okynnesåkning vid fastighet 26:15 kan 
fastighetsägaren i samråd med kommunen och berörda grannfastigheter 
diskutera möjliga åtgärder som kan vidtas  

 

FASTIGHETSÄGARE FÖR VARA 26:15-26:16 yttrar sig enligt 

följande (komplettering till ovanstående yttrande som inkom efter 

samråd):  

Efter ytterligare diskussioner mellan fastighetsägare på Lars Rättares väg har 
de kommit fram till att den mest önskvärda lösningen för området är att en 
”enklare gata” med återvändsgränd görs mellan fastigheterna och den idag 
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planlagda PARK-marken i söder i plankartan. En sådan gata skulle kunna 
ersätta den befintliga Lars Rättares väg där den nuvarande vägen skulle kunna 
övertas av fastighetsägare och stängas av mot det nyplanerade området. En 
sådan ny gata till fastigheterna 26:19 och 26:17-18 skulle kunna motivera till 
att fastigheterna inkluderas in i detaljplanen och bli en del utav det nya 
området.  

Fastighetsägaren för 26:15-16 anmärker även att frågan om Lars Rättares väg 
och fastighetsgränserna har varit uppe i diskussion ett antal gånger över tiden 
men att eftersom marken inte har varit detaljplanelagt så har det inte mynnat 
ut i något resultat. Vägens utformning är idag oklar vad gäller gränser, 
vändplan och skyltning samt att det är svårt när möte mellan bilar sker eller 
att vända bilen utan att använda någon utav fastigheterna.  

Se kommunens kommentar till fastighetsägare för Vara 26:14-26:26:19 
angående fastigheterna Vara 26:17-26:19 lämplighet och inkludering i 
planområdet.  

Kommunen anser det inte motiverat att anlägga en gata med 
återvändsgränd parallellt till Lars rättares väg då detta innebär att två 
gatusträckningar kommer att tjäna samma syfte men kräva ytterligare 
underhållsarbete. Således kommer en vägsträckning invid fastigheterna 
Vara 26:17-26:19 och PARK-området inte att planläggas för.  

 

FASTIGHETSÄGARE FÖR ANDERS-LARSGÅRDEN 2:6, ANDERS-

LARSGÅRDEN 1:2, ANDERS-LARSGÅRDEN 2:1, ANDERS-

LARSGÅRDEN 2:2, ANDERS-LARSGÅRDEN 2:7, LASSAGÅRDEN 

2:1, LONG 5:13, ANDERS-LARSGÅRDEN 2:3 yttrar sig enligt 

följande:  

Genom planområdet går gemensamhetsanläggningen Vara ga:2 (vägen). 
Formellt förvaltas den av Olof Nils-Lars Rättare gårdens vägsamfällighet. 
Samfällighetsföreningen är sakägare i planen och det bör framgå av 
planbeskrivningen att gemensamhetsanläggningen behöver omprövas för att 
planen ska kunna genomföras. Samfällighetsföreningen bör tas in i 
detaljplanens fastighetsförteckning och få direkt information om detaljplanen. 
Rent praktisk har väl kommunen skött vägsträckan söder om ringleden sedan 
lång tid tillbaka.  

Noteras. Fastighetsförteckningen kompletteras med de fastigheter som kan 
omfattas av samfällighetsföreningen för Vara ga:2.   

 

Fastighetsägarna anser även att de fastigheter som är belägna norr om 
ringleden längs med Anders-Larsgårdsvägen borde anses berörda av planen. 
Detta för att möjligheten att ta oss in till Vara till fots och på cykel påverkas. 
När det gäller biltrafiken har det ingen betydelse då tar man lätt når de två 
andra närbelägna infarterna. När det gäller gc-trafiken är det av största vikt att 
det finns möjlighet att korsa ringleden på befintligt ställe och komma in i det 
nya områdets gatusystem. Det är inte säkert att gå och cykla utmed ringleden, 
speciellt inte för barn. Detaljplanen har allmän platsmark (natur, skydd och 
park) i anslutning till ringleden. Fastighetsägarna anser därmed att det inte 
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borde vara något problem att planera för en gc-väg som ansluter till de nya 
gatorna utan att påverka andelen kvartersmark som kan bebyggas.  

 
Anders-Larsgårdsvägens korsning med ringleden har god sikt åt båda hållen 
och bra profil och rät korsningsvinkel. Längs med vägen norr om ringleden 
finns 11 fastigheter med bostad som använder vägen. Dessutom finns en viss 
allmän gc-trafik på Anders-Larsgårdsvägen såsom joggare och folk som 
promenerar med och utan hund. Detta trots att det inte är någon genomfart 
utan de får vända och gå samma väg tillbaka. I anslutning till korsningen finns 
också en busshållplats för den buss som går till Lidköping. Det bör vara av 
intresse för de nya bostäderna som planeras att den kan nås på ett enkelt sätt. 

 
Fastighetsägarna ser med det ovan anförda som grund ingen anledning till att 
inte ha kvar Anders-Larsgårdsvägens korsning med ringleden. 
Fastighetsägarna anser därmed att planhandlingarna därför bör kompletteras 
med en fortsatt gc-förbindelse från korsningen och in till det nya 
gatusystemet.  

 Se kommunens kommentar till sakägare för Lassagården 1:2 yttrande.  

 

FASTIGHETSÄGARE LONG 5:13 yttrar sig enligt följande:  

”Vi som är boende vid Anders Larsgården påverkas av det nya planförslaget 
eftersom avsikten är att grusvägen (ga2) genom det nya planområdet ska tas 
bort. Grusvägen som idag används till att cykla och gå till jobb, skola samt 
orten Vara. Även boende i Vara nyttjar vägen ut mot Anders Larsgården som 
motionsrunda, trots att ingen genomfart finns.  

Vi yrkar på att i det nya planområdet anläggs en gc-väg som möter upp mot 
Anders Larsgårdensvägen. Då ringleden är en hårt trafikerad väg föreslås en 
gc-väg som har en undergång vid denna korsning (väg 187). Våra barn 
behöver kunna ta sig till skolan, då ingen skolskjuts kommer till området. Om 
barn i området ska kunna cykla till skolan krävs en undergång eftersom 
ringleden är en säkerhetsrisk att korsa.”  

Se kommunens kommentar till yttrande från sakägare för Lassagården 
1:2.   

SENT INKOMNA YTTRANDE: 

FASTIGHETSÄGARE JÄRVEN 5 yttrar sig enligt följande:  

Funderar över om inte korsningen mellan Kungsgatan och Lars Rättares väg 
borde vara med i planen med illustration hur korsningen bör utformas. Jag 
finner inget om detta i handlingarna.  

Noteras. Planbeskrivningen kompletteras gällande trafiksituationen och 
potentiell påverkan på trafiknätet.   

TEKNISKA UTSKOTTET yttrar sig enligt följande:  

Tekniska utskottet (TU) har inget att erinra mot planförslaget men har 
följande synpunkter.  
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Tekniska utskottet, liksom Räddningstjänsten och Trafikverket, påpekar dock 
osäkerheten kring ökad trafikmängd på Kungsgatan och att en åtgärdsval 
studie över trafiken i Vara behöver påbörjas snarast för att kunna 
säkerhetsställa trafiksäkerheten i framförallt korsningen mellan Kungsgatan 
och väg 187.  

Se kommunens kommentar till Trafikverkets yttrande angående 
trafikalstring och påverkan på statlig infrastruktur.  

 

TU anser även att detaljplanen bör förbereda möjligheten för att kunna ladda 
fordon.  

En laddstolpe är inte ett bygglovspliktigt föremål och därmed finns det inte 
en planbestämmelse angående anläggning av laddstolpar. Upplysningsvis 
redogör planbeskrivningen under rubriken Trafik att i samband med 
planering för parkering bör även marken förberedas för eventuella 
laddstolpar.   

 

TU anser att vattenavrinningsfrågan bör lösas.  

Ansvaret för dagvattnet vid kvartersmarken vilar på de enskilda 
fastighetsägarna och vid allmänplatsmark ansvarar huvudmannen för 
hanteringen av dagvatten. Således ansvarar fastighetsägaren för hur de 
väljer att hantera vattenavrinningsfrågan inom den egna fastigheten.  

Se kommunens kommentar till Länsstyrelsens yttrande under rubriken 
Vatten (LOD).  

 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT yttrar sig enligt följande:  

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) har ingen erinran mot 
planförslaget.  

KSAU ställer dock frågan om huruvida frågor som rör dagvattenavrinning 
och elförsörjning ska hanteras i förslaget till detaljplanen.  

Noteras. Det har framgått i samråd med Vara energi att det finns 
möjlighet till elförsörjning inom planområdet.  

Se kommunens kommentar till länsstyrelsen yttrande under rubriken 
Vatten (LOD).  

 

VÄSTTRAFIK yttrar sig enligt följande:  

Västtrafik ser positivt på utbyggnad i anslutning till befintlig kollektivtrafik 
och genom förtätning av tätorten. Genom att utveckla bostäder och 
verksamheter i närheten av befintlig kollektivtrafik ges förutsättningar för att 
resa hållbart och på så sätt bidra till en hållbar samhällsutveckling. För att fler 
ska välja kollektivtrafiken är det dock viktigt att säkerhetsställa att de som 
reser enkelt hittar och kan ta sig till och från hållplatserna, här är det viktigt 
med tydliga gång- och cykelstråk och säkra passager. Inom cykelavstånd från 
planområdet finns Vara resecentrum med goda möjligheter för resor med tåg 
och buss för arbets- och studiependling, men även fritidsresor.  
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Närmsta busshållplats ’Lassagården’ finns på väg 187 i nära anslutning till 
planområdet. Hastigheten på väg 187 medför risker för resenärer som ska 
resa från hållplatsen eftersom det kan kräva passage över vägen. Om säkra 
passager inte kan tillgodoses till och från hållplats uppmuntrar Västtrafik 
istället till tydliga gång och cykelstråk mot Lagmansgymnasiet, vilket är 
nästkommande närmsta hållplats, ca 600 meter från planområdet.  

Noteras. Se kommunens kommentar till fastighetsägare för Long 5:13 
angående passage över väg 187.  

Kommunen har en ambition att utveckla GC-stråken inom tätorten men 
även mellan kommunens olika tätorter. Dock är detta ett större projekt 
som inte kan lösas genom detaljplanen och får planeras i ett senare skede.  

VARA MARKKONSULT yttrar sig enligt följande:  

Synpunkter:  

- Trafiksäkrare anslutning mot Kungsgatan att göra den vinkelrät.  
- Separat GC-bana i parkområdet.  
- Farthinder på matargatan.  
- Ingen trafik till bostäderna bör gå genom industriområdet.  
- Vändplan för industriområdet bör ligga på industriområdet.  
- Ny mindre vändplan för bostadsområdet.  
- Förbereda för GC-bana mot centrum.  
- GC-bana mot gymnasiet, konserthus, badhus, Torsgårdsskolan, 

fotbollshall m.m. kan vara svårlöst genom samhället? Man kan kanske 
dra den runt vid Ringleden (väldigt osäkert läge på skiss) 

Skickar med en bef. VA-plan som visar ledningarna som jag pratade om igår, 
som kommer från andra sidan ringleden. De är 2 små slangar Tryckledning 
för spill och vatten. De går enkelt att lägga om i grönområdet och koppla in i 
nya ledningar för bostadsområdet.  
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Noteras. 

Anslutningen till Kungsgatan via Lars Rättaresväg rätas upp för att 
skapa en mer trafiksäker korsning.  

Inom användningen möjliggörs det för olika komplement för parkens 
användning, däribland möjliggörs GC-väg för inom PARK-området.  

Inom användning GATA kan farthinder anläggas om den utvecklade 
trafiksituationen inom Lassagården kräver detta.  

Genom att det finns två infarter som försörjer planområdet med trafik 
samt att dessa är skilda från varandra hindrar det att det bildas en 
”flaskhals” vid in-/utfarten vid Lars Rättares väg.  

Vändplanen kommer att flyttas till norra delen av området för att 
möjliggöra en säker vändning av större fordon som kan komma in på 
området, såsom sopbilar.  

Kommunen har en ambition att utveckla GC-stråken inom tätorten men 
även mellan kommunens olika tätorter. Dock är detta ett större projekt 
som inte kan lösas genom detaljplanering.  

 

 

Förändringar efter samråd  

Plankarta  

o Bestämmelserna Högsta nockhöjd över angivet nollplan samt högsta 
byggnadshöjd över angivet nollplan ersätts med bestämmelserna 
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högsta tillåtna nockhöjd samt högsta tillåtna byggnadshöjd. Högsta 
tillåtna nockhöjd och byggnadshöjd i norra planområdet höjs. 

o NATUR-området i den norra delen av planområdet minskas. 
o Avståndet mellan bostad och drivmedelsförsäljning respektive 

bilverkstad ökar.  
o Prickmark i den norra delen av planområdet tillkommer.  
o PARK-mark i den östra delen av planområdet ersätts med NATUR-

mark.  
o Prickmark vid den norra byggrätten ersätts med korsmark.  
o Planområdet minskar i yta. Del av Lars Rättares väg utesluts från 

planområdet.  
o Möjlighet till uppförande av transformatorstation tillkommer.  
o Planbestämmelse för dagvattenhantering på allmänplatsmark 

tillkommer.  
o u-område mellan GATA och SKYDD1 tillkommer. 
o SKYDD bestämmelsen ersätts med SKYDD1 och preciseras.  
o Vändplan i den östra delen av planområdet tas bort.  
o Området för SKYDD1 – Bullervall, förändras och ersätts till viss del 

av NATUR-mark.  
o Planområdesgränsen anpassas efter genomförd fastighetsbestämning 

och fastighetsreglering i den södra delen av planområdet.  
o Exploateringsgraden höjs vid byggrätt i den södra delen av 

planområdet. 
o Genomförandetiden ändras från 15 år till 5 år. 
o Planbestämmelse för lokaliseringen av hantering av dagvatten inom 

allmänplatsmark tillkommer.  

Planbeskrivning 

o Planbestämmelserna dagvatten, SKYDD1, u1 och E1 preciseras.  
o Nytt avsnitt Trädinmätning  
o Bulleravsnittet kompletteras. 
o Trafikmätning kompletteras med rätt data och avsnittet om 

trafikflöden uppdateras.  
o Beskrivningen av verksamheter intill planområdet förtydligas. 
o Avsnittet om farligt gods kompletteras efter Länsstyrelsens yttrande.  
o Kompletterande beskrivning kring fornlämning, väghållningsstenen, 

inom planområdet läggs till.  
o Beskrivningen om dagvattenhantering och om dragningen av dricks 

och spillvattenledning förtydligas. 
o Beskrivning om planerade åtgärder, åtgärdsvaldstudie (ÅVS), för att 

öka trafiksäkerheten läggs till.  
o Genomförandebeskrivningen kompletteras gällande  

gemensamhetsanläggning ga2. 

 

Övrigt  

o Trafikbullerutredning. 
o Trafikmätning. 
o Trädinmätning. 
o Fastighetsförteckningen uppdateras och kompletteras  
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o Fastighetsbestämning 
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