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Inledning 

Handlingar  

Granskningshandlingar består av  

 Plankarta med bestämmelser  

 Planbeskrivning (denna handling) 

 Samrådsredogörelse (daterad 2019-05-27)  

 Fastighetsförteckning (daterad 2019-09-03) 

Övriga handlingar och utredningar  

 Geoteknisk undersökning (daterad 2018-02-28)  

 Dagvattenutredning (daterad 2018-03-09) 

 Trädinmätning (daterad 2018-09-07) 

 Trafikbullerutredning (daterad 2018-11-06) 
 

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.  

Planförslaget är förenligt med översiktsplan (ÖP2012) som anger 
utbyggnadsområde för bostäder för planområdet. 

Planens syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fler och varierade bostäder i Vara 
tätort. Inom planområdet planeras det för parkmiljöer som förutom gröna 
miljöer i bostadsområden även kan möjliggöra för dagvattenlösningar. 
Planområdets centrala läge i Vara tätort ger stort potential till blandade 
bostadsformer i närhet till centrum och kommunal service. 
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Figur 1. Ortofoto från 2018 över detaljplaneområdet.     

Förutsättningar och planförslag 

Planförutsättningar  

Planområdet utgörs av jordbruksmark som i dagsläget arrenderas ut av 
kommunen. Planområdet angränsar till Östra Ringleden (väg 187) i norr, 
planlagd jordbruksmark för industriändamål av icke störande karaktär i öst, 
bostäder och verksamheter i söder samt åkermark, bostadshus och 
verksamheter i väst.   

Planområdet är cirka 80 000 kvm stort och nås genom infartsvägen Lars 
Rättares väg och Stallgatan. Planområdet ägs i dag av Vara kommun och är i 
dagsläget inte detaljplanelagt.   

För Östra Ringleden (väg 187) gäller även en föreskrift (aktnr: 1680-P62) om 
byggnadsfritt avstånd från väg 187 på 30 meter. 

Planförslaget kommer innebära att jordbruksmark tas i anspråk för att 
möjliggöra för bostadsändamål. Lassagården är bland de sista fastigheterna i 
Vara tätort som är placerat innanför Östra Ringleden (väg 187) och är det 
näst sista i Varas Översiktsplan 20121 som är särskilt utpekat som 
utbyggnadsområde för bostäder i Varas tätort förutom Håkan Månsgården. 
Planområdets centrala läge i Vara tätort erbjuder stor potential till blandade 
bostadsformer i närhet till centrum, utbildning och kommunal service.   

Med särskilt utpekad menas att området är markerat som särskilt 
utvecklingsområde. I detta fall är planområdet utpekat som 
utvecklingsområde för framtida bostäder och som område vid behov kommer 
att detaljplaneläggas för bostäder. I översiktsplanen beskrivs vikten av 
förtätning i Vara tätort genom ”Kommunen ska uppmuntra till förtätning av Vara 

                                                 
1 Vara kommuns översiktsplan 2012  
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småstad, då det stärker stadskaraktären. Fler lägenheter behövs så att ingen behöver flytta 
från kommunen på grund av bostadsbrist”.  

I Vision 2030 går det även att utläsa att ”attraktivt boende ska finnas för olika 
smakriktningar”. Planförslaget stödjer Vision 2030 och Strategin samt kan ses 
som ett hjälpmedel för att nå dess uppsatta mål.  

Flertalet av tätortens skolor, Parkskolan (årskurs 3 till 6), Alleskolan årskurs 7-
9 och Varas gymnasieskola ligger inom en enkilometersradie sydost från 
området. 

 

Figur 2. Ortofoto från 2018 över Vara tätort med planområdet markerat. 

Mark och vegetation  

Planområdet består främst av jordbruksmark som arrenderas ut av 
kommunen, samt en äldre gårdsbebyggelse och en grusväg från norr till söder 
i planområdet. Planförslaget innebär att marken får bebyggas med bostäder 
och att gator kan angöras, vilket innebär att en större del kan bli mer 
hårdgjort än vad det är idag.  

Området är flackt med nivåskillnader på 1,3 meter som högst, +80,3 meter till 
+81,6 meter. 

DAGVATTEN 

En översiktlig översvämningskartering vid skyfall visar att planområdet delvis 
är berört av översvämningsrisk, framför allt i den norra delen av området. 
Dagvattenhantering kan med fördel ordnas i området längs den sydöstra 
delen för PARK i plankartan, mellan områdena GATA och närliggande 
industriverksamheterna, för att ta hand om överflödig vattenmängd. Även för 
att inte påverka omgivningen negativt genom en större mängd hårdgjord yta 
är det viktigt att dagvatten omhändertas inom den egna fastigheten (LOD). 
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Exempelvis kan dagvatten fördröjas genom fördröjningsmagasin, dammar 
och svackdiken, m.m.  

Inom planområdet ska dagvatten fördröjas inom den egna fastigheten i 
största möjliga mån. Det kommer finnas möjlighet till anslutning till 
kommunal dagvattenledning då planområdets geotekniska förutsättningar 
försvårar möjligheten till 100% lokalt omhändertagande av dagvatten.  

I samband med framtagandet av detaljplanen så har en dagvattenutredning av 
Orbicon AB.  

Planområdet avvattnas idag till ett markavvattningsföretag och vidare till 
Afsån som mynnar ut i Lidan. Bedömningen som gjordes var att 2 l/s ha är 
en rimlig begränsning, vad gäller påsläppande av dagvatten. En bedömning 
görs att detta är en rimlig nivå för att undvika konsekvenser nedströms. 

Utifrån den nuvarande höjdsättningen inom området kan i händelse av ett 
kraftigt regn som fyller ledningsnätet skapa flöden från söder och väster som 
belastar planområdet. Tillrinningen till planområdet från den södra 
villabebyggelsen beräknas cirka 2,5 ha och Vattenverket i väster cirka 1,7 ha.  

Figur 4. Ytliga flödesvägar inom och omkring planområdet samt 
uppströmsliggande avrinningsområden. Från lantmäteriets höjddata 
(upplösning 2x2 m) hämtat från Scalgo.  

Figur 3.  Utdrag från kartering över översvämningsriskdrabbade områden 
vid 100-års regn av DHI för Vara tätort. 
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För att undvika att dagvattenhanteringen inskränker på vägområdets dike för 
väg 187 samt säkerhetszonen vid vägområdet för väg 187, har kommunen valt 
att dagvattenhanteringen ska ske inom planområdets östra del vid 
planbestämmelsen fördröjning. Således avviker dagvattenutredningens förslag 
till dagvattenhantering och planförslagets föreslagna hantering av dagvatten. 
Inom plankartans utpekade område för dagvattenhantering ska 
fördröjningsmagasin med en minsta sammanlagd volym á 800 kubikmeter 
anläggas.  

Fastigheter ska höjdsättas till en högre nivå än angränsande gata (ca 50 cm). 
Detta för att dagvatten säkert ska kunna avledas ytledes på gatan. Närmast 
huskroppen rekommenderas en marklutning på 2 %. Längre ifrån huset (cirka 
3 m) anses en marklutning på 1-2 % vara tillräcklig 

 

Figur 5. Förslag på höjdsättning inom fastighet 

 

TRÄDINMMÄTNING 

Inom planområdet har en trädinmätning utförts. Detta för att upplysa vilken 
vegetation som kan bevaras i och med en exploatering av området. 
Inmätningen visar att vissa träd i den södra delen av planområdet med fördel 
kan bevaras.    

Vid trädinmätningen inmättes bland annat två ekar, en mindre ek i den södra 
delen av planområdet och en större ek invid befintligt bostadshus. Ekarnas 
omkrets har mätts för att bedöma trädens kultur- och naturvärde. Analysen av 
ekarnas kultur- och naturvärde har utgått från Naturvårdsverkets definition av 
särskilt skyddsvärda träd:  

- Jätteträd: Levande eller döda träd som är grövre än en meter i 
diameter på det smalaste stället under brösthöjd  

- Mycket gamla träd: Levande eller död gran, tall, ek och bok som är 
äldre än 200 år. Övriga trädslag som är äldre än 140 år.  

- Grova hålträd: Levande eller döda träd som är grövre än 40 cm i 
diameter i brösthöjd med utvecklad hålighet i huvudstammen.  

Diametern för den stora eken, vid det befintlig bostadshuset, uppmättes till 
1,1 meter och därmed kan denna ek klassificeras som särskilt jätteträd. Att 
träden i detta fall faller inom kategorin skyddsvärda träd innebär inte per 
automatik att trädens naturvärden är höga.  
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Figur 6. Bilden ovan redovisar en illustration av den trädinmätning som genomförts vid 
Lassagården samt markerar, med en rödsträckad avgränsning, lokaliseringen för de två 
ekar som finns inom området.  

Marken som planområdet berör används idag som jordbruksmark. 
Jordbruksmark är högt värderad från ett kultur- och naturperspektiv. För att 
minska behovet av att ta mer jordbruksmark tas i anspråk i framtiden föreslås 
en markeffektiv bebyggelse med hög exploateringsgrad. Det är angeläget att 
generera ett högt antal bostäder i och med planförslaget då det finns en brist 
på bostäder i Vara tätort. 

Eken, som är klassificerad som jätteträd, som är lokaliserad invid befintlig 
bebyggelse i planområdet har studerats utifrån effekten för naturvärdet om 
jätteträdet skulle avverkas. Effekten av att eken avverkas anses vara av mindre 
karaktär än effekten av en ineffektiv markanvändning av jordbruksmarken.  

Vara kommun har lämnat in en anmälan om samråd angående avverkning av 
skyddsvärd ek. Länsstyrelsens beslut lyder att det skyddsvärda trädet bara får 
avverkas under förutsättning att detaljplanen genomförs.  
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Geotekniska förhållanden 

Planområdet består utav glacial lera, isälvssediment och postglacial sand som 
kan utläsas från SGUs jordartskarta.  

Jorden utgörs den översta halvmetern av odlingsjord (mulljord med inslag av 
lera) och har inte undersökts närmare.  

Under odlingsjorden följer sedan lera som ner till ca 1,5 m djup är av 
torrskorpekaraktär. Torrskorpeleran antas ha en tunghet på ca 1,8 t/m3

 och en 
vattenkvot på ca 25-30%. Torrskorpeleran antas ha en odränerad 
skjuvhållfasthet på 30 kPa och en inre friktionsvinkel på 30˚.  

Under torrskorpeleran följer sedan lera som inte är av torrskorpekaraktär. 
Leran är siltig och har en mäktighet på ca 2,0 – 2,5 m. Dess tunghet antas vara 
ca 1,7 t/m3

 och vattenkvoten är ca 30-40 %. Konflytgränsen är ca 40%. 
Lerans odränerade skjuvhållfasthet är vid nivån +79 20 kPa. Lerans 
odränerade skjuvhållfasthet ökar sedan mot djupet med 1 kPa/m för att vid 
nivån + 72 vara 27 kPa.  

I områdets östra delar tar silt vid under torrskorpeleran. Siltens mäktighet är 
minst 2,0 m. Det är ännu oklart om hela jordprofilen består av silt eller inte 
utan detta får undersökas i ett senare skede. Silten är sandig och antas ha en 
tunghet på ca 1,8 t/m3. Uppmätt vattenkvot för silten är ca 25-35% och 
uppmätt konflytgräns är ca 25-30%.  

Vid detaljplaneområdets sydöstra del består hela jordprofilen av sandig 
morän, ner till minst 9,0 m djup. Moränen har en antagen tunghet på ca 1,9 
t/m3 och en uppmätt inre friktionsvinkel på 37˚ över hela jordprofilen. 
Uppmätt vattenkvot är ca 10%.  

Figur 7. Jordartskarta över planområdet från SGUs kartvisaren 
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Jorddjupet över området varierar mellan ca 5 m och 9 m i den norra delen 
och i den södra delen varierar det mellan 8 m och 9 m. 

STABILITET  

Då området för detaljplanen inte har några större nivåskillnader (ca 1,3 m 
som mest över en 350 m lång sträcka) med en lutning 0,4% utgörs det inga 
stabilitetsproblem inom området. 

SÄTTNINGAR  

Delar av området består av lera med en mäktighet på ca 4-5 m (torrskorpelera 
inkluderat). Dessa områden kan vara känsliga för sättningar, beroende på hur 
mycket marken belastas. Utförda CPT-sonderingar visar på att leran troligen 
är överkonsoliderad, vilket innebär att den kan belastas till en viss grad utan 
att sättningar uppstår. Lerans eventuella överkonsolidering samt eventuella 
sättningar bör utredas i senare skede när utformning och placering av 
byggnaderna fastställts. För de delar som består av morän utbreds inga större 
sättningar. Höjning av marken i moränområdet bör inte heller ge några större 
sättningar. 

RADON  

Som en effekt av det tjocka lerlagret kan marken klassas som lågriskområde 
för radon. 

Bebyggelse  

BEFINTLIG BEBYGGELSE 

Planområdet är idag obebyggt utöver en äldre gårdsbebyggelse. 
Gårdsbebyggelsen anses vara bristfälligt skick och behöver rivas.  

 

Andra kringliggande fastigheter intill planområdet består av en 
gårdsbebyggelse samt verksamheten Vara sotaren AB nordöst om planområdet 
samt bostäder i sydöst. Angränsande till planområdets södra del finns 
verksamheterna Martinssons Billackering AB samt Circle K. Enligt ”Boverkets 
Bättre plats för arbete” anges ett rekommenderat säkerhetsavstånd á 100m 
mellan bostäder och bilverkstad för minskad påtaglighet av buller och 
luktstörningar, samt minska brandrisken. Planförslaget innebär ett 
säkerhetsavstånd på ca 75 meter mellan verksamhet och bostadsfasad. Detta 

Figur 8. Gårdsbebyggelsen sett från den 
befintliga grusvägen. 

Figur 9. Gårdsbebyggelsen sett från Lars 
Rättares väg. 
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avstånd anses vara tillräckligt då möjligheten till bostadsbebyggelse inte är 
lokaliserad i en förhärskande vindriktning, samt att den gröna ytan mellan 
verksamheter och bostäder kan minska potentiella luktstörningar genom grön 
infrastruktur såsom trädplantering och buskage.  

NY BEBYGGELSE  

Inom planområdet finns det möjlighet för ca 400 bostäder i flerbostadshus, 
20 småhustomter, samt 26 bostadsenheter i rad-/parhus.  

Användningsbestämmelser för kvartersmark  

- B (bostadsändamål): Inom planområdet är kvartersmark reglerat som 
bostadsändamål som tillämpas för att möjliggöra för varierande 
boendeformer. Kommunen har ett stort behov av fler och varierade 
bostäder. Planförslaget innebär att olika boendeformer kan utvecklas 
inom planområdet. Exempelvis möjliggör planförslaget för 
flerbostadshus, rad- och parhus samt villabebyggelse. I planförslaget 
ingår det att byggnader/lokaler för gemensamt nyttjande i 
bostadsföreningar eller liknande är tillåtna. Däribland 
miljöstation/sophus och gemensamma parkeringsytor och tillhörande 
garage. Även så gäller för byggnader för gemensamma nyttor, så som 
samlingslokal eller liknande.    

 

Användningsbestämmelser för allmän platsmark 

- NATUR: tillämpas för friväxande grönområden som inte sköts i 
samma utsträckning. 
 

- PARK: tillämpas för grönområden som kräver skötsel och till viss del 
kan vara anlagda. I detta kan gång- och cykelväg ingå samt 
dagvattenhantering. 
 

- GATA (Lokaltrafik): tillämpas för trafik som har sitt mål vid gatan. 
  

- E1: tillämpas för transformatorstation  

Egenskapsbestämmelser för allmän platsmark 

- SKYDD1: tillämpas för att skydda mot bullerstörningar, i form av 
bullervall, från väg 187, Östra Ringleden.  

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark 

Figur 10. Vara Sotaren Ab sett från Ö. 
Ringleden (väg 187) 

Figur 11. Bostäderna sydöst om 
planområdet 
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- Placering: Beroende på framtida fastighetsreglering regleras 
avståndet mellan fastigheter genom p1 – Huvudbyggnad ska placerast 
minst 4,5meter från fastighetsgräns. Komplementbyggnader får inte placeras 
närmare än 1 meter från fastighetsgräns, eller via p2 – Huvudbyggnad ska 
placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns, med undantag för par och radhus 
som får sammanbyggas vid fastighetsgräns. Komplementbyggnader får inte placeras 
närmare än 1 meter från fastighetsgräns.  
 

- Exploateringsgrad: En högre exploateringsgrad tillåts i planförslaget 
för att nyttja ett fastighetens centrala läge i Vara med närhet till skolor, 
kommunal service och affärsverksamheter.  
 
För flerbostadshus tillåts en exploateringsgrad på 40 % av 
fastighetsarean.  
 
För villatomterna och rad-/parhusenheterna tillåts en 
exploateringsgrad på 30 % på vardera fastighet. 
  

- Byggnadshöjd: För den del av området som möjliggör 
flerbostadshus i den norra delen medger byggrätten för en högsta 
byggnadshöjd på 17,5 meter, vilket motsvarar ca 5 våningshus samt en 
nockhöjd på 19,5 meter. För småhustomterna i sydväst och för den 
östra delen där rad/parhus tillåts medger byggrätten för högsta 
byggnadshöjd på 7 meter, vilket motsvarar upp till två våningshus och 
en nockhöjd på 9 meter. 
 

- Byggnadsteknik: Byggnader får i hela planområdet enbart byggas 
källarlösa.  
 

- Skyddsbestämmelser: Byggnader ska placeras och utformas så att 
gällande riktvärden för buller efterföljs.   
 

- Fördröjning: Fördröjningsmagasin för hantering av dagvatten med 
minsta sammanlagd volym om 800 kubikmeter. 

Administrativa bestämmelser för kvartersmark  

- u1 : Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.  
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Figur 12.  Illustrationsskiss över planområdet..  

Fornlämningar  

Riksantikvarieämbetets ”Fornsök”2 visar att en fornlämning i form av en 
väghållningssten finns inom planområdet. Den hittades år 1983 av 
Riksantikvarieämbetet. Väghållningsstenen är 65 cm hög, 26 cm bred, 14 cm 
tjock av granit med siffrorna 122 inristade överst i ett planslipat område.  

Vid en inventering av området har vägmärket inte återfunnits. Kommunen 
har tillsammans med länsstyrelsens kulturmiljöenhet diskuterat saknaden av 
fornlämningen. Kommunen, tillsammans med länsstyrelsen, gör 
bedömningen att vägållningsstenen inte finns inom planområdet.  

 

Rekommendation för fortsatt planering 

Om lämningar påträffas i schakt- och grävarbetet ska Länsstyrelsen 
underrättas. 

Friytor  

Längs med detaljplanens gränsområde finns det jordbruksmark och grönytor. 
I dagsläget finns inga närliggande lekplatser.  

I detaljplaneområdet möjliggörs det för lekplatser och grönytor för att främja 
friluftsliv och utomhusaktivitet, vilket är ett utav klimatmålen 2030. Dessa kan 
men fördel planeras inom utpekad PARK- och NATUR-mark.  

Trafik  

Infart till områdets södra del sker via Lars Rättaresväg som försörjer 
småhusbebyggelsen. Infart till områdets norra bostadsområde sker via 
Stallgatan. Genom att de två infarterna till planområdet är skilda från varandra 
hindrar att det bildas en ”flaskhals” vid in/utfarten vid Lars Rättaresväg samt 

                                                 
2 Riksantikvarieämbetets ”fornsök” http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html 

Figur 13. Bild från Riksantikvarieämbetet (Fornsök) 2018 
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att det ingen del av planområdet får en längre körväg till in/utfarten av 
området.  

En ökad trafiktillförsel är en konsekvens av det ökade antalet bostäder i och 
med planförslaget. Både Stallgatan och Lars Rättares väg leder ut mot 
Kungsgatan. 

TRAFIKFLÖDE 

I samband med att området kring Sprinten (Svevia-fastigheten, Vara 27:1) och 
bostadsområdet för Lassagården utvecklas kan trafiksituationen vid 
framförallt korsningarna mellan Kungsgatan och Östra Ringleden (väg 187) 
samt Östra Ringleden och Longgatan belastas mer än i dagsläget. Till och från 
området kan de båda planförslagen innebära fler besökare och fler boende i 
närområdet, som i sin tur kan ha påverkan på trafiknätet. Eventuellt så berörs 
främst korsningen mellan Kungsgatan och Östra Ringleden då båda infarterna 
till planområdet leder ut på Kungsgatan.  

Bedömning av Östra Ringledens samt Kungsgatans mottaglighet för en ökad 
trafikering har utgått från Trafikverkets Effektsamband för transportsystemet. Östra 
Ringledens kapacitet bedöms till cirka 1300 fordon/h och Kungsgatan med 
en kapacitet för cirka 1200 fordon/h.  

Vid Östra Ringleden och Kungsgatan har kommunen gjort trafikmätningar 
(augusti och september 2018). Östra ringleden uppmättes maximalt trafikeras 
med 422 fordon/h och Kungsgatan med maximalt 193 fordon/h.  

Andelen hushåll som kan genereras av detaljplaneförslaget beräknas till cirka 
450 hushåll. Ett hushåll genomför i snitt fem fordonsresor dagligen, vilket 
resulterar i att de hushåll som genereras av detaljplanen resulterar i en ökning 
av cirka 2250 fordonsresor/dygn. Dessa transporter genomföras under olika 
tidpunkter av dygnet och anses marginellt påverka Kungsgatans och Östra 
Ringledens kapacitet. Kommunen bedömer att dessa vägar har en god 
standard och tillräcklig kapacitet för den ökning av trafik som kan förväntas 
av planförslaget.  

Enligt nationella vägdatabasen har Östra Ringleden (väg 187) 3 018 fordon 
per dygn i årsmedelsdygntrafik, varav 384 är tunga. Trafikflödet på väg 187 
kan således uppskattas öka med 12 % från dagsläget i och med de aktuella 
planförslagen. Med utgång från trafikverkets ”RAPPORT, Prognos för 
persontrafiken 2040, Trafikverkets Basprognoser 2016-04-01” förväntas det 
generella trafikflödet i landet och även i Vara kommun öka till och med 2040. 
I ett långsiktigt perspektiv kommer trafikflödet därför påverkas av 
planförslagen men av rapporten framgår det även att det förväntas ske en 
generell ökning. Den generella ökningen kan uppskattas ökat till och med 
2040 till cirka 3 813 transporter för väg 187. Den beräkningen baseras på en 
uppskattad ökning på 1,12 % per år.  

Med hänvisning till det centrala läget i Vara så skulle färre resor kunna ske 
med personbil genom en väl fungerande kollektivtrafik i närområdet. Med ett 
ökat antal potentiella resenärer inom området så kan en större efterfrågan på 
god kollektivtrafik innebära tätare och fler turer. Områdets närhet till service 
som nås genom gång- och cykel talar även för att efterfrågan på väl 
fungerande gång- och cykelnät kan öka medan mängden fordonsresor med bil 
minskas.  
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TRAFIKSÄKERHET 

Trafiksäkerheten är viktig att studera eftersom det planerade bostadsområdet 
antas medföra förändrade trafikflöden. Korsningen mellan Kungsgatan och 
Östra Ringleden anses särskilt viktig att beakta då kommunen bedömer att 
majoriteten av den alstrade trafiken kommer använda sig av denna korsning 
dagligen.  

Trafikverkets ”Riktlinjer för beslut om 80, 90, 100, 110 och 120 kilometer i timman” 
– BILAGA 5 VGU-info Inriktning referenshastighet har använts för att analysera 
standard och säkerhet vid korsningen Östra ringleden och Kungsgatan. 
Analysen utgår från årlig dygnstrafik (ÅDT) för sekundärväg (Kungsgatan) 
och primärväg (Östra ringleden) som analyseras i ett givet diagram. Med 
dagens ÅDT kan korsningen bedömas vara acceptabelt dimensionerad för att 
tillmötesgå de riktlinjer som anges. Däremot bedöms korsningen inte vara 
mottaglig för ytterligare trafikering från varken en prognostiserad trafikökning 
oberoende av planförslaget eller som en konsekvens av den alstrade trafiken 
från planförslagets bostadsutveckling. Således krävs en sedvanlig 
åtgärdsvalsstudie (ÅVS).  

En ÅVS ska arbetas fram under år 2019 tillsammans med Trafikverket, med 
fokus på trafiksäkerhet vid korsningen Östra Ringleden-Kungsgatan.  

GÅNG- OCH CYKELTRAFIK  

I dagsläget finns det inga befintliga GC-vägar i planområdet.  

Planförslaget kommer innebära att nya gång- och cykelmöjligheter kommer 
möjliggöras för inom mark planlagd som PARK.  

 

Figur 14. Bilden ovan är en skärmdump ut Trafikverkets nationella vägdatabas, där de gröna 
linjerna redovisar Vara tätorts gång- och cykelvägar. 

KOLLEKTIVTRAFIK  

Närmsta busshållplats finns i närhet till planområdet med busslinje mot 
Lidköping, Främmestad och Vara station.   

Vid Vara station, som nås inom 1 kilometer, stannar såväl lokal som regional 
busstrafik samt de persontåg som trafikerar Älvsborgsbanan mellan 
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Uddevalla, Herrljunga med vidare anslutning mot Borås, Göteborg eller 
Skövde.  

PARKERINGAR  

Inom kvartersmark kan parkering lösas. Antalet parkeringsplatser beräknas till 
1 per bostad (inklusive gästparkering). I samband med planeringen för 
parkeringen så bör marken förberedas för eventuella laddstolpar för elbil.  

För byggrätt där mindre småhus tillåts finns möjlighet att angöra parkering 
vid respektive bostad. För småhus beräknas 1,5 bil per bostad (inklusive 
gästparkering).   

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  

Omgivningsbuller beräknas uppstå till största del från Östra Ringleden (väg 
187). Det är rimligt att anta att en ökning av trafiken kommer att ske på 
Ringleden men inte så pass att den kommer påverka ljudnivåerna avsevärt. 

I samband med detaljplanen har en trafikbullerutredning tagits fram av 
Akustikverkstan AB. Av redovisade beräkningsresultat kan man konstatera att 
trafikbullernivåerna generellt ligger under förordningens (2015:216) om 
trafikbuller vid bostadsbyggnader riktvärden för hösta ekvivalent ljudnivå på fasad 
(60 dBA). Placeras bostäder nära bullervallen kan riktvärdet överskridas vid 
fasad för plan två. Om riktvärdena överskrids ska minst hälften av 
bostadsrummen för varje bostad lokaliseras mot en sida om högst 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå. Dessa rum skall ha ett 
öppningsbart fönster eller fönsterdörr mot dessa ljuddämpande sidor.  
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Figur 15. Bilden ovan redovisar maximal ljudnivå år 2040 där ljudnivån beräknats 5 
meter över marknivån.  

Anordnas uteplatser bör varje bostad ha tillgång till minst en uteplats, privat 
eller gemensam som klarar ljudnivåerna enligt förordningen. Beräkningarna 
visar att ekvivalent ljudnivå ligger över 50 dBA i detaljplaneområdet närmst 
Östra ringleden samt Lokalgata 1 (gatan inom planområdet som är ansluten 
till Stallgatan och Ryttaregatan). Tillkommande bebyggelse ger skärmverkande 
effekter till bakomliggande områden vilket underlättar utformningen av 
uteplatser söder om bebyggelsen närmast Östra ringleden. Även lokala 
bullerskärmar kan vara en möjlig åtgärd för att klara ljudnivåerna vid 
uteplatser.  

Kringliggande verksamheter till planområdet är inte tillverkningsindustrier. 
De närliggande industrierna/verksamheterna är Vara sotaren, Martinssons 
billackering, Markcenter i Vara som hyr ut lokaler för lager, verkstad m.m, 
Kjellners rör, biltvätt och därmed kan dessa anses vara av icke tyngre karaktär. 
Detaljplanen för del av Vara 26:1 m. fl. från 2007 tillåter industriverksamhet 
av ej störande karaktär. Kringliggande industriverksamhet är endast i drift 
under dagtid på vardagar mellan 06.30-22, utöver bärgningsföretag och 
drivmedelsverksamhet som har beredskap dygnet runt. Detta innebär att 
kommunen kan göra bedömningen att markanvändningen är lämplig ur 
bullerhänsyn. 

Bostäderna kan med fördel placeras med kortsida mot eventuell industri. 

FÖRORENINGAR  

Inga potentiellt förorenade områden finns i planområdet. 

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

Väg 187 (Östra Ringleden) är inte en rekommenderad väg för farligt gods 
men transporter med farligt gods kan förekomma. 

BRAND OCH UTRYMMNINGSSÄKERHET  

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 
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).  

Inom planområdet kan komplementbyggnader, inom vissa delar, 
sammanbyggas eller som närmast anläggas 1 meter från fastighetsgräns. Om 
komplementbyggnader placeras närmare än 4 meter från fastighetsgräns (så 
att avståndet mot angränsande byggnader understiger 8 meter) skall dessa 
brandklassas mot angränsande byggnader.  

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. 

Tekniska frågor  

VATTEN OCH AVLOPP  

Det finns kommunalt vatten och avlopp (VA) att ansluta området till. 
Anslutning till det kommunala VA-nätet debiteras enligt antagen VA-taxa.  

En avloppsledning som försörjer Lassagården 1:6, grannfastigheten i norr, går 
tvärs genom den östra delen av planområdet. För att möjliggöra för 
byggnation över denna fodras en omläggning av ledningen och således 
kommer ett nytt VA-område att bildas. Ledningen kan anläggas i gata och 
vidare via SKYDD1 och NATUR.   

Spill- och dricksvattenledningen som idag korsar planområdet i öst-västlig 
riktning kommer behöva dras om. Ledningen placeras med fördel under 
nordligaste tvärgatan och vidare via u-området vid västra planområdet.  
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AVFALL  

Återvinningsstation finns vid Vara brandstation ca 300 meter fågelvägen från 
planområdet. Sophämtning och Återvinningscentral sköter idag Ragn-sells på 
uppdrag av kommunen.  

VÄRME OCH KYLA  

Till flerbostads/radhustomten finns möjlighet att ansluta till fjärrvärme inom 
400 m.    

TELE, BREDBAND OCH ELDISTRUBTION  

Planerade fastigheter förväntas kunna anslutas till befintligt elnät.  

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.  

Konsekvenser 

TILLGÄNGLIGHET  

Vid de allmänna PARK-markerna är det av ytterst vikt att det är bra belysning 
vid de öppna platserna för att öka trygghetskänslan. Detta gäller speciellt till 
gång- och cykelvägarna i samt till och från planområdet. 

Planområdet ligger ca 700 meter från Vara centrum där god tillgänglighet till 
handel, restauranger och service finns. Vårdcentrum, konserthus och badhus 
ligger inom 600 meter. 

Det är av stor vikt att alla ska ha möjlighet att använda platser och utformning 
av byggnader ska ske så att det anpassas till äldre, barn och personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.  

Enligt PBL 8 kap 1 § ska generellt en byggnad vara tillgänglig och användbar 
för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.   

Den högre bebyggelsen planeras i områdets norra del för att undvika att 
omkringliggande bebyggelse påverkas negativt av skuggning. Så som solen rör 
sig under dagen från öst till väst så påverkar den högre bebyggelsen om den är 
i norr, främst vårdcentrum och gång- och cykelvägen. Att möjliggöra för lägre 
bebyggelse i söder innebär att påverkan på omkringliggande fastigheter kan 
minimeras med hänsyn till solens läge under dagen. 
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JÄMSTÄLLDHET 

I PBL 1kap 1§ upptas en målsättning om att främja en ”samhällsutvecklingen 
med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktig 
hållbar livsmiljö för människorna”. 

Planförslaget möjliggör för en blandad bebyggelse och olika boendeformer, 
vilket innebär att detaljplanen är ett verktyg för att motverka segregation och 
främjar att fler olika socioekonomiska klasser kan finna området attraktivt att 
bo och leva i. 

Planförslaget medför även ett ökat behov av tillfredställande tillgänglighet 
som innefattar fler transportformer än personbil. Till, från och inom området 
behöver gång- och cykeltrafiken ses över för att kunna erbjuda säkra 
alternativ till bilen. Genom en cykelväg till tågstationen så skulle detta kunna 
uppmuntra till att fler väljer att åka med tåg eller buss.  

Undersökning 

Risken för negativa effekter på människors hälsa och miljö bedöms inte öka i 
och med planförslaget.  

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 

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

Miljömål  

ETT RIKT ODLINGSLANSDSKAP 

Enligt miljöbalken 3 kap 4 § är jord och skogsbruk av nationell betydelse.  

Sedan september 2015 finns ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland till 
miljömålet Ett rikt odlingslandskap. Tilläggsmålet lyder: ”Bevarande av 
åkermark. År 2020 ska den totala arealen åkermark inte minskat med mer än 200ha 
i jämförelse med 2015. Därmed bör större hänsyn tas till åkermarker och endast mindre 
andelar åkermark tas i anspråk om det är av behov för exploateringen.”  

Marken som berörs av planområdet arrenderas ut av kommunen till 
jordbruksmark. På grund utav att platsen är utpekat i översiktsplanen som 
utbyggnadsområde för bostäder har kommunen tagit ställning till att marken 
är lämplig för byggnation. Marken är strategiskt belägen i Vara tätort med 
närhet till konserthuset, vårdcentrum, grönområden, skolor för alla årskurser 
med mera. Det anses därmed vara markeffektivt att möjliggöra för bostäder 
och park i anslutning till tätorten.   
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Genomförande 

Allmänt  

Här redovisas fördelning av ansvar, möjligheter till att genomföra detaljplanen 
och de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder 
som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt 
genomförande av detaljplanen. Beskrivningen 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.  

 

 

Steg i detaljplaneprocessen för 
standardförfarande 

Planerade tidpunkter 
för planen 

Planuppdrag 2017-05-17 (MBN §101) 

Upprättande av planförslag November/2017– 
Mars/2018 

Samråd – MBN Juni/2018  

Granskning (3 veckor) – MBN Juli/2019 

Antagande i KF Augusti/2019 

Laga kraft September/2019 



Detaljplan för Lassagården, del av Vara 26:1  2019-09-03 

 

Sida 20 

 

GENOMFÖRANDETID 

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

HUVUDMANNASKAP 

Allmän platsmark – Huvudman för allmän platsmark inom planområdet är 
kommunen. I detta ingår NATUR, PARK och GATA. 

Dagvattnet inom allmän platsmark är kommunen ansvarig för. Den utförda 
dagvattenutredningen redovisar olika exempel på hur dagvattenlösningar kan 
utformas. Sedan har varje fastighetsägare eget ansvar över sin 
dagvattenhantering.  

Kvartersmark – Inom kvartersmark ansvarar respektive 
fastighetsägare/samfällighet. I detta ingår B (bostadsändamål) och E1 
(transformatorstation). Parkering kan lösas inom kvartersmark.  

Fastighetsrättsliga frågor  

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FÖRUTSÄTTNINGAR  

Fastighetsgränserna för Vara 26:1 i relation till bostadsfastigheter i söder är 
osäkra. För att fastställa fastighetsgränserna har en fastighetsbestämning 
genomförts (ärendenummer O183231, förrättningen avslutades 28 juni 2019). 
Från fastighetsbestämningen framgår det att fastighetsägare som tangerar 
planområdet i söder (Vara 26:18 och Vara 26:19) har fastigheter som är 
mindre än den upplevda ägda tomten. Därmed skulle det planerade PARK-
området delvis hamna på den uppleva egna tomtmarken om inga ytterligare 
åtgärder för fastigheternas arealer utfördes.  

I samband med fastighetsbestämningen har fastighetsgränserna förändrats för 
fastigheterna Vara 26:1, Vara 26:18 och Vara 26:19. Detta för att den 
upplevda bostadstomten ska överensstämma med fastigheternas 
administrativa gränser.   

 

Figur 16. Illustrationen ovan redovisar den upplevda tomtmarken (blåmarkerad) i 
förhållande till befintliga fastighetsgränser (rödstreckad linje). Fastighetsgränserna flyttas till 
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att även innefatta blåmarkerat område. Planområdet (vitskrafferad yta) anpassas efter nya 
fastighetsgränser.  

 

FASTIGHETSÄGARE 

Fastigheten Vara 26:1 ägs idag av Vara kommun. In-/utfarten vid Lars 
Rättares väg till planområdet omfattas av två fastighetsägare, dels Vara 
kommun och dels privat (Vara 26:11). Vara kommun kommer att lösa in del 
av Vara 26:11 för att ge plats år en säker korsning mot Kungsgatan.  

Kommunen har i vissa fall rätt att lösa in mark för att genomföra en 
detaljplan. Däribland får kommunen lösa in mark som enligt en detaljplan ska 
användas för en allmän plats som kommunen ska vara huvudman för. Rätten 
till inlösen är villkorslös och gäller både under och efter genomförandetiden. I 
detta fall har kommunen valt att en viss ersättning och kompensation ska ges 
till fastighetsägaren för Vara 26:11 för den mark som löses in från Vara 26:11 
till allmänt ändamål. Ersättningens omfattning diskuteras mellan kommunen 
och den enskilda fastighetsägaren som berörs av inlösen av allmän plats.  

I samband med inlösen av mark för allmän plats på Vara 26:11 behövs en 
fastighetsbildning för att överföra markområdet mellan Vara 26:11 och Vara 
26:1. Kommunen ansvarar för att ansöka om lantmäteriförrättning för denna 
åtgärd.  

 

Figur 17. Den rödmarkerade ytan avser kommunen att lösa in. Skrafferad yta är 
kommunalt ägd mark inom planområdet.  

FASTIGHETSINDELNING 

All kvartersmark kommer att avstyckas från Vara 26:1 för att bilda fastigheter 
som anpassas efter varje fastighets ändamål. Totalt förväntas ca 35 nya 
fastigheter för enbostadshus, parhus, radhus och flerbostadshus bildas. 
Fastighetsbildningen anpassas efter önskemål från de byggherrar som genom 
markanvisning ges möjlighet att förvärva mark. All allmän plats och mark för 
allmänna anläggningar kvarstår som del av Vara 26:1.  
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Figur 18. På illustrationen ovan redovisas ett alternativ till fastighetsindelning. 
Fastighetsindelningen är inte bestämd då den anpassas efter den byggnation som sker inom 
Lassagården. Således är illustrationen endast ett alternativ och kan skiljas åt från den 
faktiska tomtindelningen.  

SERVITUT 

Vatten- och avloppsledningar anläggs med fördel i gata. Den va-ledning som 
idag försörjer Lassagården 1:6 behöver inför byggnation läggas om. För den 
ledning som försörjer Lassagården 1:6 med vatten och avlopp finns idag ett 
servitut (akt.nr. 1470.40 upprättad år 1998). Servitutet är till förmån för 
Lassagården 1:6 som har rätt att anlägga, underhålla och förnya vatten- och 
avloppsledning. Servitutet belastar Vara 26:1 och Lassagården 1:4. För att 
möjliggöra byggnation över denna va-ledning fodras en omläggning av 
ledningen. Ledningen kan anläggas i gata och vidare via SKYDD1 och 
NATUR. Kommunen ansvarar för ansökan och bekostar förrättning för 
upphävande och nybildande av servitut för denna ledning i dess nya läge.  

Planförslaget medför inget behov av nya servitut utöver det ovan beskrivna.  

GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR 

Planförslaget medför inte att bildande av gemensamhetsanläggningar blir en 
förutsättning för genomförandet. Om det uppstår behov av samverkan 
mellan fastigheter utöver den fastighetsbildning kommunen genomfrö i 
samband med genomförande av detaljplanen ska fastighetsägarna själva stå 
för dessa förrättningar.  

Kommunen har ansökt om lantmäteriförrättning gällande omprövning av 
Vara ga:2 (ändamål väg). Gemensamhetsanläggningen är upphävd för den del 
som berör Vara 26:1. Nedan följer lantmäteriets bedömning. 

Gemensamhetsanläggningen för vägen inrättades 1925, akt 16-VBF-212, och 
ändrades 1947, akt 1660K-40/1947. Lantmäteriet bedömer inte att 
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gemensamhetsanläggningen söder om ringleden är av väsentlig betydelse för 
de fastigheter som är belägna norr om ringleden. Nyttan anses inte vara 
fastighetsanknuten och vägen bedöms endast av väsentlig betydelse för Vara 
26:1. Gemensamhetsanläggningen rörande Vara ga:2 ska ändras enligt 
förrättningskarta och beskrivning tillhörande lantmäteriets akt 1470-2018/34.   

Gemensamhetsanläggningen har på grund rådande förhållanden kunnat 
omprövas utan koppling till pågående planarbete men upphävandet utgör 
samtidigt en förutsättning för genomförandet av detaljplanen. 

 

Figur 19. Förrättningskarta tillhörande akt. 1470-2018/34.  

BYGGLOV  

Inga förändringar i skyldigheten att söka bygglov föreslås.  

GENOMFÖRANDEAVTAL 

Under början av år 2019 annonserades en inbjudan till markanvisning för 
området Lassagården. Syftet var att få in förslag från byggherrar och tilldela 
markanvisningar innan planförslaget är fastställt. Avsikten var att möjliggöra 
för eventuell anpassning av detaljplanen för att uppnå bästa möjliga resultat 
och underlätta genomförandet av områdets kommande byggnation.  Genom 
detta förfarande har förändringar av planförslaget tillkommit framförallt i 
flerbostadshuskvarteret. 

Efter att perioden för att lämna in förslag till markanvisning utgått 
behandlade kommunen de inkomna förslagen och diskuterade dem utifrån 
bedömningsgrunderna varierade upplåtelseformer, klimatsmarta lösningar, 
dagvattenhantering, gestaltning m.m..  Kommunen har intentionen att teckna 
avtal för flerbostadshus, radhus, parhus och ett antal fristående villor.  
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Delar av området Lassagården kommer inte att markanvisas. Dessa 
fastigheter ska tillfalla tomtkön och resterande fastigheter läggs ut till 
försäljning som lediga tomter. 

 

Illustrationen ovan visar ytor inom planområdet som kommunen avser att markanvisa.  

Inom planområdet kommer majoriteten av byggrätten för bostäder att 
markanvisas. I illustrationen ovan redovisas vilka områden som kommunen 
avser att markanvisa. Inom följande avgränsning avses följande 
bostadsbebyggelse exploateras:  

1. Flerbostadshus, ca 30 bostäder  
2. Radhus, 18 bostäder  
3. Parhus, 8 bostäder  
4. Villor, 10 bostäder  

Markanvisningsavtal 

Kommunen avser att teckna Markanvsingsavtal under planprocessen. 
Markanvisningen innebär att exploatörern har rätt att förvära delar av 
plaområdet som i detaljplanen planlagts som kvartersmark. Avsikten är att 
säkerhetsställa typ av bostäder och antalet bostäder. I avtalet som ska tecknas 
med exploatörerna anges fyra olika krav:  

- Vilken typ av bebyggelse som avses byggas inom det avgränsade området  
-  Att dagvatten ska omhändertas inom den egna fastigheten (LOD) i största 

möjliga mån.  
- Finansiering av konstnärlig utsmyckning inom planområdet som minst motsvarar 

1% av det totala markpriset.  
- Att kommunen inte kommer att ta ut någon gatuersättning  
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Konsekvenser av att markanvisa  

Genom att markanvisa delar av planområdet möjliggörs en effektiv och 
kontrollerad utbyggnation av bostadsområdet. Kommunen kan genom en 
markanvisning kontrollera typ av bostäder och säkerhetsställa antalet bostäder 
som bebyggs. Via den markanvisning som avses tecknas vid Lassagården kan 
även lokalt omhändertagande av dagvatten och estetiska åtgärder inom 
planområdet säkerhetsställas.  

Markanvisningen påverkar även den kommunala tomtreserven. Detta 
eftersom kommunen överlåter ansvaret för byggnation och marknadsförande 
av bostadstomter till enskilda exploatörer. Således minskar även den enskildes 
inflytande i vilken typ av bebyggelse som kan uppkomma på den 
markanvisade ytan, då dess utveckling är styrd av exploatörer inom en 
begränsad tid.  

Ekonomiska och tekniska frågor 

PLANEKONOMI 

Fastighetsägare som i detta fall är kommunen bekostar upprättande av plan 
enligt gällande taxa antagen av kommunfullmäktige. Planavgifter enligt taxa 
debiteras i samband med bygglov.  

Kommunen bekostar lantmäteriförrättningar huvudsakligen enligt beskrivning 
angiven ovan. 

Kommunen bekostar all projektering och alla åtgärder för utbyggnad av 
kommunal infrastruktur och övriga åtgärder på allmän plats. 
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