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Inledning  

Handlingar  

Samrådshandlingar består av  

 Plankarta med bestämmelser  

 Planbeskrivning (denna handling) 

Övriga handlingar och utredningar  

 Fastighetsförteckning (daterad 2019-09-20) 

 Byggnadshistorisk rapport (daterad 2006) 

 Beräkning av tågbuller i Vara tätort (daterad 2008-05-13) 

 Riskutredning för transport av farligt gods (daterad 2016-10-07) 

 Arkeologisk undersökning (daterad 2019-05-06)  

 Geoteknisk undersökning (daterad 2019-02-27)  

 Miljöteknisk undersökning (2019-07-05)  

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 ett standardförfarande, efter Plan- och bygglagen PBL (SFS 2010:900) 
med de ändringar som skedde 1 och 2 januari 2015. 

Planområdet är inte särskilt utpekat i översiktsplan ÖP2012, delar av 
planområdet är utpekat i fördjupning av översiktsplan för Vara 1997 för 
vidareutveckling för befintlig verksamhet.  

Planens syfte och huvuddrag 

Planen syftar till att skapa en ändamålsenlig och långsiktigt lämplig 
markanvändning och möjliggöra en utveckling av Varaslättens 
lagerhusverksamhet. Med hänsyn till rådande skyddsavstånd och 
bebyggelsestruktur möjliggör planen för en flexibel utveckling för att möta ett 
framtida behov och önskemål. 

 



Detaljplan för Lagerhuset 6, m.fl. 2019-09-24 

 

Sida 2 

 

 

Illustrationen visar planområdesgränsen och vilka fastigheter som berörs av planförslaget. 

Förutsättningar och förändringar  

Planförutsättningar   

Planområdet omfattar cirka 10 ha mark och berör de tre fastigheterna 
Lagerhuset 6, Assarsgården 2:5 och Vara 41:1.  

Planområdet är inte specifikt utpekat i Översiktsplan 2012 (ÖP2012) över 
Vara tätort, däremot har lagerhuset funnits på sin nuvarande lokalisering 
under en längre tid. I ÖP2012 beskrivs styrkan av jordbruket och 
entreprenörsandan i Vara kommun ”Vara kommun är traditionellt en 
jordbrukskommun och från bland annat jordbruket har det utvecklats en mängd olika 
företag.”. Ett av dessa utvecklade företag är Varaslättens lagerhus, som berörs 
av planförslaget.  
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Bilden ovan är ett utdrag ur Vara kommuns Översiktsplan 2012 över Vara tätort.  

I Fördjupning av översiktsplan (FÖP) för Vara 1997 beskrivs delar av 
planområdet som ett område för utveckling av befintlig verksamhet. I FÖP:en 
beskrivs vikten av att tillgodose de behov av lagringskapacitet som en 
lagerverksamhet för spannmål är i behov av. Detta för att minska de 
olägenheter, såsom försämrad luftkvalitet, som lagring av spannmål utomhus 
kan innebära. Därmed kan en byggnation för ökad lagringskapacitet således 
innebära miljöförbättringar för de kringboende, eftersom de olägenheter som 
lagring av spannmål utomhus medför skulle kunna reduceras.  

 

Bilden ovan visar en illustration från FÖP 1997 för Vara tätort och föreslagen utveckling 
av lagerhusets verksamhet. 
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Gällande detaljplan  

Den gällande detaljplanen inom planområdet antogs i januari 2014. Planen 
syftade till att möjliggöra en utveckling av lagerhusets verksamhet. 
Lagerkapaciteten var inte tillräcklig och planen prövade möjligheten till en 
ökad lagerkapacitet och framtida expansion. Detaljplanen innebar även att 
den pågående markanvändningen bekräftades samtidigt som byggrätten 
utökades. 

 

Bild på gällande detaljplan med detaljplanenummer 3625. 

Andra program, kommunala beslut och utredningar  

Varaslättens lagerhus ingår i Västergötlandsmuseums rapport ”Silos – 
Modernismens agrara minnesmärken” från 2006. I denna rapport beskrivs 
historian, uppbyggnaden, funktionen samt betydelsen av lagerhuset för Vara.  

Mark och vegetation  

MARKANVÄNDNING  

Idag används fastigheten Lagerhuset 6 för lagerhusets verksamhet och 
möjligheter till lagring och distribution av spannmål. De obebyggda ytorna 
inom denna fastighet är hårdgjorda och asfalterade utan en större del 
växtlighet.   

Inga höjdskillnader finns inom planområdet som är flackt.  

Cirka 100m öster om planområdet finns ett grundvattenområde. Planförslaget 
anses inte påverka eller påverkas av området, då flödesriktningen är mot 
väster. Däremot är det viktigt att ta hänsyn till grundvattenområdet och verka 
för att inte förorena eller påverka den negativt.  
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Ortofotot ovan redovisar lagerhusets markanvändning år 2018.  

Inom fastigheterna Assarsgården 2:5 och Vara 41:1 utgörs marken av 
jordbruksmarker. Planförslaget innebär en förändrad markanvändning för 
dessa jordbruksmarker för att möjliggöra lagerhusets verksamhetsutveckling. 
Således innebär planförslaget att jordbruksmarker kommer tas i anspråk och 
att ytterligare hårdgjord yta tillkommer. Som en konsekvens av ökad andel 
hårdgjord yta kan infiltrationen av dagvatten i området väster om järnvägen 
begränsas ytterligare.   

  

Bilden till vänster visar del av lagerhusets befintliga bebyggelse inom fastigheten Lagerhuset 
6, samt fastigheten Assarsgården 2:5. Bilden till höger visar fastigheten Vara 41:1 samt 
allén längs Västergatan som skärmar av lagerhusets fastigheter från bostadsområdet i 
söder.  
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Geotekniska förhållanden  

Marken inom planområdet utgörs av glacial lera vilket kan utläsas i SGU:s 
jordartskarta. Marken har med andra ord liten genomsläpplighet, är 
vibrationskänslig och kan vara erosionskänslig och flyttbenägen i vattenmättat 
tillstånd. Stora delar av planområdet är idag redan bebyggt och flera 
geotekniska undersökningar har genomförts för dessa byggnader. Den senaste 
är gjord år 2017 inför en planerad byggnation av silos. 

 

 

Bild från Sveriges Geologiska Undersökning SGU:s kartvisare (1:25 000-1:100 000)  

En översiktlig geoteknisk undersökning inom planområdets obebyggda yta 
har genomförts i och med planarbetet av Mitta AB.  

 

Kartan ovan visar utredningsområdet.  

Markförhållanden  

Marken inom undersökningsområdet utgörs huvudsakligen av åkermark samt 
delvis asfalterade ytor inom de östra delarna av området. Markytan inom 
området är relativt plant och sluttar lätt år väster, de avvägda nivåerna vid 
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borrhålen varierade mellan +79,2 och +80,9. Den östra delen av 
undersökningsområdet är delvis bebyggd med silos.  

Jorden består direkt under ytskiktet/fyllningen huvudsakligen av siltig lera 
som direkt eller via skikt av friktionsjord vilar på för utförda sonderingar fast 
botten – troligen morän, block eller berg.  

Inom den östra delen av området som delvis är bebyggd med silos utgörs 
ytskiktet huvudsakligen av asfalt på fyllning av varierade slag. Direkt under 
fyllningen har organiskt material påträffats i vissa punkter.  

Inom övriga delar av området utgörs ytskiktet huvudsakligen av mullhaltig 
siltig lera ner till mellan 0,2 och 0,3 meter.  

Längst i den sydöstra delen av området utgörs ytskiktet av fyllning 
huvudsakligen av innehållande mulljord, grus, sant, ler och silt ner till 1,1 
meters djup. Fyllningen innehåller även tegel, glas och slagg.  

Underliggande jord utgörs av lera som direkt eller via friktionsjord vilar på för 
utförda sonderingar fast botten. Leran är siltig och överst utbildad som 
torrskorpa. Vattenkvoten i leran varierar i upptagna prover mellan 28 och 
83%. Konflytgränsen varierar mellan 49 och 76%. Lerans odränerade 
skjuvhållfasthet bedöms till som lägst ca 15 kPa 2 meter under markytan och 
ökar sedan med ca 2 kPa per meter. Leran bedöms som löst lagrad.  

Jorddjupet inom området bedöms öka åt norr (lokala avvikelser förekommer).  

Utförda hejarsonderingars nedträningsdjup varierade mellan 7,6 och 20,2 
meter.  

Radon  

Samtliga mätvärden för radonmätning ligger under 50 kBq/m3 vilket innebär 
att marken skall klassas som lågradonmark. Inga radonskyddade åtgärder 
krävs.  

Grundläggning  

Då lerlagret är sättningskänsligt rekommenderas att planerade silos skall 
grundläggas med fribärande golv på spetsbärande pålar.  

Pållängden kan bestämmas genom provpålning. En preliminär bedömning är 
att pålarna kan antas nedtränga cirka 1 meter djupare än utförda 
hejarsonderingar och 2 meter djupare än utförda trycksonderingar.  

I samband med pålningsarbete finns risk för att viss hävning och förskjutning 
av omgivande mark kan inträffa. Ett kontrollprogram bör upprättas så att 
jordrörelser följs upp under pålningsarbetet för att undvika att närliggande 
byggnader, ledningar och/eller anläggningar skadas.  

Dimensioneringen av pålgrundläggningen föreslås utföras i säkerhetsklass 2 
(SK2).  

Jorden är erosionsbenägen, vilket kräver beaktande vid bland annat 
schaktarbeten.  

Fyllning/packning skall utföras enligt AMA Anläggning. Geotextil på 
schaktbotten som materialskiljande lager förordas.  
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Förorenad mark  

I borrhål BH1904 vid planområdets sydvästra del på nivån 0,3-1,1 meter 
påträffades slagg, glas och tegel. Ett prov uttogs för laboratorieanalys för 
förekomsten av tungmetaller och PAH:ER (polycykliska aromatiska 
kolvärden). Analysresultatet visade att provet innehöll höga halter av PAH-M, 
barium, bly, koppar och zink. Dessa ämnen överskrider Naturvårdsverkets 
generella riktvärden för mindre känslig markanvändning. PAH-H, arsenik, 
kadmium och kvicksilver förekommer över riktvärden för känslig 
markanvändning.  

Om markarbeten ska ske i detta område behöver förorenade massor hanteras 
separat och transporteras till avfallsanläggning med tillstånd att ta emot de 
aktuella massorna.  

Enligt 4 kap. 15§ plan- och bygglagen (2010:900) kan kommunen inom vissa 
ramar besluta att förändra bygglovspliktens omfattning. Kommunen 
bedömer, med hänsyn till föroreningar i sydvästra delen av Vara 41:1, att 
lovplikten inom Vara 41:1 ska förändras. Bygglov får inte ges inom det 
avgränsade området för den administrativa bestämmelsen a1 innan 
markförorening åtgärdats.  

Bebyggelse  

Den befintliga bebyggelsen inom planområdet består av högre 
betongbyggnader samt silos. Inom fastigheten Lagerhuset 6 finns idag cirka 
90 silos som är av olika storlekar. Högsta totalhöjden inom området kan idag 
ses vid den mest centrala delen av verksamheten och uppgår till 60 meter, 
vilket skiljer sig från lagerhusets ursprungliga lagerbyggnad som uppgår till 
cirka 35 meters totalhöjd. Lagerhusets bebyggelse följer en tydlig historia och 
struktur i förhållande till järnvägen då bebyggelsen är belagd parallell med 
järnvägen med ett avstånd på cirka 15 meter. Idag är lagerhuset ett av 
Varaslättens tydligaste och största landmärken. 

Varaslättens lagerhus har under flera tillfällen utvecklat sin verksamhet och ny 
bebyggelse har tillkommit i olika etapper. Den första bebyggelsen byggdes år 
1918 och är idag en kulturhistoriskt intressant byggnad som visar ett historiskt 
behov av livsmedelslagring som en konsekvens av första världskriget. 
Illustrationen nedan visar bebyggelsens historia och hur verksamheten har 
expanderat som effekten av ett ökat behov av spannmålslagring mellan åren 
1918-2004. Den senaste bebyggelsen som tillkom, i form av silos, var år 2018. 
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Plan över Varaslättens lagerhus anläggning år 2004. 

I planområdets sydöstra del finns en tidigare disponentvilla som byggdes år 
1932 av disponenten Carl Jespersson som använde byggnaden som privatvilla. 
Idag används denna disponentvilla som kontorslokal.  

Angränsande till planområdet i söder finns idag bostadsbebyggelse med en 
höjd om cirka två våningar. Mellan bostadsbebyggelsen och lagerhusets 
verksamhet finns en allé som skärmar av de olika markanvändningarna från 
varandra. Angränsande i öster finns industribebyggelse med en byggnadshöjd 
på cirka 10 meter. Planområdet angränsar även till en gårdsbebyggelse i norr 
som tros vara obebodd.  

Planförslaget innebär att den nuvarande markanvändningen  och bebyggelsen 
vid fastigheten Lagerhuset 6 kan fastställas samtidigt som det möjliggörs för 
en vidareutveckling av lagerhusets verksamhet. Då lagerhuset är ett landmärke 
för Vara samt en del i ett kulturhistoriskt minne bör inte nya byggnationer 
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betydligt påverka utseendet av lagerhuset. Exempelvis bör inte nya 
byggnationer överstiga nuvarande högsta byggnadshöjd samt lokalisering av 
högre bebyggelse bör ske i anslutning till befintlig sådan. Den ursprungliga 
lagerbyggnaden regleras även med en varsamhetsbestämmelse för att bevara 
det kulturhistoriska intresset. Lagerhuset har lämnat alternativ för en 
utveckling enligt nedan.  

 

Situationsplanen ovan redovisar den befintliga byggnationen vid genom de ytor som är 
markerade med grönt. De röda ytorna redovisar lokaliseringsförslag för ny bebyggelse för en 
utveckling av Varaslättens lagerhus.  

NY BEBYGGELSE 

Planförslaget fastställer befintlig markanvändning, samt utökar byggrätten vid 
fastigheterna Assarsgården 2:5 och Vara 41:1.  

Användningsbestämmelser för kvartersmark  

- J – Industri  
Tillämpas för industri avsedd för Varaslättens lagerverksamhet för spannmål. Inom 
industriändamål finns det även möjlighet till kontor och personalutrymme som behövs 
för industriverksamheten.  

- J1 – Kemlager  
Tillämpas för kemlager avsedd för Varaslättens lagerverksamhet.  

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark  

- Högsta byggnadshöjd  
Högsta tillåtna byggnadshöjd bestäms till 8 meter i fastigheten Lagerhuset 6 södra del.  

- Högsta totalhöjd  
Den högsta tillåtna totalhöjden varierar inom området. Vid befintlig bebyggelse 
anpassas totalhöjden efter den befintliga bebyggelsen. Den högsta tillåtna totalhöjden 
bestäms i planområdets centrala del till 60 meter vid befintlig bebyggelse. För 
fastigheten Assarsgården 2:5 regleras totalhöjden till 30 meter. Fastigheten Vara 
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41:1 tillåter totalhöjden 30 meter i norra delen av fastigheten. Medans den södra 
delen av Vara 41:1 tillåter en lägre totalhöjd om 20 meter med hänsyn till 
bostadsområdet och allén söder om planområdet.  

- Exploateringsgrad  
Största tillåtna byggnadsarea är 50% av fastighetens storlek och gäller för hela 
planområdet.  

- Skydd av kulturvärden 
Den ursprungliga lagerbyggnaden för spannmål inom fastigheten Lagerhuset 6 regleras 
med en skyddsbestämmelse då byggnaden är kulturhistoriskt intressant. Ändring av 
byggnad får inte förvanskas eller påtagligt ändra byggnadens karaktär.   

Administrativa bestämmelser  

- Markreservat för underjordiska ledningar  
Marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar.  
Ändrad lovplikt  

- a1  
Bygglov får inte ges för byggnation inom det administrativa området förrän 
markförorening åtgärdats.  

Kulturmiljö  

Varaslättens Lagerhus har en anrik historia som började år 1918 då det blev 
ett utav nio lagerhus som byggdes i statligt regi för beredskapslagring av både 
spannmål och i vissa fall kött under första världskriget. Arkitekten Gunnar 
Asplund ritade då lagerhusets fasad. Professorerna Carl Forsell och Edvard 
Hubendick båda vid KTH inom byggnadsteknik respektive 
kylteknik/maskinell utrustning, var ansvariga för lagerhusets tekniska 
konstruktion och funktionen. Genom Carl Forsell anlitades sedan Gunnar 
Asplund som arkitektonisk medhjälpare, varav Gunnar Asplund senare blev 
en av förgrundsgestalterna för funktionalismen i Sverige.  

 

Gunnar Asplunds ritning till lagerhuset i Vara, fasad mot järnvägen, daterad 1917. 
Konstruktion, mått m.m. hade då redan fastställt av Carl Forssell. Källa: Västergötlands 
museum (2006) ”Silos-Modernismens agrara minnesmärken”. 
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Resultatet av lagerhusets historiska framväxt i olika intervaller syns i 
lagerhusets organiskt framväxta anläggning för spannmål där olika 
byggnadsetapper är bevarade och speglar en utveckling i dels 
byggnadsmaterial och dels lagringsprinciper under cirka 100 år. Det är 
välbevarat exteriört och interiört trots att mindre förändringar och 
uppgraderingar gjorts med hänsyn till verksamheten över tiden. En 
inventering av Varaslättens lagerhus genomfördes år 2004 av Västergötlands 
museum. Denna inventering syftade till att öka kunskapen om 
Silobyggnaderna i agrar- och kulturhistoriskt perspektiv samt får en bild av 
deras lokalhistoriska betydelse. I denna dokumentation uttrycks det även att 
Varaslättens lagerhus är en unik verksamhet och med dess bakgrund är det 
kulturhistoriska värdet obestridligt.  

Av de nio statligt byggda lagerhusen under slutet av första världskriget är 
Varaslättens lagerhus det enda som fortfarande är i drift. Idag är även 
lagerhuset en av Sveriges största anläggningar för spannmålshantering 
innanför kusterna och förknippas även som ett av Varas största och tydligaste 
landmärken.  

Den ursprungliga lagerbyggnaden för verksamheten används idag endast som 
reservlager. I samband med utbyggnad år 2003 q-märktes denna byggnad då 
byggnadens kulturhistoriska värde ansågs högt. För att skydda den 
ursprungliga byggnadens exteriör och kulturella värde kommer byggnaden 
fortsatt att vara q-märkt.  

 

 

Bilden ovan visar den Varaslättens lagerhus ursprungliga byggnad för lagring av spannmål. 
Byggnaden regleras av en skyddsbestämmelse för att bevara dess kulturhistoriska värde.  
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Fornlämningar  

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

Västergötlands museum utförde en arkeologisk utredning den 30 april 2019. 
Undersökningen utfördes i form av sökschaktsdragning med hjälp av 
traktorgrävare. Utredning visar att det inte förekommer några tidigare okända 
fornlämningar inom området. Således kan marken inom 
undersökningsområdet motiveras för planförslagets förslag till 
markanvändning.   

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

Trafik  

GATUNÄT 

Majoriteten av trafiken till och från planområdet sker idag via planområdets 
sydöstra del. Det sker dagliga transporter av spannmål via lastbilar till och 
från området och under skördetiden (främst augusti-september) skapas det 
långa köer av traktorer som lämnar spannmål. På Norra Ringleden passerar 
enligt mätning år 2015 cirka 405 fordon/årsmedelsdygn. Inslaget av tung 
trafik är cirka 17% Under skördetiden utnyttjas leden för en intensiv trafik 
med traktorekipage på väg till och från Vara Lagerhus. Därmed kan 
trafikflödet antas vara tyngre under vissa perioder under året längs med Norra 
Ringleden.  

En utbyggnad av Varaslättens lagerhus kan förväntas innebära en större 
lagringskapacitet för verksamheten. En större lagringskapacitet kan i detta fall 
innebära att antalet transporter till och från området skulle kunna reduceras 
eftersom spannmålen inte behöver transporteras iväg för en temporär lagring 
som en konsekvens av begränsad möjlighet till spannmålslagring. Därmed 
skulle en ökad lagringskapacitet kunna innebära en förbättrad trafiksituation 
gällande transport till och från planområdet. En ökad lagringskapacitet för 
spannmål kan ge upphov till en ökad mängd transporter vad gäller 
traktortrafik, då främst under skördetiden. Under skördetiden är 
traktortrafiken till området som mest koncentrerad. Den ökade andelen 
traktortrafik till området prognostiseras som mycket liten och skillnaden 
mellan alstrad trafik och nollalternativet bedöms vara marginell. 

GENERELLT TRAFIKFLÖDE  

I Trafikverkets ”RAPPORT, prognos för godstransporter 2040, Trafikverkets 
Basprognoser 2018” förväntas det generella godstrafikflödet i landet och även i 
Vara kommun öka med ca 1,8%. Detta skulle innebära en maximal ökning vid 
Norra Ringleden till cirka 106 fordonsrörelser per dag (ÅDT för tung trafik är 
idag cirka 68 fordon vid Norra Ringleden, vilket innebär en ökning med cirka 
34 fordonsrörelse per dag), varav planförslagets fordonsrörelser kan vara en 
naturlig del av den ökningen.   
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Tekniska frågor  

VATTEN OCH AVLOPP  

Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp.  

DAGVATTENHANTERING  

 

Utdrag från kartering över översvämningsriskdrabbade områden vid 100-års regn av DHI 
Sverige AB för Lagerhuset, Vara tätort 

Ytterligare hårdgjorda ytor kommer öka belastningen på befintliga 
dagvattenledningar. Fastigheten Lagerhuset 6 är idag ansluten till det 
kommunala dagvattennätet. Kommunen bedömer att dagvattenledning har 
tillräckligt med kapacitet för att fortsatt ta emot dagvatten i och med en 
utveckling av lagerhusets verksamhet. Däremot har dagvattenledningen inte 
tillräcklig kapacitet att ta emot allt dagvatten vid skyfall. Dagvatten ska med 
hänsyn till skyfall i största mån hanteras inom lagerhusets fastigheter. 
Exempelvis kan dagvatten beroende på markförhållanden fördröjas genom 
lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD), fördröjningsmagasin, dammar 
och svackdiken m.m.. Att bevara grönska och minimera andelen hårdgjord yta 
är ett sätt att ta hand om dagvatten.  

Rening av olje- och metallrester bör ske med enklare filter vid parkeringsytor. 

Den kommunala dagvattenledningen är en större (1000mm) dagvattenledning 
som korsar fastigheten Lagerhuset 6. Kulverten ligger på mellan 3,5-4 meters 
djup och bedöms behöva ett markreservat på 10 meter.  



Detaljplan för Lagerhuset 6, m.fl. 2019-09-24 

 

Sida 15 

 

 

Illustrationen ovan visar befintlig ledningsrätt för hanteringen av dagvatten inom 
planområdet. 

AVFALL  

Fastighetsägare ansvarar för respektive fastighets avfallshantering.  

TELE, BREDBAND OCH ELDISTRUBTION  

Planerade fastigheter förväntas kunna anslutas till befintligt elnät.  

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.  

TRAFIKBULLER & INDUSTRIBULLER 

Planområdet ligger mycket nära Älvsborgsbanan och påverkas därmed av 
buller och vibrationer från förbipasserande tåg. Enligt bullerrapport från 
förbipasserande tåg i Vara tätort antas cirka 50 tåg passera Vara dagligen och 
bullernivåerna ligger mycket högt. De högsta bullervärdena uppnås av godståg 
(Älvsborgsbanan är en omledningsbana för godstrafik och används vid 
planerade avbrott och akuta händelser, banan trafikeras inte dagligen av 
godståg). Inga bostäder planeras inom planområdet vilket innebär att 
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störningarna kan ses som små. För verksamheter gäller Arbetsmiljöverkets 
författningssamling AFS 2005:16 vilka ska efterföljas. Hanteringen av detta 
sker i bygglovsskedet och vid eventuell byggnation. 

 

Bilden ovan redovisar beräkning av maximalt buller från tåg vid Älvsborgsbanan vid 
Varaslättens lagerhus.  

Planområdet ligger i anslutning till boendemiljöer och annan industri som 
påverkas av den verksamhet som bedrivs inom planområdet. Utbyggnaden av 
lagerhuset kan innebära en förbättrad trafiksituation gällande lastbilstrafiken 
till och från området, men kan även innebära en ökad trafik vad gäller 
traktortransporter och då främst under skördetiden. Skillnaden mellan dagens 
trafikflöde och buller- och vibrationsvärden från dessa bedöms förändra 
marginellt med hänsyn till att utbyggnaden av silos innebär en ökad 
lagringskapacitet och behovet av transporter således minskar.  

Varaslättens lagerhus är främst verksam under vardagar mellan kl. 07-16. 
Under skördetiden kan lagerhuset komma att vara verksam under dygnets alla 
timmar. Med hänsyn till närliggande bostäder och annan industri bör gällande 
riktvärden för verksamhetsbuller följas.  

Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller (nr 6538),  är en rapport som 
Naturvårdsverket har tagit fram som ska vara ett stöd för tillsynes- och 
prövningsmyndigheter. Nivåerna i tabellen som redovisas nedan avser 
immissionsvärden vid bostäder, förskolor, skolor och vårdlokaler. Nivåerna 
som anges i tabellen är vägledande för bedömning av om buller utgör en 
olägenhet för omgivningen.  
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Maximala ljudnivåer (LFmax <55dBA) bör inte förekomma nattetid klockan 
22-06 annat än vid enstaka tillfällen.  

Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens 
buller karakteriseras av ofta återkommande impulser som vid nitningsarbete, 
lossning av metallskrot och liknande eller innehåller ljud med tydligt hörbara 
tonkomponenter bör värdena i tabell 1 sänkas med 5 dBA.   

Den industriverksamhet som är tillåten vid fastigheten Lagerhuset 6 ska inte 
vara störande för omgivningen. Vilket innebär att kommunen kan göra 
bedömningen att markanvändningen är lämplig ur bullerhänsyn.  

Rådande bullernivåer inom planområdet bedöms potentiellt minska då 
ytterligare bebyggelse kan tillkomma parallellt med järnvägen och absorbera 
en del av bullret från järnvägen. En utveckling av lagerhusets verksamhet kan 
även med tidigare nämnda hänsynstaganden antas leda till en förbättrad 
trafiksituation och således bedöms ingen ökning av bullernivåer ske som en 
konsekvens av ökade transporter till och från planområdet. Den 
industriverksamhet som tillåts närmast bostadsområdet i söder ska inte vara 
störande för omgivningen, vilket innebär att kommunen kan göra 
bedömningen att markanvändningen är lämplig ut bullerhänsyn.  

SKUGGSTUDIE  

En skuggstudie har genomförts för att belysa hur befintlig bebyggelse och hur 
utemiljöer påverkas av en nybyggnation vid lagerhuset. Studien har utgått 
ifrån vårdagjämning (21 mars) och sommarsolståndet (21 juni) vid klockslagen 
09:00, 12:00 och 16:00. Byggnaderna har i studien högsta tillåtna höjd som 
tillåts enligt detaljplaneförslaget, detta för att studera den maximala 
skuggpåverkan som planförslaget kan medföra. De byggnader som illustreras 
med en grön volym redovisar lagerhusets befintliga bebyggelse och de röda 
byggnaderna illustrerar en möjlig exploatering i och med planförslaget. 
Skuggstudien visar att den främsta skuggningen på angränsade fastigheter 
utgörs av den redan befintliga bebyggelsen, och då främst vid vårdagjämning 
kl. 16:00. Vid detta tillfälle är även skuggningen från den potentiella 
exploateringen som störst, däremot inte lika påtaglig som den redan befintliga 
bebyggelsens skuggning.  

Ny bebyggelse kommer att orsaka en viss skuggning på angränsande 
fastigheter. Skuggningspåverkan från befintlig och potentiell bebyggelse anses 
vara begränsad och marginellt påverka närliggande bebyggelse och fastigheter. 
Skuggstudien visar att det främst är lagerhusets egna fastigheter som kommer 
att påverkas av skuggningen och att den tillkommande bebyggelsen ligger på 
tillbörligt avstånd för att inte skugga uteplatser eller fasader i någon större 
omfattning. 

 

 Vårdagjämning – 21 mars 
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FÖRORENINGAR  

Verksamhetstiden för lagerhuset i Vara har varit mycket lång och tidigt i 
verksamheten användes betning av säd, detta var en typ av behandling av 
utsädet som oskadliggjorde svampsporer och svampmycel som annars kan 
övervintra i sädeskornets ytskikt. Genom att denna metod har använts är en 
del av området vid Varaslättens lagerhus utpekat som stor riskklass för 
föroreningar i marken. Betningen av säden lades ned efter 1969. Lokalerna 
där betning förekommit inom verksamheten används idag som kemlager. En 
utredning av föroreningen har genomförts och visar att det i nuläget inte 
råder några konflikter och att lokalerna där betningen utfördes samt 
omkringliggande område fräschats upp och renoverats. Lokalen är däremot 
inte sanerad vilket kan innebära att föroreningarna kan förmodas finnas kvar i 
byggmaterialet. För att lokalen inte ska utgöra en risk utifrån 
arbetsskyddssynpunkt får lokalen endast brukas som kemlager, vilket regleras 
i plankartan genom användningsbestämmelsen J1 – kemlager.  Lokalen brukas 
idag som kemlager och således innebär det att nuvarande användning vid det 
utpekade området för eventuella föroreningar kan fortsätta.    

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

kl. 16:00 

kl. 12:00 

kl. 09:00 

Sommarsolstånd – 21 juni 
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Idag finns kända föroreningar inom Vara 41:1 sydvästra del. Kommunen 
bedömer, med hänsyn till föroreningar i sydvästra delen av Vara 41:1, att 
lovplikten inom Vara 41:1 ska förändras. Bygglov får inte ges inom det 
avgränsade området för den administrativa bestämmelsen a1 innan 
markförorening åtgärdats. 

För att undersöka föroreningssituationen inom Vara 41:1 och genom denna 
upprätta en riskbedömning med avseende på den föreslagna markanvändning 
har en miljöteknisk utredning utförts. Utifrån analysresultaten tycks det som 
att föroreningar överstigande tillämpade riktvärden är koncentrerade till de 
fyllnadsmassor och jordmassor som innehåller avfall i form av slagg, tegel, 
glas och porslin. Underliggande jord har uppvisat halter som ligger under 
tillämpade riktvärden. Riskerna bedöms därför i stort vara begränsade till jord 
med inblandning av avfall. Inom det område som berörs av avfall, begränsas 
möjligheten till markarbete innan föroreningarna åtgärdats.  

 

Kartan ovan redovisar vilka områden vid Varaslättens lagerhus som kan beröras av 
föroreningar 

BIOTOPSSKYDD  

Inom planområdet finns 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.  

I angränsning till planområdets södra del finns idag en allé längs med 
Västergatan. Längs med den södra planområdesgränsen föreslås 
bebyggelsefritt område á 20 meter, detta för att delvis minska potentiell 
bebyggelses negativa effekt på biotopskyddet. Växtligheten antas inte negativt 
påverkas av skuggning i och med projektering av detaljplanen.  
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Bilden till vänster visar allén längs Västergatan med utblick mot fastighet Vara 41:1. 
Bilden till höger visar allén längs Västergatan med utblick mot fastighet Lagerhuset 6.   

FARLIGT GODS 

Enligt länsstyrelsernas (Skåne län, Stockholms län, Västra Götalands län) 
rapport Riskhantering i detaljplaneprocessen framförs riskpolicyn som innebär att 
riskhanteringsprocessen beaktas i framtagandet av detaljplaner inom 150m 
avstånd från farligt godsled. Planområdet ligger inom 150 meter från 
Älvsborgsbanan. Kommunen anser att lämpligheten med den planerade 
markanvändningen i enlighet med PBL (2010:900) behöver utredas och en 
riskutredning behövs.   

Generellt rekommenderar Trafikverket att ny bebyggelse inte bör tillåtas inom 
ett område på 30 meter från järnväg (räknat från spårmitt från närmsta spår) 
Ett sådant skyddsavstånd ger utrymme för räddningsinsatser samt möjliggör 
för en viss framtida utveckling av järnvägsanläggningen. Verksamheter som 
inte är störningskänsliga och där människor endast tillfälligt vistas, exempelvis 
parkering, garage och förråd, kan dock finnas inom 30 meter från spårmitt.  
En silo klassas som lager- och förrådsbyggnad vilket innebär att kommunen 
bedömer att den befintliga bebyggelsen som är lokalisering inom 30 meter 
från spårmitt fortsatt kan anses lämplig. 

 

 

Illustrationen ovan redovisar generella råd om avstånd till järnvägen för olika typer av 
verksamheter och bebyggelse. Avstånden som anges är inte fasta regler utan verksamhetens 
lokalisering är en bedömningsfråga från fall till fall, därmed har linjerna i figuren streckats.  
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En riskutredning för transport av farligt gods har tagits fram i och med 
detaljplanearbete för Kyrkan 1 i Vara kommun. Eftersom Älvsborgsbanan 
genom Vara i dagsläget inte trafikeras av dagliga godstransporter har 
rapporten som utgångspunkt för riskberäkningarna använt Trafikverkets 
prognos för framtidsrapporter på banan. Detta innebär en trafikering av åtta 
godståg per dag som då skulle passera Vara. Riskutredningen visar på att 
samhällsrisken är acceptabel men att individrisken kan vara något högre än 
vad som kan accepteras utan att rimliga åtgärder genomförs.  

Trafikverkets allmänna riktlinjer för byggande nära järnväg har eftersträvats 
och ny bebyggelse tillåts inte närmre än 30 meter från spårmitt. Med hänsyn 
till att det i dagsläget inte transporteras farligt gods på banan och att den 
antagna mängden godstrafik kan innebära en överskattning av framtida 
godstransporter, bedömer kommunen att markanvändningen är lämplig ur 
risksynpunkt.  

BRAND OCH UTRYMMNINGSSÄKERHET  

Det finns en viss risk för brand i sädessilos. Vid byggnation av sädessilos ska 
gällande brandskyddsregler (BBR Boverkets byggregler) alltid efterföljas, 
bland annat vad gäller skyddsavstånd och byggnadens tekniska utformning.  

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).  

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 
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detaljplanen bedrivs genom ett enkelt standardförfarande. Detta eftersom det 
igår i bedömningen av att kunna tillämpa enkelt standardförfarande för 
detaljplanen.  

Bedömning 

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 11§ gällande planens 
miljöpåverkan. Om planen medför en betydande miljöpåverkan måste en 
miljökonsekvensbeskrivning upprättas som följer Miljöbalken 6 kap 12§ 
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).  

NOLLALTERNATIV 

Ett nollalternativ skulle innebära att Varaslättens lagerhus fortsatt kommer att 
driva lagerverksamheten. Då lagerkapaciteten är bristfällig skulle det innebära 
att spannmål fortsatt kommer att lagras på upplag och negativt påverka 
luftkvaliteten. Lastbilstrafiken kommer förbli oförändrad alternativt så kan 
den förväntas att öka då spannmålen måste transporteras iväg till externa 
lagringsmöjligheter för temporär lagring.  

NATURA 2000-OMRÅDEN 

Planområdet berörs inte av något Natura 2000-område.  

STRANDSKYDD  

Planområdet berörs inte av strandskydd.  

Miljökvalitetsnormer  

Miljökvalitetsnormerna är juridiskt bindande styrmedel som behandlas i 
Miljöbalken 5 kap i syfte att tydliggöra miljöproblem som uppstår från diffusa 
utsläppskällor såsom trafik och jordbruk. Det finns idag uppsatta 
miljökvalitetsnormer för utomhusluft, buller, vattenkvalitet och för fisk- och 
musselvatten.  
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LUFTKVALITET  

Varaslättens lagerhus har under de senaste åren expanderat kraftigt och 
befintliga lagermöjligheter är inte tillräckliga. Följden av otillräcklig 
lagerkapacitet är att mycket spannmål lagras utomhus vilket kan blåsa in och 
skapa obehag för kringliggande fastigheter och boende. Genom att möjliggöra 
för en ökad lagerkapacitet kan andelen spannmål som lagras utomhus minska. 
Att tillåta nya silor och öka lagerhusets lagermöjligheter skulle medföra till att 
problematiken kring spannmål som lagras utomhus kan lösas. Dock kvarstår 
problematiken vid lastning eller överföring av spannmål, men med minskad 
andel spannmål som lagras utomhus kan de negativa effekterna på 
luftkvaliteten som spannmålslagringen innebär minskas.   

Miljömål  

Genom att möjliggöra för en utveckling av lagerhusets verksamhet kan flera 
miljömål beröras, dels gällande miljömål och dels gällande miljömål för Västra 
Götalands län.  

Jordbruket spelar en stor roll för näringslivet i kommunen och flera 
arbetstillfällen i Vara kommun har utvecklats från jordbruket. Däribland har 
Varaslättens lagerhus utvecklats från jordbruket. Lagerhuset är en viktig del i 
jordbrukarnas företagande och för att ge befintliga jordbrukare goda 
förutsättningar att fortsatt bruka marken anser kommunen att den nya 
markanvändningen för åkermarkerna kan motiveras. 

 Miljömål som kan beröras är Begränsad klimatpåverkan, , Frisk luft, Skyddande 
ozonskikt, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv. 

En ökad lagringskapacitet skulle innebära att transporter till och från området 
skulle kunna förändras. Andelen traktortransporter till området skulle kunna 
öka, medans andelen lastbilstransporter till och från området kan minska. 
Skillnaden i transporter och dess utsläpp kan därför anses vara marginell från 
nollalternativet. Miljömål som kan beröras är Begränsad klimatpåverkan, Frisk 
luft och Skyddande ozonskikt.  

BEVARANDE AV ÅKERMARK 

Det tilläggsregionala miljömålet ”Bevarande av åkermark” innebär att 
jordbruksmark år 2020 inte ska ha minskat med mer än 200 ha jämfört med 
2015.  

Ett aktivt jordbruk är en förutsättning för en levande landsbygd och genom 
att skapa attraktiva förutsättningar för lantbrukares förtagande ökar värdet att 
bruka åkermarkerna. För att ta tillvara på de produkter som utvinns från 
jordbruket lagras de i olika behållare innan de blir till foder och livsmedel. 
Om produkterna inte lagras kvalitativt kan det innebära negativa 
konsekvenser för matproduktionen för såväl människa och djur.  

Efter en viss lagringstid av spannmålen vid Lagerhusets verksamhetsområde 
säljs den vidare till bland annat kvarnindustrin, malindustrin och lantbrukare 
som är i behov av foder. Således har verksamheten en nyckelroll i foder och 
livsmedelsindustrin. En utveckling av verksamheten anses vara ett väsentligt 
samhällsintresse då det utgör en viktig tillgång och förutsättning för 
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jordbrukets långsiktiga funktion, samt en förutsättning för en funktionell 
matproduktion för såväl människa och djur.  

Planförslaget innebär att jordbruksmark kan tas i anspråk för Varaslättens 
lagerhusverksamhet. Alternativa lokaliseringar har studerats, för att utreda om 
det finns andra mer lämpliga lokaliseringar än den som föreslås. I Vara 
kommun omfattas den oexploaterade marken främst av jordbruksmark och 
ett öppet slättlandskap. Detta innebär en svårighet att finna en alternativ 
lokalisering som inte innebär att jordbruksmark tas i anspråk eller att 
landskapsbilden påverkas markant.  

I Översiktsplan 2012 för Vara kommun beskrivs ambitionen att 
nybyggnationer bör ske i anslutning till befintlig bebyggelse för att underlätta 
infrastrukturell utbyggnation och således minska andelen jordbruksmark som 
tas i anspråk. En alternativ lokalisering innebär att ett viss fundamental 
infrastruktur behöver tillkomma för verksamhetens ändamål. En alternativ 
lokalisering innebär även att verksamheten kommer bli beroende av 
ytterligare spannmålstransporter mellan deras verksamheter.  

Större sammanhängande åkerarealer förbättrar förutsättningarna för att 
bedriva ett effektivt och lönsamt jordbruk. Marken som föreslås tillfalla 
Lagerhusets verksamhet påverkar intilliggande jordbruksfastigheter och 
fältformen av dessa. Angränsande jordbruksfastigheter kommer fortsatt vara 
rektangulära och av större areal, således kommer jordbruksfastigheterna 
fortsatt ha goda brukningsförhållande och vara lämpliga för jordbruk.   

Kommunen anser med ovan givet resonemang att en alternativ lokalisering 
inte är lämplig då det skulle innebär att en större andel jordbruksmark tas i 
anspråk, en ökad andel tunga transporter samt en större påverkan på 
landskapsbilden. Således anser kommunen föreslagen lokalisering lämplig.   
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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 2018-06-13 (MBN §74)   

Upprättande av planförslag November 2018 

Samråd – MBN December/Januari 2018-
2019 

Granskning (2 veckor) – MBN April 2019  

Antagande i MBN Juni 2019 

Laga kraft Juli 2019 
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GENOMFÖRANDETID 

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

Fastighetsrättsliga frågor 

HUVUDMANNASKAP OCH FASTIGHETSÄGARE 

Fastigheterna Lagerhuset 6 och Assarsgården 2:5 är i privat ägo. 
Fastighetsägare för Lagerhuset 6 har upprättat en överenskommelse med 
fastighetsägare för Assarsgården 2:5 för markförvärv.  

Fastigheten Vara 41:1 ägs av Vara kommun och Varaslättens lagerhus har 
genom ett köpeavtal rätt att förvärva del av Vara 41:1 som berörs av 
planområdet. Markförvärvet förutsätter att planen vinner laga kraft.  

Fastighetsägaren ansvarar för genomförandet.   

FASTIGHETSINDELNING 

Fastighetsägaren för Lagerhuset 6 har parallellt med planarbetet ansökt om att 
göra en fastighetshetsreglering hos Lantmäteriet som innebär att del av 
Assarsgården 2:5 och del av Vara 41:1 tillfaller Lagerhuset 6.  

SERVITUT, MARKRESERVAT & LEDNINGSRÄTT 

Inom fastigheten Lagerhuset 6 finns idag en ledningsrätt för 
dagvattenhantering. Detta område markeras med ett markreservat, u-område, 
vilket inte får bebyggas.  

Inom fastigheten Lagerhuset 6 gäller följande servitut:  

1470-1009.1 Ledningsrätt, ändamål: Vatten  

1470-957.1 Ledningsrätt, ändamål: Vatten  

16-VBF-1020.2 Officialservitut, ändamål Väg  

 

Ingen förändring föreslås för dessa servitut.  

FASTIGHETSKONSEKVENSBESKRIVNING  

I planförslaget bevaras ledningsrätt fortsatt genom u-område och mark som 
inte får bebyggas.  

Del av fastigheterna Assarsgården 2:5 och del av Vara 41:1 tillfaller 
Lagerhuset 6 vid fastighetsreglering som fastighetsägare till fastigheterna har 
ansökt om hos Lantmäteriet parallellt med planarbetet.  
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Illustrationen ovan visar vilka fastigheter som berörs av planförslaget. Ytan inom den 
streckade linjen är planområdet. Den gröna yta, Vara 41:1, och den blåa ytan, 
Assarsgården 2:5, förväntas tillfalla Lagerhuset 6 i och med att planförslaget vinner laga 
kraft.  

BYGGLOV  

Enligt 4 kap. 15§ plan- och bygglagen (2010:900) kan kommunen inom vissa 
ramar besluta att förändra bygglovspliktens omfattning. Kommunen 
bedömer, med hänsyn till föroreningar i sydvästra delen av Vara 41:1, att 
lovplikten inom Vara 41:1 ska förändras. Bygglov får inte ges inom det 
avgränsade området för den administrativa bestämmelsen a1 innan 
markförorening åtgärdats.  

Ekonomiska och tekniska frågor 

PLANEKONOMI 

Kostnader för att framställa detaljplanen regleras enligt planavtal. Planavtalet 
är tecknat enligt antagen plantaxa och debitering sker utifrån nedlagda 
timmar. Ingen planavgift tas ut vid bygglov.  

ÖVRIGA KOSTNADER OCH FINANSIERING 

Kostnaderna för fastighetsreglering bekostas av fastighetsägaren, i detta fall 
Varaslättens lagerhus. Fastighetsägare ansvarar för att ansöka om 
fastighetsregleringar.    
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Ellen Bengtsson 

Planarkitekt 

Vara kommun 


