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Upprättad av tillväxt- och utvecklingsavdelningen i mars 2019 

Granskningsutlåtande 

 Detaljplan för Bofinken 2,  

Vara tätort, Vara kommun, Västra Götalands län 
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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 Räddningstjänsten Västra Skaraborg  
o Västtrafik  
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:  

Länsstyrelsens samlade bedömning 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10§ 
PBL och nu kända förhållande 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  

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

LANTMÄTERIET yttrar sig enligt följande:  

Vid genomgång av planförslagets granskningshandlingar har följande noterats:  

Lantmäteriet nämnde vid samrådet att en ändring av detaljplan görs genom 
att det område där förändring ska, markeras i den nu gällande 
detaljplanekartan. I plankartan beskrivs även de planbestämmelser som ska 
ändras.  

Se exempel nedan:  

 

 Plankartan kompletteras enligt ovan beskrivna rekommendationer.  

På s. 15 i planbeskrivningen under rubriken ”fastighetsrättsliga frågor” så har 
texten missats att uppdaterats. Planområdets omfattning har förändrats 
mellan samrådsskedet och granskningsskedet. Bland annat är det nu fler 
fastigheter inom planområdet samt även allmän platsmark.  

Noteras. Då plankartan kommer att uppdateras och förändras för att 
tydligare visa att planförslaget gäller en planändring av befintlig detaljplan 
inom B-betecknat område, kommer planbeskrivningens nuvarande 
beskrivning att vara aktuell. Således kommer planbeskrivningen inte att 
kompletteras ytterligare.   

Motivering till av enskilt huvudmannaskap  

När kommunen väljer att låta en detaljplan ha enskilt huvudmannaskap för de 
allmänna platserna, istället för kommunalt, ska de särskilda skälen för detta 
redovisas i planhandlingarna. Vid Lantmäteriets genomläsning har inte någon 
sådan motivering hittats i de aktuella planhandlingarna.  

Det är också viktigt att beskriva vad det enskilda huvudmannaskapet innebär 
för berörda fastighetsägare.  

Se kommunens tidigare kommentar till Lantmäteriet ovan.  

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUSKOTT yttrar sig enligt följande:  

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att vidhålla tidigare beslut om yttrande 
(§92/190410) och har inget ytterligare att tillägga i ärendet.  
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 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 för att tydligare gestalta vilket område som 
planändringen avser, samt för att förtydliga att planförslaget gäller en 
planändring.   

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 mellan 25 juni och 4 augusti 2019.  
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Ellen Bengtsson  

Planarkitekt 

Vara kommun 

 


