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Upprättad av tillväxt- och utvecklingsavdelningen i maj 2019 

Samrådsredogörelse 

 Upphävande av detaljplan för  

Halvås 1:19, m.fl.,  

Helås tätort, Vara kommun, Västra Götalands län 
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Handläggning 
Rubricerad detaljplan, upprättad i maj 2019, har i enlighet med beslut i miljö 
och byggnadsnämnden, varit föremål för samråd mellan den 2 maj och den 23 
maj 2019.  

Detaljplanen handläggs med enkelt standardförfarande i enlighet med Plan- 
och bygglagen PBL (SFS:2010:900).  

Samrådsbedrivande  
Detaljplaneförslaget har skickats till sakägare enligt fastighetsägarförteckning, 
och övriga berörda enligt särskild förteckning.  

Handlingarna har varit tillgängliga på kommunens hemsida www.vara.se, Vara 
bibliotek samt i kommunhuset.  

Inkomna synpunkter  

Följande har inkommit med yttrande:  

o Länsstyrelsen  
o Lantmäteriet  
o Trafikverket 

Yttranden utan särskild erinran:  

o Räddningstjänsten Västra Skaraborg   
o Skanova   
o Bildningsnämndens arbetsutskott  
o Fastighetsägare för Halvås 1:18 
o Fastighetsägare för Halvås 6:26 
o Socialnämndens arbetsutskott  
o Vattenfall 
o Kommunstyrelsens arbetsutskott  
o Teknisk nämnd 

Innehållet från synpunkterna har sammanfattats av planförfattaren och 
kommentarer till yttrandena från planförfattaren redovisas med kursiv 
indragen text. I kommentarerna beskrivs ändringar som gjorts med anledning 
av synpunkterna samt motiv till varför vissa synpunkter inte har tillgodosetts.  

LÄNSSTYRELSEN (lst) yttrar sig enligt följande:  

Länsstyrelsens samlade bedömning  

Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap. 14§ plan- och 
bygglagen (PBL 2010:900).  

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10§ 
PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av upphävande av detaljplan 
enligt förslaget inte kommer att prövas.  

Motiv för bedömningen 

Länsstyrelsen bedömer att förslag inte strider mot någon av 
prövningsgrunderna.  

Synpunkter på samrådshandlingar 
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Lantmäteriet har lämnat ett yttrande över förslaget daterat till 2019-05-10 som 
bifogas i sin helhet. Lantmäteriget skriver bl.a. att ”Lantmäteriet noterar att även 
fastigheten Halvås 5:56 finns inom detaljplaneområdet (infartsvägen söder om 
planområdet).  

Det bör kompletteras så att konsekvenserna även redovisas dör denna fastighet. 
Förtydligande kan även göras med att utfartsförbudet inte längre gäller i samband med 
upphävande av detaljplanen”.  

Behovsbedömning 

Länsstyrelsen delar kommunen bedömning om att förslaget inte innebär 
betydande påverkan på miljön.  

Noteras. Se kommunens kommentar ang till Lantmäteriet för bemötande 
av detta yttrande.  

LANTMÄTERIET yttrar sig enligt följande:  

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  

Genomförande av detaljplan  

Under rubriken organisatoriska frågor, genomförandetid, framgår endast 
genomförandetid för den ursprungliga planen. Vad är genomförandetiden för 
det aktuella upphävandet av detaljplanen?  

Detta bör framgå.  

Noteras. Genomförandebeskrivningen kompletteras med genomförandetid 
för upphävande av detaljplanen.  

Fastighetsrättsliga frågor  

Lantmäteriet noterar att även fastigheten Halvås 5:56 finns inom 
detaljplaneområdet (infartsvägen söder om planområdet). Det bör 
kompletteras så att konsekvenserna även redovisas för denna fastighet.  

Förtydligande kan även göras med att utfartsförbudet inte längre gäller i 
samband med upphävande av detaljplanen.  

Noteras. Planbeskrivningen kompletteras med ett förtydligande gällande 
Halvås 5:56 och påverkan på utfartsförbudet.  

Delar av planen som skulle kunna förbättras  

(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom Lantmäteriets 
lagstadgade bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet skulle förbättra 
detaljplanen.)  

Friytor  

Under rubriken friytor kan stycket med fördel indelas med vad upphävandet 
av detaljplanen innebär, så att störst fokus läggs på detta.  

 Noteras.  

TRAFIKVERKET yttrar sig enligt följande:  

Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna gällande upphävande av 
detaljplan för Halvås 1:19 i Helås tätort, Vara kommun. Gällande detaljplan, 
vilken ska upphävas, syftande till att möjliggöra för byggnation av 
flerbostadshus vilket inte längre är aktuellt.  
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Planområdet gränsar i öster till den allmänna vägen 2552, för vilken 
Trafikverket är väghållare. Väg 2552 trafikerades år 2011 av 665 fordon/dygn, 
varav 42 tunga och gällande hastighetsbegränsning är 40 km/h.  

Trafikverkets synpunkter  

Trafikverket har inga synpunkter på att detaljplanen för Halvås 1:19 upphävs.   

 Noteras.  

 

Förändringar efter samråd  

Planbeskrivning 

o Avsnittet om genomförandefrågor kompletteras gällande 
genomförandetiden.  

o Kapitlet som behandlar trafikfrågor kompletteras.  
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Ellen Bengtsson  

Planarkitekt 

Vara kommun 

 

 

 

 

 

  


