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Inledning  

Handlingar  

Samrådshandlingar består av  

 Plankarta med bestämmelser  

 Planbeskrivning (denna handling) 

Övriga handlingar och utredningar  

 Fastighetsförteckning (daterad 2019-XX-XX) 

 Geoteknisk undersökning (daterad 1989-04-03)  

Detaljplan består av plankarta med bestämmelser, och en tillhörande 
planbeskrivning. Efter samråd upprättas en samrådsredogörelse och efter 
granskning upprättas ett granskningsutlåtande över de inkomna synpunkterna.  

Planbeskrivningen ska underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt 
redovisa de förutsättningar och syften som planen har. Den har ingen egen 
rättsverkan utan avsikten är att den ska vara vägledande vid tolkning och 
genomförande av planen.  

Handläggning 

Detaljplanen bedöms inte vara av så stort allmänt intresse, principiell 
betydelse eller medföra betydande miljöpåverkan att detaljplanen handläggs 
med standardförfarande enligt plan och bygglagen (2010:900) med de 
ändringar  som skedde 1 januari 2018.  

Planområdet är inte särskilt utpekat i Översiktsplan ÖP2012.  

Planens syfte och huvuddrag 

Planen syftar till att möjliggöra en byggnation avsedd till uppställningsplats av 
båtar till försäljning och lager, tillhörande intilliggande verksamhet Hermans 
Båtar.   

Fastigheten Dalian 6 berörs av stadsplan för del av Vara köping, som vann laga 
kraft 15 juni 1956. Inom den del av fastigheten Dalian 6 som byggnationen 
avser tillåts markanvändningen park och plantering.  

Idag används området av intilliggande verksamhets behov av transport och 
uppställningsplats. Således strider nuvarande markanvändning mot den 
markanvändning som stadsplanen medger för.  

Planförslaget innebär att del av fastigheten Dalian 6 planläggs för  att 
möjliggöra en verksamhetsutveckling av intilliggande verksamhet Hermans 
Båtar.   

Berörd del av Dalian 6 förväntas förvärvas av fastigheten Dalian 9.  
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Förutsättningar och förändringar  

Planförutsättningar   

 

 

Bilden ovan är ett utdrag ur Vara kommuns Översiktsplan 2012 över Vara.  

Del av fastigheten Dalian 6 är inte särskilt utpekat som utvecklingsområde för 
bostäder eller verksamhetsområde, utan anges som befintlig markanvändning.   

Gällande planer  

DETALJPLAN 

Del av fastigheten Dalian 6 berörs av Stadsplan för del av Vara köping, från år 
1956 (plannummer 554), som reglerar markanvändningen inom del av Dalian 
6 som park och plantering.  Angränsande områden till del av Dalian 6 medger 
stadsplanen för småindustri med en maximal byggnadshöjd á 7,6 meter.  
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Bild på gällande stadsplan med plannummer 554. Röd markering illustrerar planområdet.  

TOMTINDELNINGSPLAN  

Kv. Dalian berörs idag av en tomtindelningsplan, akt 16-VBF-455, som 
reglerar fastighetsindelningen inom kvarteret.   

 

Bilden ovan redovisar akt 16-VBF-455.  

Mark och vegetation  

Idag är marken inom planområdet obebyggt och består av gräsyta och en 
smalare grusad väg.  

Inom planområdet finns det få nivåskillnader. I norra delen av området, samt 
i södra delen av planområdet finns nivåskillnader i form av mindre jordvallar 
+1 meter i jämförelse med övriga området.  
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Ortofoto (år 2018) ovan visar befintlig markanvändning inom planområdet. Planområdet 
illustreras med en röd markering i fotot.  

Planförslaget innebär att marken får bebyggas i verksamhetssyfte vilket 
innebär att en större del av ytan kan bli hårdgjord än vad den är idag.  

DAGVATTENHATERING  

Konsekvenserna för ett hundraårsregn har kartlagts med avseende på 
översvämningsutbredning, vattendjup och flödesvägar. I den översiktliga 
karteringen av skyfall visas det att planområdet kan beröras av 
översvämningsrisk. Utifrån karteringens bedömning av översvämningsrisk 
och beräknat maximalt vattendjup vid ett hundraårsregn bör höjden på 
plattan vid nybyggnation ha en minsta höjd á 20 cm.  

 
Utdrag från kartering över översvämningsriskdrabbade områden vid 100-års regn av Sweco 
Environment AB för Vara tätort.  
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Planområdet ingår som en del i markavvattningsföretaget Stommen, Torsgården, 
Skogsgård m.fl. R-E1b-0129 båtnadsområde. Markavvattningsföretaget 
förrättades år 1913 och tros inte vara aktivt då i princip hela Vara tätort har 
utvecklats inom båtandsområdet och att företaget anses vara att betrakta som 
inaktuellt.  

Dagvatten inom del av fastigheten Dalian 6 ska hanteras inom fastigheten. 
Exempelvis kan dagvattnet, beroende på markförhållanden, fördröjas genom 
lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) , fördröjningsmagasin, dammar 
och svackdiken, m.m..  

Geotekniska förhållanden  

Marken inom planområdet utgörs av glacial lera vilket kan utläsas i SGU:s 
jordartskarta. Marken har därmed liten genomsläpplighet, är vibrationskänslig 
och kan vara erosionskänslig och flyttbenägen i vattenmättat tillstånd.  

 

Bild från Sveriges Geologiska Undersökning SGU:s kartvisare (1:25 000-1:100 000). 
Den röda ringen illustrerar planområdet.  

Ingen geoteknisk utredning har genomförts i samband med 
detaljplaneförslaget. Däremot genomfördes år 1989 en geoteknisk utredning 
vid Dalian 6. Då avsett område ligger i anslutning till undersökningsområdet 
för den geotekniska utredningen kan förutsättningarna för markförhållandena 
anses vara likartade för planområdet.  

Geotekniska förhållanden 

Enligt den geotekniska utredningen som utfördes vid Dalian 9 av 
Scandiaconsult väst AB,  består marken överst av 30-40 cm matjord, följt av 
lera med en mäktighet på 2,5 - 4,0 meter. Leran är en typisk grå brunfläckig 
slitig torrskopelera. Leran har hög skjuvhållfasthet 95 – 140 kPa och en låg 
vattenkvot. Under torrskopeleran vidtar ett moränskikt. Djupet till berg 
varierar mellan 3,5 och 6 meter och bergsytan lutar svagt mot sydost.  

Grundläggningsrekommendationer  

Medeltryckspåkänningen under platta bör ej överskrida 50 kPa. 
Grundläggningen bör ske med hel kantförstyvad platta.  
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Bebyggelse   

Planområdet är idag obebyggt, och används endast till köryta av intilliggande 
verksamhet.  

 

Bilden ovan visar befintlig markanvändning inom planområdet, samt omkringliggande 
verksamheter i sydligt och östligt led. 

Angränsandes till planområdet omfattas bebyggelsen av olika verksamhets 
och lagerlokaler med en nockhöjd om cirka 8 meter.  

Kulturmiljö och fornlämningar  

Riksantikvarieämbetets ”Fornsök” visar att ingen fornlämning finns inom 
planområdet.  

Friytor  

Inom planområdet finns det inga friytor eller övriga platser för rekreation. 
Planförslaget innebär ingen förändring vad gäller rekreation.  

Trafik  

GATUNÄT 

Idag nås området via privat väg på fastigheten Dalian 6. Möjligheterna att nå 
planområdet påverkas av planförslaget.  

Planförslaget innebär att planområdet endast nås via Dalian 9. 

TRAFIKFLÖDE 

Planförslaget förväntas inte innebära någon större förändring i trafikflödet till 
och från planområdet. Befintlig möjlighet till parkering inom Dalian 9 anses 
vara tillräcklig.  
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GÅNG- OCH CYKELTRAFIK  

Det finns möjlighet att nå området med gång- och cykeltrafik via Kungsgatan 
och vidare enligt kartan nedan.  

 

Bilden ovan är en skärmdump ut Trafikverkets nationella vägdatabas, där de gröna 
linjerna redovisar Vara tätorts gång- och cykelvägar.  

KOLLEKTIVTRAFIK  

Vara resecentrum kan nås inom 900 meter. Från Resecentrum går tåg och 
bussförbindelser till bland annat Lidköping, Göteborg, Kvänum, Vedum, 
m.m..   

PARKERINGAR  

Lagerbyggnaden som avses byggas inom planområdet är avsedd att tillhöra 
verksamheten inom fastheten Dalian 9. Planförslaget bedöms inte öka 
verksamhetens behov av parkeringar och befintligt parkeringsbehov kan lösas 
inom fastigheten Dalian 9.  

Tekniska frågor  

VATTEN OCH AVLOPP  

Fastigheten är ansluten till kommunalt avlopp.  

AVFALL  

Fastighetsägare ansvarar för fastighetens avfallshantering.  

VÄRME OCH KYLA  

Planerad fastighet ansluts till enskild anläggning för värme.  

TELE, BREDBAND OCH ELDISTRUBTION  

Planerade fastigheter förväntas kunna anslutas till befintligt elnät.  
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Hälsa och säkerhet  

I Plan- och bygglagen utgör hälsa och säkerhet en av de prövningsgrunder 
länsstyrelsen ska utföra enligt 12 kap. 1§, innan beslutet om att anta en 
detaljplan. Prövningens syfte är att undersöka om detaljplanen kan befaras 
innebär att en bebyggelse blir olämplig med hänsyn till de boendes och 
övrigas hälsa eller skydd mot olyckshändelser.  

BULLER/TRAFIKSTÖRNINGAR 

Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller (nr. 6538), är en rapport som 
Naturvårdsverket utvecklat som ska vara ett stöd för tillsynes- och 
prövningsmyndigheter. Nivåerna i tabell 1, se nedan, ska vara vägledande för 
att bedöma om bullervärden kan utgöra en olägenhet, men det kan finnas skäl 
att tillämpa andra nivåer än tabellvärdena, såväl högre som lägre, eller andra 
tider.  

 

Nivåerna i tabell 1, se ovan, avser immissionsvärden vid bostäder, förskolor, 
skolor och vårdlokaler.  

Planförslaget möjliggör för en verksamhetsutveckling inom del av Dalian 6. 
Inom planområdet kan verksamheter med en begränsad omgivningspåverkan 
lokaliseras. Vilket innebär att verksamheter med en begränsad påverkan på 
luft, buller, ljudstörningar eller andra störningar kan lokaliseras inom 
planområdet.  

En ökad verksamhetsaktivitet inom del av Dalian 6 kan buller från fastigheten 
öka något, vilket kan påverka omgivningen. Eventuell bullerökning bedöms 
dock som liten då möjlig verksamhetsutveckling endast omfattar sådana 
verksamheter som har en begränsad påverkan på omgivningen, samt att 
planområdet angränsar till befintliga verksamheter.  

FÖRORENINGAR  

Inga potentiellt förorenade områden finns i planområdet.  

Om föroreningar upptäcks vid markarbete ska anmälan ske direkt till 
kommunens miljö- och byggnadsnämnd. 

BIOTOPSSKYDD  

Området berör inga specifikt utpekade biotopskydd. De biotoper som 
omfattas av det generella biotopskyddet är alléer, källor, odlingsrösen, 
pilevallar, småvatten och våtmarker (ibland diken), stenmurar och åkerholmar. 
Inom planområdet finns inga sådana biotoper.  
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BRAND OCH UTRYMMNINGSSÄKERHET  

Planförslaget innebär att avståndet mellan två verksamheters fasader, se 
förtydligande bild nedan, som minst kan vara 3 meter. Detta innebär att 
ytterväggarna i potentiell lagerbyggnad måste utformas på ett sådant sätt att 
risken för brandspridning mellan fasaderna begränsas.  

 

Bilden ovan illustrerar det minsta avståndet mellan befintlig fasad och potentiell fasad i och 
med planförslaget.  

För det aktuella området ska utformningen av byggnation inom planområdet 
utformas med tillfredsställande skydd mot brandspridning mellan byggnader 
(BBR 5:61) :  

Byggnader ska utformas med tillfredsställande skydd mot brandspridning mellan byggnader.  

Tillfredsställande skydd erhålls om byggnader uppförs med ett avstånd som överstiger 8 
meter.  

Tillfredsställande skydd erhålls om brandspridning mellan byggnader begränsas med skydd 
som motsvaras högsta kravet för brandceller eller brandväggar i respektive byggnad. 
Sammanbyggda byggnader med mer än två våningsplan bör avskiljas med brandvägg.  

Om det finns inglasad balkong bör avståndet beräknas från balkongplattans ytterkant. 
Övriga utstickande detaljer, t.ex. taksprång och balkong, som sticker ut mer än 0,5 meter 
bör tas med i beräkningen av avstånd mellan byggnader.  

Regler om ytterväggar finns i avsnitt 5:55. (BFS 2011:26). 

I planområdet är det av stor vikt att möjliggöra för att utryckningsfordon kan 
ta sig fram vid olyckor. I Boverkets byggregler (BBR) avsnitt 5 anges riktlinjer 
för att öka framkomligheten för räddningstjänstens större utryckningsfordon. 
Räddningsväg och uppställningsplats bör utformas vad avser exempelvis fri 
höjd, marklutning, bredd, svängradie och bärighet.  

Avståndet mellan räddningsfordons uppställningsplats och byggandens 
angreppspunkt bör understiga 50 meter. Minsta körbanebredd bör vara minst 
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3 meter och i kurvor en radie på 7 meter, med hinderfritt sidoområdet före, 
genom och efter kurvan.  

När det gäller fönsterutrymning i högre bebyggelse har Räddningstjänsten 
Skaraborg endast förmåga att hjälpa till med utrymning från fönster om 
öppningens underkant ligger högst 12 meter över marknivån. Bebyggelse 
högre en 12 meter bör därför projekteras enligt BBR så att utrymning kan ske 
utan räddningstjänsten hjälp, exempelvis genom trapphus (Tr2).  

Miljöbedömning och konsekvenser  

Allmänt 

När kommunen påbörjar ett detaljplaneuppdrag finns en skyldighet att 
bedöma vilken påverkan de föreslagna förändringarna kommer att ha på 
miljön. Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar av planer och 
program (Miljöbalken 6 kap 11-18§ och 22§) ska kommunen genomföra en 
fullständig miljöbedömning för alla detaljplaner och planprogram som kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan. Som stöd för behovsbedömning 
används en checklista.  

Ett undantag för att göra en särskild behovsbedömning av om planen 
kommer medföra en betydande miljöpåverkan behöver inte genomföras om 
detaljplanen bedrivs genom ett enkelt standardförfarande. Detta eftersom det 
igår i bedömningen av att kunna tillämpa enkelt standardförfarande för 
detaljplanen.  

Behovsbedömning 

När kommunen upprättar eller ändrar i en detaljplan eller ett program ska 
kommunen pröva planförslaget genom att genomföra en behovsbedömning 
enligt PBL 4kap 34§ och Miljöbalken 6 kap gällande planens miljöpåverkan. 
Om planen medför en betydande miljöpåverkan måste en 
miljökonsekvensbeskrivning upprättas som följer Miljöbalken 6 kap kriterier. 
Syftet med att en behovsbedömning på planen genomförs är att integrera och 
främja en hållbar stadsutveckling.  

Planen bedöms inte omfattas av kriterierna i MKB-förordningen, vilket i 
princip innebär att planförslaget:  

- Inte negativt påverkar möjligheterna till att uppfylla nationella eller 
regionala miljömål  

- Inte bidrar till att någon miljökvalitetsnorm överskrids  
- Inte påverkas något riksintresse eller Natura 2000-område  
- Inte negativt påverkar särskild natur och kultur  
- Inte negativt påverkar människors hälsa och säkerhet  
- Inte medger tillståndspliktiga verksamheter 

Detaljplanen bedöms inte leda till betydande miljöpåverkan enligt 
miljöbalken. Det bör därför inte krävas en miljöbedömning genom en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB).  
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NOLLALTERNATIV 

Området som planförslaget avser kommer fortsatt används som köryta och 
avställningsplats för verksamheter inom Dalian 6.  

 

Genomförande av detaljplan  

Allmänt  

Här redovisas fördelningen av ansvar, möjligheter till att genomföra 
detaljplanen och de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärderna som behövs för att åstadkomma ett samordnat 
och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Beskrivning av 
genomförandet har ingen självständig rättsverkan utan avsikten är att den 
skall vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.  

Organisatoriska frågor 

PLANPROCESSEN 

Planarbetet bedrivs genom ett enkelt standardförfarande enligt plan- och 
bygglagen (PBL 2010:900) regler för standard förfarande. Vilket innebär att 
planförslaget först sänds ut på samråd med berörda sakägare, myndigheter 
och andra intressenter. En samrådsredogörelse skrivs utifrån de inkomna 
synpunkterna, där kommunen bemöter dessa genom kommentarer och 
eventuella åtgärder beskrivs. Planförslaget ställs därefter ut för granskning i 
minst två veckor och berörda har möjlighet att ta del av eventuella 
förändringar samt lämna nya synpunkter. Därefter görs ett 
granskningsutlåtande där nyinkomna synpunkter möts. Planförslaget kommer 
slutligen att tas upp för beslut om antagande i kommunfullmäktige. Efter 
antagande vinner planen laga kraft efter tre veckor.  

 

Tidsplan 

Steg i detaljplaneprocessen för 
standardförfarande 

Planerade tidpunkter 
för planen 

Planbesked i MBN 2019-01-31 (MBN §10) 

Upprättande av planförslag 2019-03 

Samråd – MBN 2019-04 
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Granskning (2 veckor) – MBN 2019-05 

Antagande i MBN 2019-06 

Laga kraft 2019-07 

 

GENOMFÖRANDETID 

Genomförandetiden för detaljplanen är fem år och räknas från den dag då 
beslutet om antagande vinner laga kraft.   

Fastighetsrättsliga frågor 

HUVUDMANNASKAP OCH FASTIGHETSÄGARE 

 

Fastigheten Dalian 9 (rödmarkerad i illustrationen ovan) är i privat ägo och 
ägs av planbeställaren. Del av fastigheten Dalian 6 (blåmarkerad i 
illustrationen ovan) är i privat ägo. Del av fastigheten Vara 25:1 
(grönmarkerad i illustrationen ovan) är kommunalt ägd.  

Del av Dalian 6 och del av Vara 25:1, som berörs av planförslaget, förväntas 
förvärvas av fastighetsägaren till Dalian 9.  

Fastighetsägare för Dalian 9 ansvarar för genomförandet av kvartersmark, 
och ansökan om fastighetsreglering.  

TOMTINDELNINGSPLAN  

Tomtindelningen, akt 16-VBF-455, gäller som en bestämmelse om 
fastighetsindelning inom planområdet.  

Tomtindelningen avses att upphävas inom planområdet samt inom 
fastigheten Dalian 6 i och med detaljplaneförslagets lagakraft. Efter att 



Detaljplan för del av Dalian 6 & del av Vara 25:1 2019-08-20 

 

Sida 13 

 

tomtindelningen upphävts blir det möjligt att fastighetsreglera genom 
lantmäteriförrättning.  

 

Bilden ovan redovisar akt 16-VBF-455.  
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Illustrationen ovan visar tomtindelningen avses upphävas inom planområdet och inom 
fastigheten Dalian 6 (Skrafferad yta).  

LEDNINGSRÄTT 

Planområdet berörs av en ledningsrätt i nordöstra delen (akt.nr. 1660-1353.6) 
till förmån för Vara Elförening Ek.För. (ledningshavare). Ledningsrätten 
omfattar ledningar för elektrisk starkströmsledning.  

Planförslaget innebär ingen förändring av ledningsrätten.   

BYGGLOV  

Inga förändringar i skyldigheten att söka bygglov föreslås.  

Ekonomiska och tekniska frågor 

PLANEKONOMI 

Planbekostnader regleras enligt planavtal. Planavtalet är tecknat mellan 
kommun och fastighetsägare enligt antagen plantaxa och debitering sker för 
antal nedlagda timmar kommunen lagt ner för planarbetet. Ingen planavgift 
tas därför ut vid bygglov.  

Kostnaderna för fastighetsreglering bekostas av fastighetsägaren.   
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