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Upphävandet av detaljplan består av plankarta med bestämmelser, och en 
tillhörande planbeskrivning. Efter samråd upprättas en samrådsredogörelse 
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 

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

Vad innebär ett upphävande av detaljplan?  

Om en detaljplan är inaktuell eller förhindrar en önskvärd utveckling kan 
kommunen välja att upphäva delar av en eller en hel detaljplan. Genom att 
upphäva en detaljplan uppstår ett planlöst läge, vilket innebär att området inte 
längre omfattas av en detaljplan. Om någon avser att utföra en lovpliktig 
åtgärd på platsen behöver kommunen göra en bedömning av om åtgärden 
kommer kräva en ny detaljplan eller om åtgärden kan prövas med ett bygglov 
direkt.  

 

Planens syfte och huvuddrag 

Vara kommun avser att upphäva gällande detaljplan Halvås 1:19 m.fl.. 
Gällande detaljplans syfte var att möjliggöra för flerbostadsbyggnation utmed 
Helåsvägen. Det är inte aktuellt att bebygga marken i enlighet med 
detaljplanen.  

År 1991 framarbetades en detaljplan, Halvås 1:19 m.fl., för att möjliggöra en 
byggnation av flerfamiljshus. Personen som initierade detaljplanen var ägare 
till den lanthandel som bedrevs inom fastigheten Halvås 1:18. Lanthandeln 
avsågs rivas i och med projektering av detaljplanen. Dock genomfördes aldrig 
detaljplanen. Lanthandeln renoverades och används idag som bostad, och 
mark inom Halvås 1:19 utvecklades till ett parkområde.   
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Illustration för fastigheter som detaljplanen omfattar.  

Förutsättningar och förändringar  

Planförutsättningar   

ÖVERSIKTSPLAN  

Enligt gällande Översiktsplan 2012 omnämns inte planområdet särskilt.  

GÄLLANDE DETALJPLAN  

Den gällande detaljplanen syftade till att möjliggöra för en byggnation av 
flerbostadshus i Helås. Marken utgjordes av en ”lucktomt” i radbebyggelsen 
utmed halvåsvägen.  

Detaljplanens genomförandetid reglerade till fem år och räknades från den 
tidpunkt detaljplanen vann laga kraft (1992-01-13). Därmed är 
genomförandetiden utgången.  
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Bild på gällande detaljplan 

Planområde omfattade ca 3700 kvm mark. 

Största byggnadsarea ovan mark för huvudbyggnad reglerades till 500kvm, 
och största tillåtna byggnadsarea ovan mark för garage/uthus reglerades till 
250 kvm. Läng med Helåsvägen följde ett utfartsförbud.  

Gällande detaljplan medger till utveckling av bostadsbyggnation i två våningar 
kan uppföras. En projektering i enlighet med detaljplanen innebär att den f.d. 
lanthandeln (nuvarande bostadshus inom Halvås 1:18) måste rivas.  

 

Mark och vegetation  

Topografik inom området är relativt plan. Inom området har ingen 
geoteknisk utredning genomförs.  

Enligt Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) består marken inom 
området av isälvssediment.  

Inga potentiellt förorenade områden finns inom planområdet. 

Inom fastigheten Halvås 1:19 används området till parkändamål. Inom 
parkområdet finns bland annat en lekplats, boulebana och hinderbana. Det 
finns även en insamlingsstation för papper, glas, m.m inom Halvås 1:19.  

Lanthandeln inom Halvås 1:18 har renoverats för att kunna nyttja befintlig 
byggnad som bostad. Fastigheten Halvås 1:18 används i bostadsändamål.  

Området är beläget inom ett skyddsområdet för vattentäkt. Upphävande av 
detaljplan innebär ingen förändring på gällande bestämmelser för 
skyddsområdet.  
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Bebyggelse   

Inom fastigheten Halvås 1:18 finns idag ett bostadshus, som tidigare använts 
för att bedriva en lanthandel. I och med projektering av gällande detaljplan 
avsågs lanthandeln rivas. Gällande detaljplans intentioner genomfördes aldrig, 
utan lanthandeln renoverades för att utvecklas till bostad.  

Inom fastigheten Halvås 1:19 avsåg gällande detaljplan att exploatera området 
med två flerbostadshus. Idag används området till park. Inom avsedd yta 
finns idag komplementbyggnader tillhörande parken, samt gungor, 
återvinningsstation, boulebana och grillplats.  

Friytor  

Ett genomförande av gällande detaljplan innebär att nuvarande parkområde 
inom fastigheten Halvås 1:19 skulle rivas för att exploatera flerbostadshus. 
Parkområdet inom Helås 1:19 är den enda lekplatsen/parken inom Helås. 
Således skulle ett genomförande av gällande detaljplan innebära att invånare i 
Helås tvingas åka till Vara tätort (ca 6,5 km).  

Ett upphävande av gällande plan innebär att parkområdet kan finnas kvar och 
nyttjas av lokalbefolkningen.  

Trafik  

Helåsvägen sträcker sig genom hela Helås tätort som en genomfartsväg. 
Vägen fungerar även som en lokalgata med direktutfarter från angränsande 
tomter.  

Ett upphävande av detaljplanen Halvås 1:19, m.fl. innebär att utfartsförbudet 
som gäller längs med Helåsvägen kommer upphävas. Således kommer det att 
vara möjligt att fler ut-/infarter till parkområdet och bostad kan tillkomma. 
Idag finns två in-/utfarter från Helåsvägen, en för Helås 1:18 och en för 
Helås 1:19.  

Idag är fastighet Halvås 5:56, Kvarnbacksvägen, planlagt som lokalgata. 
Denna väg sammanbinder  Arentorpsvägen och Halvåsvägen. Nu gällande 
detaljplans intentioner var att standarden för denna väg skulle höjas förbättras 
genom att Kvarnbackevägen skulle breddas. Dock har bebyggelse parallellt 
med denna väg tillkommit och om vägen ska breddas behöver således viss 
bebyggelse rivas. Idag är det inte aktuellt att utveckla gatan enligt detaljplan.  

Inom Helås tätort finns inga gång- och cykelvägar.  

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 
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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.  

Undersökning  

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 

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

NOLLALTERNATIV 

Ett nollalternativ innebär att gällande detaljplan ej upphävs, vilket medför till 
att befintlig markanvändning strider mot gällande detaljplan. Befintligt 
bostadshus inom Helås 1:18 måste rivas. Parkområdet, med dess aktiviteter 
och byggnation, inom Helås 1:19 kommer strida mot tillåten 
markanvändning, och således kommer även parken behöva rivas eller 
omlokaliseras.  

Genomförande av detaljplan  

Organisatoriska frågor 

PLANPROCESSEN 

Planarbetet bedrivs genom ett standardförfarande enligt plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900) regler för standard förfarande. Vilket innebär att planförslaget 
först sänds ut på samråd med beröra sakägare, myndigheter och andra 
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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 miljö- och byggnadsnämnden. När beslut om upphävande av 
detaljplan vunnit laga kraft slutar detaljplan för Halvås 1:19 m.fl. att gälla för 
området. Därmed kommer fastigheterna Halvås 1:18 och del av fastigheten 
Halvås 1:19 inte längre omfattas av en detaljplan.  

 

Tidsplan 

Moment i planprocessen Planerade tidpunkter 
för planen 

Planuppdrag i MBN 2019-03-21 (MBN § 38) 

Samråd 

Granskning 

Maj 2019 

September 2019 

Antagande Oktober 2019 

Laga kraft November 2019 

 

GENOMFÖRANDETID 

Detaljplanen för Halvås 1:19 m.fl. har en genomförandetid på fem år från den 
dagen då planen vann laga kraft (1992-01-13). Genomförandetiden har 
därmed utgått.   

Genomförandetiden för upphävande av detaljplanen för Halvås 1:19, m.fl. är 
fem (5) år från och med det datum planen har vunnit laga kraft.  

Fastighetsrättsliga frågor 

FASTIGHETSÄGARE 

Fastigheten Halvås 1:19 är i kommunalt ägo.  

Fastigheten Halvås 1:18 är i privat ägo.  

Fastigheten Halvås 5:56 är i privat ägo.  
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Bilden ovan visar fastigheter som berörs av detaljplanen Halvås 1:19 m.fl.  

Ett upphävande av detaljplan innebär konsekvenser för fastighetsägarna 
genom att outnyttjad byggrätt utgår samt genom att rätten att få bygglov för 
de markanvändningar som i och med planupphävandet upphör att gälla utgår.  

Ekonomiska och tekniska frågor 

PLANEKONOMI 

Kommunen bekostar upphävandet av detaljplan.  

 

2019-09-05 

 

 

Ellen Bengtsson 

Planarkitekt 

Vara kommun 


