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Handläggning  
Rubricerad detaljplan, upprättad i november 2018, 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 Trafikverket  
o Socialnämndens arbetsutskott  
o Fastighetsägare för Mörten 7 
o Miljö- och byggnadsenheten  
o Fastighetsägare för Lingonet 1, 2 & 3 

Yttranden utan särskild erinran:  

o Västtrafik  
o Räddningstjänsten Västra Skaraborg  
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.  

LÄNSSTYRELEN (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 följs  
- Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser  
- Bebyggelsen blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller till 

risken för olyckor, översvämning eller erosion 
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Synpunkter på granskningshandlingen  

Som upplysning kan lämnas att den finns en anmälningsplikt till 
tillsynsmyndigheten (Miljö- och hälsa i Vara) enligt miljölagstiftningen så fort 
grävning/schaktning planeras att göras i ett förorenat område. Om lokalt 
omhändertagande av dagvatten planeras är det inte lämpligt att det sker i det 
område som är förorenat pga risk för utlakning av föroreningar. Samråd ska 
göras med tillsynsmyndigheten.  

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

Lantmäteriet har också lämnat ett yttrande dateras 2019-07-04 som bifogas i 
sin helhet. Lantmäteriet påpekar att för att genomföra planen kommer mark 
behöva överföras från Assarsgården 2:5 till Lagerhuset 6. Man undrar hur 
detta ska genomföras.  

I yttrandet påpekas också att konsekvenserna av planförslagets genomförande 
bör tydliggöras så att ”respektive fastighetsägare kan förstå vad som detaljplanens 
genomförande innebär för den aktuella fastigheten”.  

Lantmäteriet ställer sig frågande om kommunen har funderat att det ska 
införas en utökad lovplikt för underhåll och ändring av byggnaden som har 
fått planbestämmelsen q1.  

Noteras. Planförslaget innebär ingen skillnad i plikten att anmäla 
eventuella markarbeten vid förorenad mark. Anmälningsplikt till 
tillsynsmyndigheten enligt miljölagstiftning är därmed gällande för de gräv- 
eller schaktarbeten som planeras utföras inom förorenat område.  

Se kommunens kommentar till Lantmäteriet angående yttrandet som berör 
marköverlåtelse, förtydligande av planförslagets konsekvenser för enskilda 
fastighetsägare, och planbestämmelsen q1.  

LANTMÄTERIET yttrar sig enligt följande:  

Vid genomgång av planförslagets granskningshandlingar har följande noterats.  

Delar av planen som bör förbättras 

Förvärv av mark från Assarsgården 2:5  

För att genomföra planen kommer mark behöva överföras från Assarsgården 
2:5 till Lagerhuset 6. Hur ska detta genomföras? Ska markförvärv ske genom 
överenskommelse mellan berörda fastighetsägare.  

Markförvärvet har diskuterats mellan berörda fastighetsägare och en 
överenskommelse om markförvärv mellan dessa fastighetsägare har 
upprättats. Planbeskrivningen kompletteras med ett förtydligande av denna 
överenskommelse.  

Fastighetskonsekvensbeskrivning saknas  

Det är viktigt att alla som berörs av en detaljplan kan förstå planens 
konsekvenser för den egna fastigheten. Av planbeskrivningen ska de 
konsekvenser som ett genomförande av detaljplanen medför för bland annat 
sakägare, andra berörda och miljön framgå. Med detta menas att det för i 
princip varje enskild fastighet bör redovisas vad detaljplanen innebär med 
avseende på bland annat huvudmannaskap, allmänhetens tillträde, kommande 
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fastighetsbildning, utförande och deltagande i gemensamhetsanläggningar. 
(prop. 2009/10:170 s 435)”  

I det aktuella planförslaget finns beskrivningar i texten om de flesta åtgärder, 
men plangenomförandet och dess konsekvenser behöver beskrivas på ett 
samlat sätt där respektive fastighetsägare kan förstå vad som detaljplanens 
genomförande innebär för den aktuella fastigheten.  

Beskrivningen av åtgärderna kan t.ex. illustreras med en 
fastighetskonsekvenskarta där förändringar i fastighetsindelningen beskrivs, 
med plankartan som bakgrund. Beskrivningen bör innehålla ett utkast till 
redogörelse av juridiska och ekonomiska konsekvenser, även på 
fastighetsnivå. Ett sätt att åskådliggöra detta på är att upprätta en 
fastighetskonsekvensbeskrivning.  

Fastighetskonsekvensbeskrivningen i planbeskrivningen kompletteras för 
att förtydliga konsekvenserna för planförslagets genomförande.   

Delar av planen som skulle kunna förbättras 

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

Bestämmelsen q1  

I plankartan finns en bestämmelse om bevarande av kulturvärden. Har 
kommunen funderat på om det även ska införas en utökad lovplikt för 
underhåll och ändring av denna byggnad, så att planbestämmelsen efterlevs? 
Se mer om ändrad lovplikt: https://www.boverket.se/sv/PBL-kun-
skapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/kulturvarden/kulturvarden-i-plan---och-
bygglagen/detaljplan-och-kulturvarden/andrad-lov-plikt/ 

Kommunen anser att befintlig skyddsbestämmelse för byggnaden är 
tillräcklig.  

Byggnadens fasad utgörs idag av materialet asbest, vilket innebär att det 
krävs tillstånd för att få arbeta med materialet. Byggnaden skyddas även 
idag, samt i och med planförslaget, av en q1 – bestämmelse för att begränsa 
möjligheten till att förändra byggnadens karaktär. Således anses nuvarande 
skydd för byggnaden vara tillräckligt.  

Övriga frågor  

Förtydliga vilken fastighetsägare (med fastighetsbeteckning) det är som 
ansvarar för att ansöka och bekosta lantmäteriförrättning.  

Planbeskrivningen förtydligas med vilken fastighetsägare som ansvaras för 
att ansöka om och bekosta lantmäteriförrättning.  

TRAFIKVERKET yttrar sig enligt följande:  

Ärende  

Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna gällande detaljplan för 
Lagerhuset 6 med flera i nordvästra delen av Vara tätort. Planförslaget syftar 
till att möjliggöra en utveckling av Varaslättens lagerhuseverksamhet och även 
till att fastställa nuvarande bebyggelse.  

Statlig infrastruktur  

https://www.boverket.se/sv/PBL-kun-skapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/kulturvarden/kulturvarden-i-plan---och-bygglagen/detaljplan-och-kulturvarden/andrad-lov-plikt/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kun-skapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/kulturvarden/kulturvarden-i-plan---och-bygglagen/detaljplan-och-kulturvarden/andrad-lov-plikt/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kun-skapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/kulturvarden/kulturvarden-i-plan---och-bygglagen/detaljplan-och-kulturvarden/andrad-lov-plikt/
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Det finns inte någon statlig väginfrastruktur som direkt berörs av 
planförslaget. Däremot gränsar planområdet i öster till Älvsborgsbanan. 
Älvsborgsbanan är av riksintresse för kommunikationer, och är en 
elektrifierad järnväg som trafikeras av både gods- och persontransporter. Den 
har också en viktig funktion för omledningstrafik.  

Infarten till Lagerhuset och planområdet korsar Älvsborgsbanan via en 
plankorsning med bomanläggning.  

Tidigare samråd  

Trafikverket har yttrat sig över detaljplanen i samrådsskedet, och framförde 
då inga synpunkter (TRAV 2018/12758, daterat 2018-12-04). Yttrandet finns 
inte omnämnt i samrådsredogörelsen, men eftersom det inte innehöll några 
synpunkter så saknar det betydelse.  

Trafikverkets synpunkter  

Trafikverket har inte några synpunkter på planförslaget.  

 Noteras.  

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUSKOTT yttrar sig enligt följande:  

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att vidhålla tidigare beslut om yttrande 
(§403/1801213) och har inget ytterligare att tillägga i ärendet.  

 Noteras.  

FASTIGHETSÄGARE FÖR MÖRTEN 7 yttrar sig enligt följande:  

Vi vidhåller tidigare inlämnad skrivelse.  

Hänvisar också till Länsstyrelsens bedömning.  

(Fastighetsägare till Mörten 7 yttrade sig tidigare enligt nedan) 

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

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

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 får bygga och planera på fastigheterna Vara 
41:1 och del av Assarsgården 2:5 jordbruksmark och grönområde.  

Kommunen har en vilja att utveckla Nedervaraområdet (del av Vara 
41:1 ingår i detta område) till ett tätortsnära motions- och 
rekreationsområde. En sådan utveckling innebär att villaområden i 
nordvästra Vara kommer få god anslutning till detta område. 
Detaljplaneförslaget för Lagerhuset 6 m.fl. har ingen intention att påverka 
utvecklingen av Nedervaraområdet. 

För att möjliggöra en utveckling av Varaslättens Lagerhus krävs det att 
viss mark tas i anspråk, i detta fall jordbruksmark. 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 olika verksamhetsområden med stor 
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sannolikhet skulle öka. Därmed anses nuvarande lokalisering mest 
lämplig då antalet transporter potentiellt kan minska, samt att 
infrastrukturen för verksamheten föreligger.  

Planförslaget för Lagerhuset 6 m.fl. begränsar ej möjligheten för en 
eventuell fortsättning av Norra Ringleden, vilket kräver en ytterligare 
övergång av järnvägen. Planområdet som planförslaget utgörs av är 
anpassat efter den eventuella Ringledens anknytning till Norra Ringleden i 
enlighet med visionen i Fördjupning av Översiktsplan för Vara tätort 
(FÖP). Om verksamheten byggnation skulle begränsas till att endast vara 
parallell till järnvägen kräver det att ytterligare mark i en nordlig riktning 
skulle behöva tas i  anspråk. En sådan utveckling innebär dels att 
verksamhetens bebyggelse blir mer påtaglig för större delar av Vara tätort, 
och dels att en framtida eventuell utveckling av Norra Ringleden och 
övergång av järnvägen skulle försvåras då den föreliggande infrastrukturen 
för en fortsättning av Ringleden byggs bort.    

Den byggrätt som planförslaget möjliggör för är anpassad efter dels behovet 
från verksamheten, och dels efter de lokala förutsättningarna inom och 
invid planområdet. 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 viktigt att tillåta en hög 
exploateringsgrad inom planområdet, för att minska behovet att ta 
ytterligare jordbruksmark i anspråk i framtiden. För att minska 
verksamhetens framtida påtaglighet för omkringliggande områden har 
planområdet anpassats till att centralisera eventuell verksamhetsutveckling 
till befintlig byggnation.  

MILJÖ- OCH BYGGNADSENHETEN yttrar sig enligt följande:  

Miljöenheten har granskat planbeskrivningen och har inga ytterligare 
synpunkter än de som framkom i tidigare yttrande daterat 2018-12-18.  

Då fastigheten är MIFO-klassad 2 kan man inte utesluta att föroreningar kan 
påträffas. Troligtvis är föroreningarna lokaliserade till den gamla byggnaden 
där betningen utfördes, med det kan inte garanteras att det faktiskt är så. Det 
är viktigt att omedelbart kontakta tillsynsmyndigheten om en förorening 
påträffas eller om misstanke om förorening finns.  

 Noteras.  

Byggenheten har varit delaktig i planprocessen, men har följande synpunkter. 
Den nya bestämmelsen J1 anges i planbeskrivningen avse att byggnaden 
enbart får användas för kemlager. Men i plankartan står benämningen J1 som 
lager. Vid en bygglovsprövning innebär detta att alla typer av lager kan 
medges. Om tanken är att enbart kemlager ska kunna beviljas måste detta 
specificeras ytterligare i plankartan.  

Användningsbestämmelsen J1 omformuleras för att förtydliga att 
användningen begränsas till kemlager.  

FASTIGHETSÄGARE FÖR LINGONET 1, 2 & 3 yttrar sig enligt 

följande:  

I planbeskrivningen upplever vi att det läggs ett större fokus på de boende på 
områdets södra sida än på den nordöstra sidan, där undertecknade bor. 
Industribebyggelsen (med ca 10 meters höjd) nämns, men det verkar inte tas 
någon hänsyn till de villor som ligger i raden bakom och vars skyline kraftigt 
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påverkas i och med den byggnation som påbörjades 2018. Sommartid är vi 
väldigt tacksamma för träden som delvis minskar industrikänslan som silorna 
ger.  

Vi reagerar också på att totalhöjden för nybyggnation regleras till 30 meter på 
den östra sidan, medan det på den södra tillåts en lägre totalhöjd med hänsyn 
till bostadsområdet och allén.  

I samrådsredogörelsen bemöts skuggfarhågan för Lingonet 4. Argumentet om 
utsikten bemöts inte (?), utan det hänvisas till att det ”…är…av stor vikt att 
tillåta en hög exploateringsgrad inom planområdet…” (s. 7 i 
Samrådsredogörelse).  

Det har bifogats en karta med ett lokaliseringsförslag (s. 10 i 
Planbeskrivningen). Det förslaget stör definitivt himmelsutsikten för samtliga 
hus på den norra delen av Violvägen och några hus på Solrosvägen. Viktigt att 
beakta är även att del av Assarsgården 2:5 såldes under förutsättning att inte 
ytterligare byggnation skulle ske i nordlig riktning längs järnvägsspåret (enligt 
upprättat avtal). Assarsgården är idag obebott, men det finns planer på att 
restaurera huset, och då skulle byggnation enligt förslaget kraftigt försämra 
boendemiljön. 

Vi är fullt medvetna om att Lagerhuset har funnits på sin nuvarande plats 
långt innan våra villor byggdes och att verksamheten är betydelsefull i vår 
kommun. Vi delar även uppfattningen om att det är klokt att ha en hög 
exploateringsgrad inom områden som väl tagits i bruk. Vi ser dock att det bör 
tas hänsyn till följande:  

- Nybyggnation sker inte enligt förslaget som bifogats, 
Planbeskrivningen s. 10, utan det sker mer komprimerat. Visionen bör 
vara att bebyggelsen sker så kvadratiskt som möjligt, för att bibehålla 
himmelsutsikten för så många som möjligt- både i sydlig och 
nordöstlig riktning.  

- Det är oklart om trafik- och bullersituationen kommer att förändras i 
och med ökad bebyggelse. Vårt önskemål är hur som helt att det 
skapas en jordvall på kommunens gröna gräsmatta, längs trädlinjen på 
Västra skolgatan, alternativt att ett bullerstaket sätts upp. På en vall 
skulle det kunna planteras träd, som på sikt kan dölja delar av 
byggnationen och hjälpa till att hindra ljuden. Eventuellt skulle 
schaktmassor (från icke förorenad mark) kunna användas helt eller 
delvis.  

- Nybyggnation begränsas till en totalhöjd av 20 meter, utanför de 
centrala delarna, både i nordöstlig och sydlig riktning.  

För att möjliggöra en utveckling av Varaslättens Lagerhus krävs det att 
viss mark tas i anspråk, i detta fall jordbruksmark. Den byggrätt som 
planförslaget möjliggör för är anpassad dels efter verksamhetens behov, och 
dels efter de lokala förutsättningarna inom och invid planområdet 
(infrastruktur, geoteknik, säkerhetsavstånd, buller, etc.). 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 viktigt att tillåta en hög exploateringsgrad inom planområdet, för att 
minska behovet att ta ytterligare jordbruksmark i anspråk i framtiden.  

För att minska verksamhetens framtida påverkan på omkringliggande 
områden har planområdet anpassats för att centralisera eventuell 
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byggnation till befintlig byggnation. Detta har gjorts genom att föreslagen 
byggrätt inom planområdet är koncentrerad till redan befintlig bebyggelse. 
Möjligheten till att bygga så tätt som möjligt inom planområdet begränsas 
dock i viss mån av bland annat av verksamhetens behov gällande körytor, 
markens geoteknik, säkerhetsavstånd och brandkrav. Således möjliggör 
detaljplanen för en tät bebyggelse inom planområdet för det som kan anses 
vara lämpligt utifrån de lokala förutsättningarna.  

De höjder som föreslås gälla är utformade efter studerad påverkan på 
omgivningen och verksamhetens behov. Idag förhåller sig Lagerhusets 
verksamhet ca 150 meter från bostadsbebyggelse i öster, inom detta avstånd 
finns ett verksamhetsområde beläget. Då Lagerhusets verksamhet delvis 
skärmas av från bostadsbebyggelsen via det verksamhetsområde som finns 
beläget mellan dessa, anses avståndet tillräckligt för att minska 
Lagerhusets påverkan på bland annat utsikt, buller och 
skuggförhållanden. I södra planområdet tillåts en lägre höjd  närmast 
boende och allé då dessa befinner sig inom ett kortare avstånd till 
verksamheten. En lägre höjd invid den södra delen av planområdet krävs 
därmed för att minska verksamhetens påtaglighet  för boende och allén i 
söder.  

Yta mellan Kv. Lingonet och Västra Skolgatan är planlagd för park och 
plantering. Således kan ytan med fördel utvecklas för detta ändamål för att 
minska närliggande verksamheter från bostadsområdet. Inom området kan 
exempelvis ytterligare planteringar, eller bullerdämpande åtgärder utföras.  

Situationsplanen som är bifogad till handlingarna är endast en möjlig 
utveckling i och med planförslaget. Således kan planområdet utvecklas 
annorlunda i förhållande till situationsplanen.   

Fastighetsägare för Lagerhuset 6 och fastighetsägare för Assarsgården 2:5 
har upprättat avtal för köp av del av Assarsgården 2:5 där eventuella 
krav ska framgå.  

 

Förändringar efter granskning  

Plankarta  

o Bestämmelsen J1 omformuleras från lager till att endast omfatta 
kemlager enligt planbeskrivningen.  

o Bestämmelsen a1 avgränsning förändras och anpassas efter 
miljöteknisk utrednings utlåtande.  

Planbeskrivning  

o Planbeskrivningen kompletteras med ett förtydligande gällande 
markförvärv mellan enskilda fastighetsägare.  

o Fastighetskonsekvensbeskrivningen kompletteras.  
o Avsnittet som berör fastighetsägares ansvar för genomförandet av 

planförslaget kompletteras.  

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden antar detaljplanen som är upprättad av tillväxt- 
och utvecklingsavdelningen i november 2018, revideras efter samråd i 



Detaljplan för Lagerhuset 6, m.fl.  2019-09-12 

 

Sida 8 

 

december 2018 och som har varit ute på granskning mellan 25 juni-4 augusti 
2019.  

 

 

2019-09-12 

 

 

Ellen Bengtsson  

Planarkitekt 

Vara kommun 

 


