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Upprättad av tillväxt- och utvecklingsavdelningen i mars 2019

Granskningsutlåtande 

 Detaljplan för del av Dalian 6 

och del av Vara 25:1,  
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Handläggning  
Rubricerad detaljplan, upprättad i mars 2019, har in enlighet med beslut i 
miljö och byggnadsnämnden, varit föremål för granskning mellan den 25 juni 
och den 4 augusti 2019.  

Handlingarna har varit tillgängliga på kommunens hemsida, biblioteket i Vara 
tätort och i kommunhuset.  En kungörelse om granskning annonserades i den 
lokala tidningen Nya Lidköpings-Tidningen (NLT).  

Granskningsbedrivande  
Detaljplanen har skickats till sakägare enligt fastighetsägarförteckning, och 
övriga berörda enligt särskild förteckning.  

Inkomna synpunkter  

Följande har inkommit med yttrande:  

o Länsstyrelsen  
o Lantmäteriet  
o Socialnämndens arbetsutskott  
o Miljö- och byggnadsenheten  

Yttranden utan särskild erinran:  

o Västtrafik  
o Räddningstjänsten Västra Skaraborg  
o Trafikverket  
o Vattenfall Eldistribution AB  

 

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:  

Länsstyrelsen samlade bedömning  

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10§ 
PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte 
kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas.  

Motiv för bedömningen  

Länsstyrelsen befarar inte att:  

- Riksintresse kommer att skadas påtagligt  
- Mellankommunal samordning blir olämplig  
- Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs 
- Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser  
- Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller till 

risken för olyckor, översvämning eller erosion 

Synpunkter på granskningshandlingen  



Detaljplan för del av Dalian 6 & del av Vara 25:1  2019-08-19 

 

Sida 2 

 

Trafikverket har lämnat ett yttrande daterad 2019-07-02 som bifogas i sin 
helhet. Trafikverket har inga invändningar mot förslaget.  

 Noteras.  

LANTMÄTERIET yttrar sig enligt följande:  

Vid genomgång av planförslagets granskningshandlingar har följande noterats:  

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 

Påverkan på tomtindelning  

I genomförandebeskrivningen på s. 12 har det gjorts ett förtydligande till den 
gällande tomtindelningen. Där framgår ”Tomtindelningen avses att upphävas inom 
planområdet i och med detaljplaneförslagets lagakraft”.  

När en ny detaljplan läggs inom ett område med tomtindelning, så upphävs 
tomtindelningen per automatik inom planområdet och ersätts med de nya 
bestämmelserna. Detta gäller för detaljplaner upprättade enligt PBL (SFS 
2010:900). Tomtindelningen 16-VBF-455 gäller för hela kvarteret Dalian och 
styr hur fastighetsindelningen ska se ut inom kvarteret. Även om 
tomtindelningen upphör inom planområdet så gäller den fortfarande utanför 
planområdet. Det nya planområdet behöver fungera tillsammans med 
omkringliggande bestämmelser för att kunna genomföras.  

Om del av Dalian 6 överförs till Dalian 9 förändras Dalian 6s fastighetsgräns, 
vilket inte är möjligt eftersom tomtindelningen styr kvarterets 
fastighetsindelning. Upphävande av tomtindelningen behöver ske i en egen 
planprocess.  

Kommunen har tillsammans med Lantmäteriet diskuterat 
fastighetsreglering och tomtindelningsplanen för det aktuella området. Från 
denna dialog har det framgått att tomtindelningen kan upphävas inom 
planområdet, samt inom fastigheten Dalian 6, vilket möjliggör en 
sammanslagning av Dalian 9 med planområdet. Beskrivning om 
upphävande av tomtindelningsplan kompletterar planbeskrivningen.  

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.)  

Planförutsättningar  

Under rubriken planförutsättningar i planbeskrivningen, så har 
tomtindelningen för området ej behandlats. Tomtindelningen är en 
förutsättning för planläggningen, och kan för tydlighetens skull beskrivas 
under denna rubrik.  

Ekonomiska frågor 

Under rubriken ekonomiska frågor, framgår att fastighetsreglering bekostas av 
fastighetsägaren. Det är bra att förtydliga vilken fastighetsägare som menas.  

Noteras. Planbeskrivningen kompletterasmed ett förtydligande gällande 
planförutsättningarna för planområdet enligt Lantmäteriets yttrande, samt 
gällande ansvar för fastighetsreglering och kostnad av denna.  
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUSKOTT yttrar sig enligt följande:  

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att vidhålla tidigare beslut om yttrande 
(§93/190410) och har inget ytterligare att tillägga i ärendet.  

 Noteras.  

MILJÖ- OCH BYGGNADSENHETEN yttrar sig enligt följande:  

Miljö- och byggnadsförvaltningen har granskat planbeskrivningen och har 
inga ytterligare synpunkter än de som framkom i tidigare yttrande daterat 
2019-04-16.  

 Noteras.  

Förändringar efter granskning  

Plankarta  

o Plankartan kompletteras med en skrafferad yta som visar vilket 
område som tomtindelningen avses upphävas inom.  

Planbeskrivning  

o Planbeskrivningen kompletteras med ett förtydligande gällande 
upphävande av tomtindelningsplan.  

o Kapitlet om planförutsättningar kompletteras.  

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden antar detaljplanen som är upprättad av tillväxt- 
och utvecklingsavdelningen i mars 2019, revideras efter samråd i april 2019 
och som har varit ute på granskning under juni-augusti 2019.  
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Ellen Bengtsson  

Planarkitekt 

Vara kommun 

 


