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Inledning  

Handlingar  

Samrådshandlingar består av  

 Plankarta med bestämmelser  

 Planbeskrivning (denna handling) 

 Fastighetsförteckning (daterad 2019-09-27) 

Övriga handlingar och utredningar  

 Geoteknisk undersökning (daterad 1977-04-05)  

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 standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900) med de 
ändringar som skedde 1 januari 2018.  

Planområdet är inte särskilt utpekat i Översiktsplan ÖP2012.  

Planens syfte och huvuddrag 

Planen syftar till att möjliggöra för ytterligare kontorsyta i form av att 
möjliggöra för ett ytterligare våningsplan.  

 

Illustration för fastigheter som detaljplanen omfattar.  



Detaljplan för Kastanjen 14  2019-09-27 

 

Sida 2 

 

Förutsättningar och förändringar  

Planförutsättningar 

Planområdet är inte särskilt utpekat i Översiktsplan 2012.  

 

 

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

Gällande detaljplan  

Nu gällande detaljplan syftade till att pröva en utökning av byggrätten för 
konstorsverksamhet. Planförslaget innebar en utökad byggrätt för fastigheten 
men inga skillnader i höjd. Genomförandetiden för detaljplanen var fem år, 
från 31 oktober 2014 räknat. Vilket innebär att genomförandetiden ännu inte 
har gått ut (31 oktober 2019).  

 

Bild på gällande detaljplan 
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Mark och vegetation  

MARKANVÄNDNING  

Idag nyttjas stora delar av tillåten byggrätt, en mindre del i norra planområdet 
är ej utbyggt, ytan är idag asfalterad och hårdgjord. Del av sydöstra 
planområdet som medger för en byggrätt nyttjas idag som uteplats.  

 

Bilden ovan visar ett ortofoto (2018) för fastigheten Kastanjen 14 

Fastighetsgränser mellan angränsande fastigheter avgränsas med bland annat 
grönstruktur i form av häckar eller träd, samt i den norra fastighetsgränsen av 
ett högre plank.  

Gällande detaljplan möjliggör för att ytterligare ca 190kvm mark kan 
bebyggas, utöver befintlig byggnation. Planförslaget innebär ingen förändring 
i tillåten byggnadsarea.  

Planförslaget innebär inte att ytterligare mark för bebyggelse, utöver den 
oexploaterade byggrätten som medges för i gällande detaljplan, kommer  tas i 
anspråk.  

Geotekniska förhållanden  

Från SGUs jordartskarta (Sveriges geologiska undersökning) går det att utläsa 
att marken utgörs främst av glacial lera. Marken har med andra ord liten 
genomsläpplighet.  
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Bild från Sveriges Geologiska Undersökning SGU:s kartvisare (1:25 000-1:100 000)  

Vid en utveckling av ett ytterligare våningsplan är det av stor vikt att 
säkerhetsställa byggnationens vikt och eventuell påverkan på 
markförhållanden och intilliggande bebyggelse.  

Tidigare har en geoteknisk utredning utförts inom delar av planområdet. 
Utredningens resultat beskrivs nedan:  

Jordlagerförhållanden  

Inom större delen av området består jorden övers av ett ca 0,25 m tjockt 
mullhaltigt ytskikt. I områdets sydvästra del finns ett 0-0,6 m tjockt 
fyllningslager av lera. Under ytskiktet följer ett ca 6-16 m mäktigt lerlager, som 
underlagras av friktionsmaterial, troligtvis sand, som vilar på morän. Det 
översta ca 2 m tjocka lerlagret är av torrskorpekaraktär. Leran är varvig och 
siltig.  

Jordarternas tekniska egenskaper  

Ytskikt  

Ytskiktt är löst-fast och kompressibelt. Det tillhör tjälfarlighetsgrupp I enligt 
BYA och grävbarhetsklass A-B enligt Bygg AMA.  

Torrskorpelera  

Torrskorpeleran är fast och föga kompressibel. Den tillhör tjälfarlighetsgrupp 
II och grävbarhetsklass B.  

Lera  

Leran är lös-halvfast och kompressibel. Utförda ödometerförsök visar, att 
leran är något överkonsoliderad för vid undersökningstillfället rådande 
grundvattenförhållanden. Överkonsolideringen är dock obetydlig för de 
grundvattenytor, som rått under mars 1977. I de inre delarna av lerlagret torde 
leran ej vara helt konsoliderad för nuvarande grundvattensänkning.  

Lerans skjuvhålsfastighet varierar mellan 18 och 48 kPa. Sensitiviteten är 
relativt hög (10-50), vilket innebär, att leran är känslig för störning och 
förlorar sin hållfastighet vid omrörning. Tjälfastighetsgrupp och 
grävbarhetsklass är II respektive A.  
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Geohydrologiska förhållanden  

Kommunen pumpar grundvatten ur en liten grusås, som går genom 
samhället. Tidigare har pumpning skett norr och öster om tätorten på någon 
kilometers avstånd från denna. Vattentäkten har nu flyttats till en plats längs 
bort från tätorten. Grundvattenpumpningen har medfört 
grundvattensänkning, som orsakat skadliga sättningar, främst i tätortens östra 
del. Grundvattentäktens flyttning torde ha medfört, att grundvattentrycket 
stigit något i samhället. Vid undersökningstillfället låg grundvattenytan på 
cirka 2 m djup under markytan eller på ungefär nivå +77,5 m. Den torde ha 
legat förhållandevis högt vid undersökningstillfället.  

Jämförbara observationer utförda under vården -77 visar, att grundvattenytan 
avsänkts till nivåerna +76,00-76,6m eller till 3,0-3,7m djup under markytan. 
Den torde ligga ännu djupare i samband med långa torrperioder.  

Med hänsyn till pågående grundvattenpumpning är det realistiskt att räkna 
med ytterligare avsänkning, säg till nivån 4,5 – 5,0m under markytan.  

Stabilitetsförhållanden, schaktning  

Stabilitetsproblem uppkommer ej vid ifrågavarande tillskottslaster från 
byggnader och uppfyllnader. Lerans skjuvhållfasthet varierar mellan i stort 18 
och 48 kPa. Dimensionerande hållfasthet sättes till 20 kPa, varpå normal 
säkerhetsfaktor skall läggas. Detta innebär att uppfyllnader med 
konventionella massor på markytan kan göras maximalt ca 3,0 m höga på 
plan, horisontell mark utan risk för markbrott.  

Schaktning för byggnader och ledningar kan utföras till normala djup utan 
speciella åtgärder. Släntlutningen bör dock högst vara 2:1. Dessutom 
förutsätts, att belastning av schakt- eller fyllnadsmassor eller andra upplag inte 
förkommer intill schaktgravar. Jordarterna är känsliga för mekanisk 
bearbetning vid tillgång till vatten. Markarbeten vid blöt väderlek och vid högt 
grundvattenstånd kan därför innebära problem i form av uppluckrade 
schaktbottnar. Uppluckringen motverkas genom dränering, försiktig 
schaktning och utläggning av skyddslager. Vid ihållande riklig nederbörd och 
vid högt grundvattenstånd kan schaktlänter lokalt behöva utflackas och 
eventuellt täckas med skyddslager. Risken för släntras bör beaktas, särskilt i 
djupa schakter. Risken för tjälning i frilagda schakter måste likaså beaktas.  

Sättningsförhållanden  

Sättningsförhållandena inom området är ogynnsamma beroende på att leran 
är att anse som normalkonsoliderad och delvis underkonsoliderad för en 
antagen framtida grundvattenyta 4-5m under markytan.  

En lastökning utöver förkonsolideringstrycket kommer sålunda att medföra 
konsolideringssättningar i lerlagret. Exempelvis kan nämnas, att en belastning 
10 kPa (1 Mp/kvm) över en större yta innebär en sättning om 1,5 cm per m 
lera. Lastökningen 10 kPa motsvarar grundvattensänkningen 1m. Sättningarna 
kan förväntas pågå i lång tid. Marksättningar beräknas pågå till följd av lerans 
konsolidering för nuvarande grundvattensänkning.  
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Bebyggelse   

Fastigheten är bebyggd med en lägre envåningsbyggnad med vitputsade 
fasader uppförd på 50-60-talet. Byggnaderna är nu sammanslagna och 
ombyggda till kotor. 50-talsbyggnaden var tidigare en läkarstation. Inom 
Kastanjen 14 är befintlig byggnad placerad minst 4,5 meter från 
fastighetsgräns i enlighet med 1959 års byggnadsstadga. Intilliggande 
bebyggelse är även dessa placerade minst 4,5 meter från fastighetsgräns, med 
undantag för bostadsföreningens byggnad i sydväst som är placerad 3,5 meter 
från fastighetsgräns.  

 

Bilden ovan visar befintlig byggnads fasad, inom Kastanjen 14, mot videgatan 
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Kring byggnaden finns främst gräsytor med häckar och staket som avskiljare 
mellan verksamheten och boende i norr och väster. På bakgården mot 
bostadsrättsföreningen och Kastanjen 12 i söder finns en större yta gräsmatta. 
Sammantaget upplevs fastigheten som luftig och byggnationen har en 
småskalig karaktär.  

Bilden till vänster visar befintlig grönyta och uteplats mot öster. Bilden till höger visar 
avgränsning mellan Kastanjen 14 och Kastanjen 11.   

Omkringliggande bebyggelse utgörs av främst bostadsbebyggelse á 1 – 2,5 
våningar. Planförslaget innebär att ytterligare ett våningsplan kan möjliggöras 
för.  

Vara tätorts centrala bebyggelse utgörs av något högre bebyggelse i jämförelse 
med övriga delar av Vara tätort. Fastigheten Kastanjen 14 är lokaliserad inom 
Vara tätorts centralaste delar vilket innebär att det är av intresse att stärka 
centrumupplevelsen invid planområdet för att stärka Vara tätort som ett 
levande centrum. En utveckling, förenlig med planförslaget, kan innebära att 
centrumkänslan invid planområdet, främst i gatulivet längs Videgatan, kan 
stärkas då bruttoarean inom planområdet efterliknar bruttoarean för Vara 
centrumbebyggelse. Planförslaget innebär även att stora delar av befintlig 
grönska, inom fastighetens sydöstra del, kan bevaras.  

SKUGGSTUDIE  

Nedan illustreras en skuggstudie. Den blåmarkerade byggnaden redovisar en 
möjlig byggnation inom Kastanjen 14 i och med planförslaget.  
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Skuggstudien visar att en möjlig tvåvåningsbyggnation inom Kastanjen 14 
marginellt påverkar sol och skuggförhållandena för intilliggande bebyggelse.  

NY BEBYGGELSE 

Planförslaget innebär att:  

Användningsbestämmelse för kvartersmark  

- K (Kontor): Inom planområdet regleras kvartersmarken till 
kontorsändamål.  

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark  

Omfattning  
- e1 : För att bevara delar av befintlig grönyta inom fastigheten, och 

samtidigt möjliggöra för en tillbyggnation av befintlig verksamhet 
inom planområdet föreslås exploateringsgraden 55%. Vilket innebär 
att tillåten exploatering för andel hårdgjord yta inom fastigheten är så 
gott som oförändrad i jämförelse med nu gällande detaljplan.  

- Totalhöjd: Inom planområdet tillåts en maximal totalhöjd á 9,0 
meter.  

- Byggnadshöjd: Inom planområdet tillåts en maximal byggnadshöjd á 
7,0 meter. Vilket motsvarar ca 2 våningar.  

Kulturmiljö och fornlämningar  

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

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

Friytor  

Inga ytterligare friytor planeras för eller tas i anspråk i och med planförslaget.  

Goda rekreationsmöjligheter för anställda inom Kastanjen 14 och 
angränsandes till planområdet finns Badhusparken. Förutom grönska 
innehåller den även lekplats, boulebanor, scen/dansbana, minigolfbanor och 
ett café. Förutsättningarna för ökad fysisk aktivitet och välmående bedöms 
som höga.  

Trafik  

GATUNÄT 

Fastigheten Kastanjen 14 nås via Videgatan.  

Parkering finns inom fastigheten och längs Park- och Videgatan. Inga 
förändringar i gaturummet föreslås. I och med planförslaget möjliggörs det 
för ytterligare kontorsyta som möjliggör för en verksamhetsutveckling av 
befintlig verksamhet inom Kastanjen 14. En utökning av kontor och 
utveckling av verksamheten kommer generera ytterligare trafik till och från 
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planområdet. Denna utökade trafik anses mycket liten, och uppskattad 
påverkan på trafiknätet och parkeringsmöjligheter anses vara ytterst liten.    

Busshållplats ligger ca 200 meter från planområdet och resecentrum ligger ca 
300 meter från planområdet.  

Cykelbanor finns längs angränsande Badhusgatan.  

 

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

Tillgänglighet 

I 2kap 3 och 6 §§ PBL samt 8kap. 1 och 2 §§ finns det bestämmelser gällande 
tillgängligheten. Däribland att planläggningen ska främja från en social 
synpunkt en god livsmiljö som är tillgänglig och kan nyttjas av alla 
samhällsgrupper. Den anges även att en byggnad generellt ska vara lämpligt 
utformad till sitt ändamål och vara tillgänglig och användbar för personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.  

Undantaget för dessa utformnings- och egenskapskrav som angetts ovan 
specificeras i PBL 8kap 6§ gäller bl.a. arbetslokaler om kraven är obefogade 
med hänsyn till arten av den verksamhet som lokalen är avsedd för, eller för 
fritidshus med högst två bostäder, eller tillgängligheten till ett en- eller 
tvåbostadshus, om det med hänsyn till terrängen inte är rimligt att uppfylla 
kraven.  

Planområdet ligger mycket centralt med affärer, service och grönområden inom 
400 meter. Möjligheter till socialt och mångsidigt liv är goda.  

Tekniska frågor  

VATTEN OCH AVLOPP  

Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp.   

AVFALL  

Sophämtning skötes idag av Ragn-Sells. Återvinningsstation finns vid Vara 
brandstation (1200 m ) eller vid Ragn-Sells (1000 m).  
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DAGVATTENHATERING  

Fastigheten Kastanjen 14 är idag kopplad till det kommunala dagvattennätet. 
Kommunen bedömer att ledningen har tillräcklig kapacitet för att fortsatt ta 
emot dagvatten från fastigheten. Då fastigheten redan är bebyggd och endast 
en mindre andel hårdgjord yta kan tillkomma i och med planförslaget, 
bedöms volymen dagvatten som behöver omhändertas inom fastigheten 
marginellt förändras. Således kan fortsatt dagvattenhantering motiveras.  

Fastigheten kan vid en ombyggnation med fördel även förses med lösningar 
för ett lokalt omhändertagande av dagvatten. Exempelvis kan dagvatten 
fördröjas genom att gräva ner en dagvattentank som kan inrymma dagvatten 
för bevattning inom fastigheten. Andra exempel på system för hanteringen av 
dagvatten kan vara fördröjningsmagasin, dammar och svackdiken m.m..  

Enligt en översiktlig översvämningskartering vid skyfall utförd av DHI, 
berörs fastigheten Kastanjen 14 inte särskilt.   

 
Utdrag från kartering över översvämningsriskdrabbade områden vid 100-års regn av DHI 
Sverige AB för Vara tätort. Den orangea ringen illustrerar planområdet.  

MARKAVVATTNINGSFÖRETAG 

Planområdet berörs av markavvattningsföretaget R-E1a-2051, förrättat år 
1934. Stora delar av Vara tätort har exploaterats inom 
maravvattningsföretagets båtnadsområde, och således tros företaget ej vara 
aktivt. Planförslaget innebär ingen förändring i tillåten hårdgjord yta och 
således anses planförslaget inte påverka företagets 
markavvattningsförutsättningar i och med möjlig exploatering.  

VÄRME OCH KYLA  

Fastigheten är ansluten till Vara Energis fjärrvärmenät.  

TELE, BREDBAND OCH ELDISTRUBTION  

Skanova har markförlagda tele-/bredbandsledningar inom planområdet.  

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 
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detaljplan. Prövningens syfte är att undersöka om detaljplanen kan befaras 
innebär att en bebyggelse blir olämplig med hänsyn till de boendes och 
övrigas hälsa eller skydd mot olyckshändelser.  

BULLER/TRAFIKSTÖRNINGAR 

Planområdet är lokaliserat ca 240 meter från Älvsborgsbanan, och kan 
påverkas av buller och vibrationer vid passerade tåg. Enligt en bullerrapport, 
utförd för en prognostiserad järnvägstrafik år 2020, antas ca 50 tåg passera 
Vara dagligen. Idag utgörs den främsta tågtrafiken på Älvsborgsbanan av 
persontåg.  

De högsta bullervärdena uppnås då godståg passerar. Älvsborgsbanan är en 
omledningsbana för godstrafik och således omleds godstrafik till 
Älvsborgsbanan endast vid planerade avbrott eller akuta händelser. Därmed 
trafikeras banan inte dagligen av godstrafik.  

Inga rekommenderade bullerriktvärden finns för kontors- och 
verksamhetsbyggnader. För att undersöka om planområdet är lämpligt 
gällande bullervärden från Älvsborgsbanan har Förordningen om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader (2015:216 med de ändringar som gjorder i juli 2017, 2017:359), 
använts som riktlinje. Denna förordning innehåller riktvärden för buller från 
spårtrafik och vägar som inte bör överskridas vid bostadsbyggnader:  

1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och  
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en 

uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.  

 

På illustrationen ovan visas en beräkning av buller, dygnsekvivalent ljudnivå, 
från tåg för prognosåret 2020. Utredningen visar att området inte överstiger 
de rekommenderade riktvärdena från spår och vägtrafik vid 
bostadsbyggnation.   

Kontorsverksamhet bedöms varken känslig eller störande när det gäller buller, 
varpå inga särskilda bulleråtgärder anses krävas.  
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FÖRORENINGAR  

Inga potentiellt förorenade områden finns i planområdet.  

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

BIOTOPSSKYDD  

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

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).  

Miljöbedömning och konsekvenser  

Allmänt 

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

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

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

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

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

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

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

NOLLALTERNATIV 

Verksamheten är idag i behov av ytterligare kontorsyta då verksamheten 
befinner sig i en utvecklingsfas. Ett nollalternativ för verksamheten skulle 
innebära att verksamheten kommer vara i behov av att omlokaliseras då 
befintlig byggnads begränsar verksamhetens utveckling och behov. Således 
kan det innebära att befintliga lokaler kan stå tomma vid ett nollalternativ.  

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 beröra sakägare, myndigheter och 
andra intressenter. En samrådsredogörelse skrivs utifrån de inkomna 
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synpunkterna, där kommunen bemöter dessa genom kommentarer och 
eventuella åtgärder beskrivs. Planförslaget ställs därefter ut för granskning i 
minst två veckor och berörda har möjlighet att ta del av eventuella 
förändringar samt lämna nya synpunkter. Därefter görs ett 
granskningsutlåtande där nyinkomna synpunkter möts. Planförslaget kommer 
slutligen att tas upp för beslut om antagande i kommunfullmäktige. Efter 
antagande vinner planen laga kraft efter tre veckor.  

 

 

Tidsplan 

Steg i detaljplaneprocessen för 
standardförfarande 

Planerade tidpunkter 
för planen 

Planbesked i MBN 2019-04-18 (MBN §60) 

Upprättande av planförslag September 2019 

Samråd  Oktober 2019  

Granskning (2 veckor)  November 2019  

Antagande i MBN December 2019  

Laga kraft Januari 2019 

 

GENOMFÖRANDETID 

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

HUVUDMANNASKAP OCH FASTIGHETSÄGARE 

Genomförandet av kvartersmarken ansvarar fastighetsägarens för.  

Fastighetsrättsliga frågor 

FASTIGHETSÄGARE 

Fastigheten Kastanjen 14 är i privat ägo.  

FASTIGHETSKONSEKVENSBESKRIVNING  

Ingen ny fastighetsindelning förväntas ske i och med planförslaget.  

BYGGLOV  

Inga förändringar i skyldigheten att söka bygglov föreslås.  
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Ekonomiska och tekniska frågor 

PLANEKONOMI 

Planbekostnader regleras enligt planavtal. Eventuella kostnader för 
fastighetsreglering bekostas av fastighetsägaren.   
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Ellen Bengtsson 

Planarkitekt 

Vara kommun 


