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Granskningsutlåtande 

 Detaljplan för Lassagården, 

del av Vara 26:1,  

Vara tätort, Vara kommun, Västra Götalands län 



Detaljplan för Lassagården, del av Vara 26:1  2019-08-20 

 

Sida 1 

 

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 Trafikverket  
o Lantmäteriet  
o Socialnämndens arbetsutskott  
o Fastighetsägare Vara 26:11 
o Miljö- och byggnadsenheten 
o Fastighetsägare för Long 5:13, Anders-Larsgården 1:2, 2:1, 2:2, 2:3 & 

2:6  
o Fastighetsägare för Anders Larsgården 8  
o Västtrafik 

Yttranden utan särskild erinran:  

o Räddningstjänsten  
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:  

Länsstyrelsens 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 befara inte att:  

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

risken för olyckor, översvämning eller erosion 
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Synpunkter på granskningshandlingen  

Trafikverket har lämnat yttrande daterat 2019-07-03 som bifogas i sin helhet. 
Trafikverket påpekar att det behövs vissa förändringar av korsningen mellan 
Kungsgatan och väg 187. Det pågår en dialog med kommunen och 
Trafikverket om bland annat dessa förändringar. Inom ramen av den här 
dialogen kommer det tydliggöras vilka åtgärder som behövs och hur dessa ska 
finansieras.  

Lantmäteriet har också lämnat ett yttrande daterat 2019-07-04 som bifogas i 
sin helhet. Lantmäteriet tar upp en del frågor som handlar om 
fastighetsrättsliga åtgärder, inlösen av allmän plats, markanvisningsavtal osv. 
Länsstyrelsen rekommenderar kommunen att beakta dessa synpunkter.  

Noteras. Se kommunens kommentar till Trafikverkets och Lantmäteriets 
yttrande.  

TRAFIKVERKET yttrar sig enligt följande:  

Ärende  

Trafikverket har tagit del av handlingarna gällande förslag till detaljplan för 
Lassagården, del av Vara 26:1 i Vara tätort. Syftet med detaljplanen är att 
möjliggöra fler och varierade bostäder i Vara tätort med närhet till centrum 
och kommunal service.  

Statlig infrastruktur 

Planområdet gränsar i nordost mot den statliga vägen 187, Östra Ringleden. 
Trafikmängden (årsdygnstrafik) på väg 187 uppmättes år 2017 till 3018 
fordon/dygn, varav 384 tunga. Hastighetsbegränsningen är 70 km/h.  

Väg 187 är utpekad i det funktionellt prioriterade vägnätet, med stor betydelse 
för såväl godstransporter, dagliga personresor och kollektivtrafik. Att en väg 
är funktionellt prioriterad innebär att insatser för att värna och utveckla 
tillgängligheten för resor och transporter prioriteras.  

Tidigare samråd 

Trafikverket har tidigare yttrat sig över detaljplanen i samrådsskedet (TRV 
2018/53341 daterat 2018-05-23). De synpunkter som framfördes gällde 
behov av kompletterande utredningar avseende trafik, buller och dagvatten, 
vilka nu har gjorts till granskningen.  

Trafikverkets synpunkter 

Trafikverket noterar kommunens uppskattning av tillkommande trafik på 
grund av planförslaget och anser bedömningen vara rimlig. De effekter 
planförslaget får på korsningen mellan Kungsgatan och väg 187 kan resultera 
i behov av försändning av korsningens utformning, vilket då kräver 
kommunal medfinansiering. Normalt sett krävs att medfinansieringsavtal 
tecknas innan detaljplanen antas.  

I detta fall pågår dock en åtgärdsvalsstudie där Trafikverket tillsammans med 
kommunen studerar lämpliga åtgärder i korsningen med fokus på ökad 
trafiksäkerhet. Vilka åtgärder som föreslås och hur de ska finansieras 
diskuteras inom ramen för det arbetet. Fortsatt gäller att åtgärder som påkallas 
på det allmänna transportnätet som en konsekvens av kommunal planering, 
ska medfinansieras av kommunen.  
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I övrigt har Trafikverket inga synpunkter på planförslaget.  

 Noteras.  

LANTMÄTERIET yttrar sig enligt följande:  

Vid genomgång av planförslagets granskningshandlingar har följande noterats.  

Delar av planen som bör förbättras  

Fastighetsrättsliga åtgärder  

I planbeskrivningen på s. 20 framgår att fastighetsbestämning gjorts mellan 
Vara 26:1, 26:18 och 26:19. Dock finns det ingen åtgärd om 
fastighetsbestämning inlagd på dessa fastigheter i fastighetsregistret. Finns ett 
pågående lantmäterieärende eller ska fastighetsreglering mellan fastigheterna 
ske i samband med genomförandet? Vem ska isåfall ta initiativ till 
fastighetsbildning och bekosta detta?  

Noteras. Ärendenummer för denna förrättning är O183231 och 
förrättningen avslutades 28 juni 2019.  

Planbeskrivningen kompletteras ärendenummer och när förrättningen 
avslutades.   

I samband med inlösen av mark för allmän plats på Vara 26:11, behövs även 
en fastighetsbildning för att överföra markområdet mellan Vara 26:11 och 
26:1. Detta behöver tydliggöras.  

Planbeskrivningen förtydligas gällande fastighetsbildning för att överföra 
mark mellan Vara 26:11 och 26:1.  

Inlösen av allmän plats  

Skrivningen ang. inlösen av allmän plats bör förtydligas så att det framgår att 
kommunen med stöd av detaljplanen har rätt att lösa in den allmänna platsen 
utan överenskommelse med den berörda fastighetsägaren.  

Noteras. Planbeskrivningen kompletteras gällande förtydligande av inlösen 
av mark.  

Markanvisningsavtal aktuellt men något otydlig redovisning  

I planbeskrivningen anges att ett markanvisningsavtal ska tecknas. Dock 
anges inte vilka åtgärder som exploatören ska och ansvarar för.  

Enligt 5 kap. 13§ 3 st. PBL ska kommunen, om avsikten är att genomföra 
markanvisningar, (redan i samrådsskedet) redovisa avtalets huvudsakliga 
innehåll liksom konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med 
stöd av ett eller flera sådana avtal i planbeskrivningen. Lantmäteriet 
konstaterar att lagstiftaren har avsett att exploatörens samtliga åtaganden ska 
redovisas på en översiktlig nivå men bedömer att handlingarna i dess 
nuvarande skick inte uppfyller lagens krav på redovisning och därför behöver 
kompletteras.  

Använd gärna handboken ”Lantmäterimyndighetens roll i planeringsprocessen, 
Handbok 5 kap. 15 och 22 a §§ PBL” som stöd ang. lagstiftningens krav när ni 
kompletterar planhandlingarna.  

Noteras. Kommunen hade intentionerna att markanvisa tidigare i 
planprocessen, men behovet och intentionerna har först konkretiserats inför 
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grnakninsgsskedet. Således kunde ingen information ang. markanvinsing och 
markanvisningsavtal redovisas tidigare i processen.  

Planbeskrivningen kompletteras med ett förtydligande av markanvisning inom 
planområdet och dess konsekvenser, samt exploatörernas huvudsakliga 
åtaganden.  

Anslutningsavgifter  

I planbeskrivningen på s. 16 framgår att området kan anslutas till kommunalt VA. 
Kommer några avgifter tas ut i samband med att blivande fastigheter ansluts till 
kommunens VA-nät.? Detta bör beskrivas.  

Planbeskrivningen förtydligas med beskrivning av anslutningsavgift till 
kommunalt VA.  

Kostnader för och initiativ till fastighetsbildning 

 Det anges inte något om vem som initierar och bekostar den fastighetsbildning 
(avstyckning) samt reglering mellan Vara 26:1, 26:18 och 26:19 som behövs för 
genomförandet av detaljplanen.  

Kommunen initierade processen för avstyckning och fastighetsbildning mellan 
Vara 26:1, 26:18 och 26:19. Förrättningen delfinansieras av kommunen då 
kommunen anser att regleringen är en förutsättning för planförslagets 
genomförande. Planbeskrivningen kompletteras gällande beskrivning av 
fastighetsbildning och ansvar och kostnadsfördelning för denna.  

Placering av byggnad i förhållande till tomtgräns eller fastighetsgräns? 

Bland placeringsbestämmelserna finns egenskapsbestämmelsen p2 om placering 
av byggnad. I beskrivningen till planbestämmelsen framgår både begreppen 
tomtgräns och fastighetsgräns.  

Likaså används ett begrepp under ”Exploateringsgrad” på s. 10 i 
planbeskrivningen: fastighetstomt.  

Vid bestämmelser om fastigheters storlek är det enligt PBL endast begreppet 
fastighet och inte tomt som är möjligt att reglera. Med anledning av detta 
behöver bestämmelsen omformuleras.  

Lantmäteriet vill påminna om begreppet fastighet är ett äganderättsligt begrepp 
medan begreppet tomt inte har någon betydelse i äganderättsligt hänseende. 
Begreppet tomt enligt PBL är ”ett område som inte är en allmän plats men som omfattar 
mark avsedd för en eller flera byggnader och mark som ligger i direkt anslutning till 
byggnaderna och behövs för att byggnaderna ska kunna användas för avsett ändamål” 
(definitionen i 1 kap. 4§ PBL). En fastighet kan ibland innehålla flera tomter och 
ibland kan en tomt vara uppdelad i flera fastigheter. Se gärna en film från 
Boverket ang. begreppen tomt och fastighet.  

Begreppen tomt, fastighet och fastighetstomt omformuleras i planbeskrivningen 
och i plankartan för att precisera det begrepp som avses.   

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT yttrar sig enligt följande:  

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att vidhålla tidigare beslut om yttrande 
(§226/180523) och har inget ytterligare att tillägga i ärendet.  

 Noteras.  

FASTIGHETSÄGARE FÖR VARA 26:11 yttrar sig enligt följande:  

Enligt detaljplanen kommer kommunen lösa in del av Vara 26:11. Är det inte 
lämpligt att diskutera med fastighetsägaren vad som ska göras, hur mycket 
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tomt kommunen vill lösa in, vad görs med häcken runt fastigheten m.m.. Hur 
blir det med infart till garaget? Var kommer eventuell cykel-gångbana att 
läggas? Finns även ett uterum på tomten, berörs detta av lösen? Vad är 
ersättningen för inlösen av tomt?  

Vad gäller trafiken på Kungsgatan har de ökat väldigt mycket det sista året. 
Både vad gäller personbilar, lastbilar och traktorer. Kanske för att det är enda 
genomfarten som inte har chikaner eller andra hastighetsdämpande åtgärder.  

Dessutom är Kungsgatan fruktansvärt eftersatt angående reparationer. Det är 
snart bara hålor och lagningar på hela gatan, åtminstone från brandstationen 
ner till korsningen vid Smedjegatan. Kan inte kallas att det är god standard på 
den biten av gatan.  

Åtgärder som behöver vidtas på Kungsgatan före byggnation är: 
Trafikmätning, underhåll, genomfart förbjuden för lastbilar och traktorer.  

Ersättning och kompensation för inlösen av mark har diskuterats och en 
överenskommelse mellan kommun och fastighetsägare för Vara 26:11 har 
upprättats.  

En eventuell gång- och cykelbana kan anläggas vid mark betecknat som 
GATA, för att sedan övergå till att anläggas inom mark betecknat som 
PARK i plankartan.  

Trafikmätningar vid Kungsgatan samt Östra Ringleden har genomförts 
under hösten 2018, se planbeskrivningen s. 12 ’Trafikflöde’. 
Trafikmätningen ska vara ett underlag för de åtgärder som ska vidtas vid 
korsningen av Kungsgatan och Östra ringleden. En sådan mätning är även 
ett underlag för de eventuella åtgärder som kan krävas för Kungsgatan vid 
en utveckling av korsningen Kungsgatan och Östra Ringleden.  

En utveckling av Lassagården förutsätter att anknytande vägar har en 
god standard som tillgodoser behovet av infrastruktur.  

En gång och cykelväg längs med Kungsgatan kan vara aktuell att 
anlägga. Dock behöver detta planeras i ett större sammanhang med 
ytterligare infrastrukturella perspektiv, för att definiera nyttan, målpunkter 
och kostnader för en sådan utveckling.  

MILJÖ- OCH BYGGNADSENHETEN yttrar sig enligt följande:  

Miljöenheten har inga synpunkter utöver de som framkom vid tidigare 
yttrande daterat 2018-12-12.  

Efter genomgång av planbeskrivningen anser miljöenheten dock att 
bullerfrågan är viktig att lösa för planområdet. Riktvärden för buller ska klaras 
vid alla bostäderna som planeras på området.  

Noteras. En bullerutredning har genomförsta under planprocessen. 
Bullerutredningen hänvisar till lämpliga åtgärder och förutsättningar för att 
bostadsområdet Lassaågrden ska utvecklas kvalitativt. Planförslaget för 
Lassgråden är utformat efter buellerutredningen så att aktuella bullerkrav 
och riktvärden kan efterlevas.  

Byggenheten har efter ytterligare granskning följande synpunkter.  

Plankartan anger att byggnader ska placeras minst 4,5 meter från 
fastighetsgräns. På en normalstor villatomt kan det bli svårt att få plats med 
såväl ett enplanshus som en komplementbyggnad och samtidigt kunna ha 4,5 
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meter till tomtgräns år alla håll. Ett alternativ för att lösa detta är att 
undersöka huruvida komplementbyggnader kan placeras 1 meter från 
tomtgräns, men att de då måste brandklassas mot angränsande byggnader om 
avståndet understiget 8 meter. En sådan eventuell ändring medför dock att 
man måste se över placering av komplementbyggnad mot gata. Där bör inte 
byggnader placeras 1 meter från tomtgräns, utan man bör få plats med en bil 
på en uppfart framför eventuella komplementbyggnader. Ett alternativ kan 
vara att lägga en remsa med prickmark mot gatan.  

Noteras. Plankartan kompletteras med att tillåta komplementbyggnader 
närmare fastighetsgräns än 4,5m.  

Vissa av fastigheterna som är avsedda för villatomter gränsar mot den nya 
matargatan ut mot parkmarken. På dessa delar av gatan finns inget 
utfartsförbud, vilket innebär att de kommande fastigheterna kan komma att 
ha sina utfarter ut mot matargatan istället för kvartersgatan. Man bör i dessa 
fall beakta trafiksäkerheten för området, så att eventuella utfarter inte kommer 
att bli ett problem.  

Kommunen  har diskuterat eventuellt utfartsförbud men bedömer att det 
inte är motiverat av trafiksäkerhetsskäl att ha utfartsförbud mot 
matargatan.  

Utfartsförbud har flera funktioner. Ett är att få ned antalet utfarter mot 
högtrafikerade gator, och därmed minska olycksrisker i samband med in-
/utfarter till tomter, vilket i detta fall inte är aktuellt då det är en 
lokalgata. En annan funktion av utfartsförbud är om det är anlagt en 
GC-väg längs gatan. Med utfartsförbud korsas inte GC-vägen av infarter, 
och gående eller cyklande behöver inte ta hänsyn till eventuella korsande 
fordon. I detta fall är visionen att GC-vägen inte skall anläggas i GATA, 
utan istället inom PARK, och således behövs inget utfartsförbud heller av 
denna anledning.  

Vidare anges det i planbeskrivningen att dagvatten ska fördröjas inom den 
egna fastigheten i största möjliga mån, men att den kommer finnas möjlighet 
till anslutning till kommunal dagvattenledning. Om man från kommunens 
sida har för avsikt att ställa som krav att i de fall det går, ta hand om 
dagvattnet genom lokalt omhändertagande, LOD så bör detta framgå på 
plankartan. Detta för att ett sådant krav ska kunna ställas vid en 
bygglovsprövning.  

 Noteras.  

FASTIGHETSÄGARE FÖR LONG 5:13, ANDERS-LARSGÅRDEN 1:2, 

2:1, 2:2, 2:3 & 2:6 yttrar sig enligt följande:  

Inledningsvis riktar signalerade fastighetsägare kritik mot att granskningstiden 
på detaljplanen läggs över semesterperioden.  

Borttagandet av befintlig grusväg genom det nya planområdet påverkar 
samtliga fastigheter norr om ringleden (längs Vara GA2). Sedan ringleden 
byggdes har denna grusväg använts för gång- och cykeltrafik in till Vara. 
Denna väg behovsprövades av lantmäteriet och bedömdes inte vara väsentligt 
betydande för fastigheterna norr om ringleden. Detta stämmer till fullo för 
fordonstrafik men inte för gc-trafiken. Konsekvensen för de boende norr om 
ringleden, om ingen förbindelse tillgodoses, är att gång- och cykeltrafikanter 
tvingas ut på ringleden från Anders Larsgårdens-vägen fram till korsningen 
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vid Kungsgatan (ca 400m) Detta är absolut livsfarligt med dessvärre är detta 
konsekvensen.  

Vara kommun strävar efter en välfungerande infrastruktur, genom en 
utebliven gång och cykelbana in till Vara, försvinner möjligheten för de 
boende, vilket leder till otrygghet, en icke fungerande samhällsservice. 
Verksamheter som ligger längs vägen, får sämre möjligheter, då boende i Vara 
inte längre kan gå till viss verksamhet. Enligt Bfp ska Vara kommun ha en 
god kommunal service och infrastruktur, vilket inte är i enlighet med denna 
detaljplan. Kommunen har som mål att attrahera nya individer att bosätta sig i 
Vara kommun, fokus måste ligga på att bibehålla de som bor i kommunen att 
vilja bo kvar, för en levande landsbygd. I översiktsplanen 2012, noteras en 
svaghet att det är ett högt bytänkande, att invånarna inte ser kommunen som 
en helhet utan värnar om sin egen täthet. Att inte knyta an en GC innebär att 
bytänkandet blir ännu större 

Fastighetsägarna anser därmed att det inte borde vara några problem att 
planera en gc-väg som ansluter till de nya gatorna utan att påverka andelen 
kvartersmark som kan bebyggas. Vårt förslag av en ny gc-väg redovisas i 
bilaga 1. Detta förslag använder befintlig anslutning mot ringleden 
(grusvägen) och sträcker sig runt bullervallen. Denna dragning innebär att 
bullervallen förblir intakt och inte förlorar sin kapacitet. Dessutom är denna 
åtgärd inte speciellt kostsam då den endast består av ca 75m gc-väg.  

Att beakta är att boende i området norr o m ringleden består till stor del av 
barnfamiljer, då skolskjuts inte erbjuds för de boende är det av största vikt att 
barn, på ett säkert sätt, kan gå och cykla till skolan, idrotter, kompisar, m.m.  

 

Figuren visar förslag till dragning av gc-väg. Denna nyttjar befintlig grusväg som ansluter 
mot ringleden och leder runt bullervallen för att sedan ansluta mot Lassagårdens planerade 
vägnät.  
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Inom mark betecknat som NATUR kan gång- och cykelväg anläggas. 
Invid väg 187 finns en tillståndspliktig zon á 12 meter från vägen som är 
till för att trafikanternas skydd och inom vilken byggnader eller andra 
fasta föremål inte bör placeras inom. Området invid väg 187 som 
betecknas med NATUR är ca 13,5 meter bred vilket innebär att en gc-
väg om max 1,5 meter kan anläggas parallell till 187an utan att 
trafikanters säkerhet påverkas påtagligt.  

Kommunen anser att det finns utvecklingspotential av gång- och 
cykelvägnätet i Vara tätort. Gång- och cykelväg skulle med fördel kunna 
anläggas parallellt till väg 187 för att sedan anslutas till gång- och 
cykelvägen mellan Vara tätort och Stora Levene. Vid en sådan utveckling 
är det av största vikt att trafikanters, fordon likväl som cyklister och 
gåendes, säkerhet beaktas.  

FASTIGHETSÄGARE FÖR ANDERS LARSGÅRDEN 8 yttrar sig enligt 

följande:  

Jag bor på Anders Larsgården 8 tillsammans med sambo och 4 barn. 
Anledningen till att vi köpte detta stället var att bo lantligt men ändå kunna gå 
och cykla in till tätorten. Detta blir svårt om överfarten från grusväg över 187 
(ringleden) försvinner.  

Ringleden är en riktigt trafikerad väg med bra sikt vilket innebär att bilarna 
kör fort. Normal hastighet som folk håller på vägen är 100km/h. Vägen är 
således mycket farlig att cykla och gå på. Helt otänkbar att släppa ut sina barn 
på.  

Att bullervallen genomskärs med en gång/cykelväg kan avhjälpas med en bit 
bullerplank på den biten. Snälla tänk på säkerheten.  

 Se kommunens kommentar till Fastighetsägare för Long 5:13,  

Anders-Larsgården 1:2, 2:1, 2:2, 2:3 & 2:6.  

VÄSTTRAFIK yttrar sig enligt följande:  

Vi hänvisar till tidigare yttrande och har i övrigt inga synpunkter. I frågor in 
den fortsatta utvecklingen ser Västtrafik fram emot en vidare dialog.  

 Noteras.  

Förändringar efter granskning  

Planbeskrivning  

o Planbeskrivningen kompletteras med ett förtydligande av genomförd 
fastighetsbestämning.  

o Planbeskrivningen förtydligas gällande fastighetsbildning 
o Planbeskrivningen kompletteras med ett förtydligande av inlösen av 

mark.  
o Exploatörers åtaganden och konsekvenser för markanvisning inom 

Lassagården kompletterar planbeskrivningen.  
o Planbeskrivningen förtydligar gällande anslutningsavgift till 

kommunalt VA.  
o Avsnittet som behandlar fastighetsbildning kompletteras.  
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o Planbeskrivningen kompletteras med omformulering av begreppen 
tomt, fastighet och fastighetstomt för at precisera det begrepp som 
avses.  

Plankarta  

o Plankartan kompletteras med att tillåta komplementbyggnader 
närmare fastighetsgräns än 4,5m. 

o Plankartan kompletteras med omformulering av begreppen tomt, 
fastighet och fastighetstomt för at precisera det begrepp som avses.  

 

Ellen Bengtsson   

Planarkitekt 

Vara kommun 

 


