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Upprättad av tillväxt- och utvecklingsavdelningen i september 
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Samrådsredogörelse 

 Detaljplan för Räfsan 1, m.fl.,  

Kvänum tätort, Vara kommun, Västra Götalands län 
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Handläggning 
Rubricerad detaljplan, upprättad i januari  2019, har i enlighet med beslut i 
Kommunstyrelsens arbetsutskott varit föremål för samråd mellan den 31 
januari och den 22 februari 2019.  

Detaljplanen handläggs med ett 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 (2019-02-19)  
o Postnord (2019-01-31) 
o Fastighetsägare för LIEN 1 (2019-02-04) (tre yttranden) 
o Västtrafik (2019-02-04)  
o Trafikverket (2019-02-05) 
o Fastighetsägare för LIEN 2 (2019-02-06) (två yttranden) 
o Kvänum energi (2019-02-19) 
o Västergötlands museum (2019-02-12) 
o Lantmäteriet (2019-02-14) 
o Miljö- och byggförvaltningen (2019-02-20) 
o Fastighetsägare LIEN 3 (2019-02-20)  
o Socialnämnden (2019-02-21)  

Yttranden utan särskild erinran:  

o Bildningsnämnden (2019-02-14) 
o Räddningstjänsten (2019-02-15) 
o Skanova AB (2019-02-06)  

Sent inkommande yttrande:  

o Teknisk nämnd (2019-02-25) 

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 anser att skolans utbyggnad stärker Kvänums vidare utveckling 
som tätort och ser därför positivt på planen.  
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För att planens genomförande ska kunna säkerställas krävs dock att de 
markavvattningsföretag som blir berörda av planen får yttra sig så deras 
fortsatta verksamhet inte påverkas negativt.  

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 

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

Motiv för bedömningen 

Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka ska uppfyllas för 
att det antagna planförslaget inte ska riskera överprövning. Råd och 
synpunkter handlar om anvisningar för att planförslaget ska uppfylla 
lagstiftningens krav.  

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§  

Enligt 11 kap. 10§ ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagandebeslut 
av en plan eller områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon 
av de fem prövningsgrunderna.  

Länsstyrelsen befarar inte att:  

 Riksintresse kommer att skada påtagligt  

 Mellankommunal samordning blir olämplig  

 Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser (MB 7 kap)  

 Bebyggelse kan bli olämplig för människors hälsa och säkerhet samt 
risken för olyckor, skred och erosion 

 Miljökvalitetsnormer riskerar att inte följas 

Råd enligt PBL och MB  

Enligt 5 kap. 14§ PBL är en av Länsstyrelsens uppgifter under samrådet att 
särskilt ge råd om tillämpningen av 2 kapitlet PBL och bestämmelserna i lagen 
i övrigt om det behövs från allmän synpunkt.  

Markavvattning  

Inom detaljplanen finns ett markavvattningsföretag, Kvänums 
dikningsföretag av år 1933, som inte får påverkas negativt. Enligt ortofoto 
från 2018 så finns det ett dike som ingår i markavvattningsföretaget. Om 
förändringar ska göras med diket måste detta fastställas av mark- och 
miljödomstolen genom en omprövning av markavvattningsföretaget.  

Ett annat markavvattningsföretag, Oltorps dikningsföretag av år 1930, 
kopplar på det ovan nämnda dikningsföretaget strax utanför detaljplanen. 
Detta företag får inte heller påverkas negativt.  

Kontakt måste tas med de berörda markavvattningsföretagen så att de får 
lämna synpunkter på detaljplanen.  

När det gäller dagvattenhanteringen så har Länsstyrelsen några frågetecken 
som behöver klargöras. Som vi uppfattar situationen så är det till 
markavvattningsföretaget i Kvänums dikningsföretag av år 1933 som 
dagvatten ska släppas. Även om kommunen säger att det är en 
dagvattenledning. Ledningen ser ut att följa sträckningen på 
maravvattningsföretaget. Som enligt handlingarna för 
markavvattningsföretaget ska vara ett öppet dike. Kan det vara så att man har 
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rörlagt det öppna diket? Markavvattningsföretag är inte dimensionerade för 
att ta emot ytterligare vatten. Företaget måste i så fall godkänna en påkoppling 
av dagvatten innan detta sker.  

Det ankommer på kommunen att visa att det är möjligt att släppa mer 
dagvatten till dagvattensystemet. Då jordlagret på platsen består av lera så är 
det extra viktigt att dagvattenhanteringen får högsta prioritet.  

Dagvatten ska inte släppas på till markavvattningsföretaget. Planområdet 
föreslås anslutas till det befintliga kommunala dagvattenhanteringssystemet 
som finns vid Skördegatan. När dagvattenhanteringssystemet anlades (år 
1989) kontaktades markavvattningsföretaget för godkännande. Då 
dagvattenhanteringssystemet är befintligt och kommunen har haft en dialog 
med markavvattningsföretaget vid anläggningen av dagvattensystemet anses 
inte markavvattningsföretaget särskilt beröras av planförslaget. Således 
kommer kommunen inte att kontakta markavvattningsföretaget särskilt.  

Planbeskrivningen kompletteras med en förtydligande beskrivning av 
dagvattenhanteringen.  

Buller 

Länsstyrelsen anser att kommunen i det fortsatta arbetet bör ta hänsyn till 
Naturvårdsverkets riktvärden för buller vid skolgårdar; 
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-
miljoarbetet/Vagledningar/Buller/Buller-pa-skolgard/ 

Trafikbullerutredningen som utförts i samband med planförslaget för 
Räfsan 1 m.fl. har utgått ifrån Naturvårdsverkets riktvärden för buller 
vid skolgårdar. Denna handling presenteras vid granskningsskedet.   

Behovsbedömning 

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. 
Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, således behöver inte en 
miljökonsekvensbeskrivning tas fram.  

 Noteras.  

POSTNORD yttrar sig enligt följande:  

Önskar att ni sätter postlådan 1 meter från mark tillgänglig för vanligt 
utdelningsfordon (wv caddy högerstyrd).  

 Synpunkten noteras.  

FASTIGHGETSÄGARE FÖR LIEN 1 yttrar sig enligt följande:  

Avseende rubricerat samråd har vi flera frågor, funderingar och synpunkter. 
Detta gäller även förslag till utbyggnad av förskolan.  

Med anledning av detta önskar vi ett möte med berörda tjänstemän och 
berörda grannar.  

Kommunen har haft en dialog med fastighetsägaren för LIEN 1. Ett möte 
för förtydligande av kommunens intentioner och potentiell bebyggelse vid 
Räfsan 1, m.fl. har genomförts med fastighetsägare för Lien 1, 2 & 3 
under v 8 2019.  

FASTIGHETSÄGARE FÖR LIEN 1 yttrar sig enligt följande:  

Svar på planförslaget kv. Räfsan 1 m.fl. Kvänum tätort  

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Buller/Buller-pa-skolgard/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Buller/Buller-pa-skolgard/
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Refererar till samrådsmöte den 18 februari vi hade i kommunhuset. Mötet 
kändes för oss mycket trevligt och givande. Vi vill därför tacka er för detta.  

Vi vill med detta brev ge vårt svar på utbyggnaden av förskolan så att den blir 
så bra som möjligt för alla parter inklusive barn och lärare som i framtiden 
kommer att nyttja lokaliteterna.  

Rent generellt så är vi av uppfattningen att den inte riktigt har varit planerat 
rätt från början och har fått till följd att den har byggts ut lite plottrigt då och 
då. Resultatet har tex blivit att friytan är för liten för det antal barn som finns 
på förskolan. Det står ju också att läsa i kompendiet. Detta får till följd för de 
som jobbar där och barnen umgås omgärdas av hög ljudvolym dag ut och in. 
Vilket vi också hör och har förstått länge.  

Själva utbyggnaden förutsätter vi är att den inte inkräktar på ”prickmark”. 
Även om den ytan är betydligt mindre än för privatpersoner att inte få bygga 
på.  

Vad vi saknar i planen  

Nya Vägen som övergår i Lv 2621:  

1. Här saknar vi varningsmärken att man närmar sig en förskola  
2. Hastighetsdämpande åtgärder så att man måste sänka farten genom 

att svänga till vänster och sedan till höger då det inte går att hålla 
samma fart rakt fram. Ska finnas åt båda håll.  

3. Ett övergångsställe markerat i vägbanan (som barn lär sig att man ska 
gå på) och ”Gåman” märke.  

Flyttning av Skördegatan:  

4. Detta för att få till en säkrare avlämning av barnen så att man åker in 
på en bilfri led. Detta då upp till 130 barn anländer och många per bil.  

5. Man slipper en 4-vägskorsning då föräldern i många fall är stressad 
och ska vidare till jobbet.  

6. P platser blir till höger och inte på Skördegatan, som inte är ok när 
bostäder kommer längre upp på gatan. 2 st Handikapp P.  

7. Möjliggör en bättre utformning av entré som inte är så diktan själva 
byggnaden.  

Miljö runt om:  

8. Där nuvarande modulen står temporärt så återgår detta till Parkmark 
(vi förutsätter ett fel i handlingarna då skisser visar olika). Plantera 
träd och staket med häck ut mot stora gatan så man inte kan klättra 
över.  

9. Genomför plantering av träd och buskar på 3040 som det var i 
visionen från början. Detta är mycket viktigt krav då utbyggnaden 
kommer mycket tätt inpå våra fastigheter. Utforma det som 
grupplanteringar som rationaliserar skötsel och ger både förskolan 
och våra fastigheter lite ”enskildhet” trots mycket när inpå bebyggelse. 
Att det inte skulle finnas pengar till detta är oförskämt då vi i Kvänum 
inte är bortskämda med planteringar precis.  

10. Plantera träd inom området med stora ”kronor” som ger möjlighet till 
skugga för barnen. Som kompletterar ”skuggtak” som idag finns.  

Yttrandet besvaras i sin helhet vid ”kompletterande yttrande från fastighetsägare för 
Lien 1”.  



Detaljplan för Räfsan 1, m.fl.  2019-09-10 

Sidan 5 

 

 

FASTIGHETSÄGARE FÖR LIEN 1 yttrar sig enligt följande 

(kompletterande yttrande till yttrande ovan):  

Utformningen är nu så dålig att det går med lätthet att hålla långt mer än 50 
km/h förbi förskolan. Både med bilar, bussar och lastbilar.  

 Det finns sedan idag skylt från båda håll ”lekande barn”. Kanske 
borde kompletteras med ”förskola”.  

 Det finns även skyltar åt båda håll med ”avsmalning” men någon 
avsmalning finns inte alls.  

 Det som saknas är tilläggstavla ”Förskola”  

 Rejäla ”fartdämpande barriärer” från båda håll  

 Övergångsställe målat och med ”Går man skyltar” 

En flytt av Skördegatan ca 20 meter från befintlig lokalisering av vägen 
innebär en ny trafiksituation med två trevägskorsningar inom ett kort 
avstånd, vilket kan skapa en trafiksituation som är osäker och kan öka 
andelen trafikolyckor. En utbyggnad av bostadsområdet angränsandes 
planområdet i söder skulle även innebära att Skördegatan trafikeras 
ytterligare, utöver den trafik som går till/från förskolan idag. En flytt av 
Skördegatan anses inte vara motiverat utifrån ett 
trafiksäkerhetsperspektiv.  

Kommunen har tillsammans med Trafikverket utrett lämpliga åtgärder för 
att öka trafiksäkerheten samt sänka hastigheten vid Skördegatan och Nya 
vägen. Den åtgärd som anses vara främst lämplig är en cirkulationsplats 
vid korsningen av Nya vägen och Skördegatan/Blomstergatan. En sådan 
trafiklösning skulle även vara hastighetsdämpande invid förskolan.  

Planförslaget kompletteras med ett förtydligande av trafiksituationen och 
möjlighet till utveckling av cirkulationsplats.   

Samrådsförslaget innebar att mark invid Nya vägen (befintlig 
modulplacering) kunde utvecklas till lekyta i förskolans syfte. Utifrån 
trafiksynpunkt är detta inte lämpligt. Ytan mellan befintlig förskola och 
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Nya vägen kompletteras i planförslaget med att regleras som PARK-
mark.  

Inom mark med användningen PARK möjliggörs det för att utveckla 
planteringar och skapa en parkkaraktär inom angivet område. En häck 
kan med fördel planteras mellan förskolan och boende öster om 
planområdet för att skärma av förskolans verksamhet mot boende. En 
sådan häck möjliggörs för inom PARK-reglerad mark.  

I och med utbyggnation av parkeringsplatser ska trafiksäkerheten för 
gående till/från förskolan beaktas, så att parkeringsplatsen och väg till 
förskolan utformas trafiksäkert.  

VÄSTTRAFIK yttrar sig enligt följande:  

I planförslaget anges att det från Kvänum går kollektivtrafik till Vara station 
från närmsta hållplats. Västtrafik vill även förtydliga att resmöjligheter finns 
även i riktning mot Skara och Lidköping från närmaste hållplats.  

Västtrafik har inget att erinra mot planförslaget.  

Planbeskrivningen kompletteras med ett förtydligande av resmöjligheter 
från närmaste hållplats vid planområdet.  

TRAFIKVERKET yttrar sig enligt följande:  

Trafikverket har inga invändningar mot planen, men vill göra några 
påpekanden.  

- Den trafikmängd som kommunen anger för Nya vägen stämmer inte 
överens med Trafikverkets senaste uppmätta årsdygnsmedeltrafik. 
Detta förändrar dock inget i sak.  

- Kommunen uppmanas lägga stor omsorg vid utformning av 
parkering/angöring till förskolan inklusive gångvägar från parkering 
till entré. Trafiksituationen vid förskolor tenderar att lätt bli kaotisk 
vid vissa tider.  

Trafikverket ser fram emot fortsatt deltagande i ärendet.  

Planbeskrivningen kompletteras med trafikdata som inmätes för år 2019 
vid Nya vägen.  

I och med utbyggnation av parkeringsplatser ska trafiksäkerheten för 
gående till/från förskolan beaktas, så att parkeringsplatsen och väg till 
förskolan utformas trafiksäkert.  

FASTIGHETSÄGARE FÖR LIEN 2 yttrar sig enligt följande:  

Vi har synpunkter på detaljplanen och förslaget av utbyggnation av Kvänums 
förskola. Våra grannar på Prästgatan 1 och 5 och vi på Prästgatan 3 föreslår 
ett möte på kommunhuset med berörda personer, ”miljö chefen” borde även 
vara närvarande + ordförande i bildningsnämnden.  

Kommunen har haft en dialog med fastighetsägaren för LIEN 2. Ett möte 
för förtydligande av kommunens intentioner och potentiell bebyggelse vid 
Räfsan 1, m.fl. har genomförts med fastighetsägare för Lien 1, 2 & 3 
under v 8 2019.  

FASTIGHETSÄGARE FÖR LIEN 2 yttrar sig enligt följande:  

Bra att vi fick framföra våra klagomål på soptippen och att den ska bort.  
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Vi är nöjda med förslaget för utbyggnad. Det dämpar mycket ljud när 
lekplatsen försvinner nedanför vårt hus.  

Vi vill ha växter bakom tillbyggnaden och en plantering i parken.  

Ett plank runt hela lekplatsen och växter även lekplatsen ut mot 
Fyrungavägen. Bifogar en ritning med önskemål och förslag.  

Vidboende på Prästgatan är alla daglediga och orkar ej med volymen från så 
många barn mellan 8:30-17:30. Vi måste få vistas i vår trädgård när vi själva 
vill och inte bara när barnen är inne. Vi har efterfrågat detta i flera år och 
hoppas nu att vi får gehör för våra krav.  

Är förskolan en allmän lekplats? Det kommer folk på kvällar och helger 
ibland med hundar.  

Vi tänker även på en framtida försäljning av vårt hus det är viktigt att 
omgivningen är attraktiv. Folk vill ha lugn och ro.  

 

Inom mark med användningen PARK möjliggörs det för att utveckla 
planteringar och skapa en parkkaraktär inom angivet område. En häck 
kan med fördel planteras mellan förskolan och boende öster om 
planområdet för att skärma av förskolans verksamhet mot boende. En 
sådan häck möjliggörs för inom PARK-reglerad mark.  

När förskolans verksamhet är stäng får förskolans lekplats nyttjas av 
allmänheten, förutsatt att förskolan inte har låst grinden eller att annan 
skyltning om att lekplatsen endast får nyttjas av förskoleverksamheten 
förekommer.  

KVÄNUM ENERGI yttrar sig enligt följande:  

Kvänumbygdens Energi har en 40kV luftledning inom och i närheten av 
planområdet och vill därmed att ledningen skall vara kvar. Vi har även 
ledningsrätt på denna ledning. Denna ledning förbinder Kvänum och Jung 
ställverk. Se bifogad karta. Om ledningen är kvar måste klassificeringen på 
ledningen ökas då det blir parkering under. Detta kräver viss ombyggnad av 
ledningen.  
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Plankartan kompletteras med en administrativ bestämmelse vid 
ledningsrätten för att säkerhetsställa luftledningens lokalisering.  

Kommunen förutsätter, efter dialog med Kvänum energi, att Kvänum energi 
genomför ombyggnationen och ledningen omklassificeras.   

VÄSTERGÖTLANDS MUSEUM yttrar sig enligt följande:  

Västergötlands museum har granskat planförslaget, särskilt avseende 
kulturmiljö och kan yttra följande:  

Vad gäller arkeologi i form av kända fynd eller liknande finns inget att erinra 
mot beskrivningen under rubriken ”Kulturmiljö och fornlämningar”. När det 
gäller tidigare inte kända fynd eller lämningar eller ett slags ”riskbedömning” 
kan bedöma tillbyggnaden som riskfri och anläggandet av p-platser i den till 
synes något låglänta delen vid träddungen som mycket låg, i stort sett 
obefintlig risk att där skulle finnas okända lämningar. Det saknas en tydlig 
motivation för att bedöma det som potentiella områden som bör utredas 
genom någon sorts utredningsgrävning.  

Ur kulturmiljöaspekt avseende bebyggelse eller allmän historisk aspekt på 
miljön finns inga invändningar.  

Några mindre detaljer: planen saknar paginering, vissa kartor hade tjänat på 
större format och stavningen av lämningar (”länningar”) kan kanske justeras. 
Det är dock inget som påverkar planen i sig.  

 Noteras.  

LANTMÄTERIET yttrar sig enligt följande:  

Vid genomgång av planförslagets samrådshandlingar (daterade januari 2019) 
har följande noterats:  

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  

- 

Delar av planen som bör förbättras  

- 
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Delar av planen som skulle kunna förbättras  

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

 

Plankartan följer inte Boverkets rekommendationer  

Regeringen har i flera sammanhang betonat vikten av att detaljplanerna 
utformas på ett enhetligt sätt för att underlätta framtida digitalisering och 
förenkla byggprocessen. Detaljplanen tas fram enligt PBL med de regler som 
gäller för detaljplaner med planstart från och med januari 2015. För denna typ 
av detaljplaner bör som bekant Boverkets allmänna råd (2014:5) om 
planbestämmelser för detaljplan, tillämpas. Plankartans utformning uppfyller 
inte dessa råd på följande punkter och det finns inget motiv angivet till varför 
så har skett:  

 Bestämmelsen om korsprickad mark är inte formulerad enligt råden. 
Rekommenderad utformning är: 
”Marken får endast förses med komplementbyggnad”  

 

u-område  

Det bör observeras att den ledningsrätt för starkströmledning som är belägen 
inom det utlagda u-området är 6 meter bred räknat från ledningens mittlinje 
(ledningsrättsbeteckning 1660-56.1). Ledningsrätten verkar till synes belägen  
mindre än tre meter från u-områdets gräns. Kanske bör u-området förskjutas 
eller breddas för att säkerhetsställa att ledningsrätten till fullo omfattas av u-
området?  

 

Övriga frågor  

På plankartan finns det inget angivet utskriftsformat som ska användas för att 
den angivna skalan ska stämma.  

Planbestämmelsen för korsprickad mark formuleras om enligt 
rekommenderad utformning för denna.  

u-området i plankartan förskjuts för att säkerhetsställa det området som 
omfattas av ledningsrätten.  

Utskriftsformatet tilläggs i plankartan vid skalangivelse.  

MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN yttrar sig enligt följande:  

Miljöenheten anser att bullerfrågan är viktig. Trafikbuller gentemot förskolan 
ska klaras med det är också viktigt att hänsyn tas mot befintlig 
bostadsbebyggelse i närområdet när en utökning av förskolan sker. 
Naturvårdsverkets bullerriktvärden från verksamheten ska klaras vid närmaste 
tomtgräns och Folkhälsomyndighetens riktvärden ska klaras inomhus i 
bostäder.  

Ur bullersynpunkt är det viktigt att grönområden eller parker mellan förskola 
och boende anläggs eller bevaras i så stor utsträckning som går.  
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När hårdgjord yta ökas är det också viktigt att se över dagvattenhanteringen 
och lösa den på ett hållbart och långsiktigt sätt i området.  

Det är också viktigt att känna till att en väsentlig förändring vid en 
förskoleverksamhet kan innebära en anmälningspliktig åtgärd enligt 38§ i 
Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Kontakt 
kan tas med miljö- och byggnadsnämnden för mer information.  

Byggenheten har varit delaktig i arbetet kring detaljplanen men har även 
följande synpunkter. I detaljplanen har man lagt in en bestämmelse om att 
den minsta tillåtna takvinkeln är 27 grader. Byggnaderna idag har en takvinkel 
mellan 13-18 grader. En bestämmelse kring minsta tillåtna takvinkel kan även 
bli problematisk vid t.ex. en tillbyggnad med skärmtak då dessa har en väldigt 
låg taklutning. Det är bättre att lägga till en bestämmelse om maximal 
nockhöjd för att reglera höjden på byggnaderna och ta bort bestämmelsen om 
takvinkel.  

En genomförd bullerutredning vid förskolan kompletterar handlingarna.  

Plankartan kompletteras med bestämmelse om maximal nockhöjd som 
ersätter bestämmelsen minsta takvinkel.  

Så som fastighetsgränserna ser ut idag så medger detaljplanen byggnation i 
tomtgräns. Att ha en byggnad i tomtgräns är inte att rekommendera. En 
sådan placering innebär att takutsprånget går ut på angränsande fastighet och 
underhåll av byggnaden kan inte heller ske på den egna fastigheten. Utöver 
detta ska även dagvattnet tas omhand på den egna fastigheten och vatten får 
inte rinna in på grannfastigheten. Vid en bygglovsprövning kommer man 
behöva göra en lämplighetsprövning kring placering utifrån dessa aspekter.  

I och med planförslaget kommer kommunen ansöka om en 
fastighetsreglering som innebär att S1 – reglerat område kommer slås 
samman till en fastighet. Således kommer byggnation inom S1 vara möjlig 
som närmast 2 meter från fastighetsgräns.  

Fastighetskonsekvensbeskrivningen kompletteras.  

Vid tidigare möten under projektet med framtagande av detaljplanen har det 
pratats om att man eventuellt ska ha en lekplats nordväst om 
förskolebyggnaden. Byggenheten vill redan i detta skede flagga för att 
lämpligheten med en lekplats/lekyta i direkt närhet till Nya vägen behöver 
utredas vidare. Trafikverket kommer bland annat behöva ges möjlighet att 
yttra sig kring detta.  

Planhandlingarna kompletteras med att lekytan invid Nya vägen ersätts 
med användningen PARK-mark, då möjligheten till lekyta vid denna 
lokalisering ej är lämplig utifrån trafiksynpunkt.  

FASTIGHETSÄGARE FÖR LIEN 3 yttrar sig enligt följande:  

Med anledning av detta ärende lämnas följande synpunkter.  

Vi vill först säga att vi är positiva till utbyggnad av förskolan Räfsan.  

Parkområdet mellan förskolan och kvarteret Lien bör snyggas upp med 
plantering av träd och buskar. Därmed skapas en miljö som är till nytta både 
för förskolan och boende, vilket också ger skydd för vind och ljud.  

Området där barackerna nu står skall återställas i ursprungligt skick.  
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Utefter staketet mot lekplats bör buller, vind-, och insynsskydd planeras, tex 
vintergrön häck.  

Allt detta till gagn för alla.  

Förutsätter också att den verksamhet som bedrivs söder om denna detaljplan 
upphör omedelbart. Hit har under flera år transporterats träd och grenar för 
att flisas, även ler- och jordmassor vilka senare bortforslats. Dessa massor har 
också ibland innehållit betong och asfaltsskrot. Verksamheten innebär trafik 
med lastbilar, traktor, grävmaskin och även skogsmaskiner. Trafik som inte 
skall förekomma vid en förskola, utom i undantagsfall.  

Beträffande den föreslagna placeringen av utbyggnaden vill vi föreslå att 
byggnaden placeras söder om nuvarande lekplats. Det finns flera fördelar med 
denna placering och vill att kommunen seriöst funderar om detta.  

Mark som regleras som PARK i planförslaget, möjliggör för planteringar. 
Mark mellan fastighetsägare i öst och förskolan kan med fördel planteras 
med häck/buskage eller träd.  

Samrådsförslaget innebar att mark invid Nya vägen (befintlig moduls 
placering) kunde utvecklas till lekyta i förskolans syfte. Utifrån ett trafik- 
och bullerperspektiv är detta ej lämpligt. Ytan mellan befintlig förskola och 
Nya vägen kompletteras i planförslaget med att regleras som PARK-
mark.  

I och med den förstudie som har genomförts för att undersöka behovet av 
förskolelokaler och hur förskolan optimalt kan utvecklas har olika 
lokaliseringsalternativ studerats. För att förskolans verksamhet och arbete 
ska fungera på ett ändamålsenligt sätt behöver förskolans lokaler 
samverka med varandra för att skapa förutsättningar för en kvalitativ 
arbetsplats.  

För att bemöta ett förändrat behov och tillgodose förskolans långsiktiga 
behov och önskemål om kvalitativa lokaler regleras byggrätten inom S1 – 
”förskola” främst av egenskapsbestämmelsen e1 – ” största bruttoarea 
30% av fastighetsarean inom användningsområdet” som tillåter att 30% 
av fastighetsytan får bebyggas. Således är verksamhetsutvecklingen inte 
begränsad till att sammanbyggas med befintlig byggnad.  

 

SOCIALNÄMNDEN yttrar sig enligt följande:  

Socialnämnden har tagit del av rubricerad detaljplan och anser att 
tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning speciellt skall beaktas. 
I övrigt finns inget att invända.  

Noteras. Utformningskrav på bebyggelsen vad gäller tillgänglighet regleras i 
Plan- och bygglagen, Plan- och byggförordningen och Boverkets byggregler. 
När fastighetsägaren ansöker om bygglov prövas dessa frågor. Inga 
undantag från gällande regelverk vad gäller tillgänglighet eller bygglov 
föreslås i detaljplan.  

TEKNISK NÄMND yttrar sig enligt följande:  

Tekniska nämndens beslut  

Tekniska nämnden lämnar följande yttrande avseende upprättat detaljplan för 
Räfsan 1 m.fl. i Kvänums tätort, Vara kommun:  
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- Trafiksäkerheten vid passage över Nya vägen behöver beaktas i det 
fortsatta detaljplanearbetet.  

Kommunen har tillsammans med Trafikverket utrett lämpliga åtgärder för 
att höja trafiksäkerheten vid Skördegatan och Nya vägen. Den åtgärd som 
anses vara främst lämplig är en cirkulationsplats vid korsningen av Nya 
vägen och Skördegatan/Blomstergatan.  

Planförslaget kompletteras med ett förtydligande av trafiksituationen och 
möjlighet till utveckling av cirkulationsplats.   

Förändringar efter samråd  

Plankarta  

o Planbestämmelsen för korsprickad mark formuleras om enligt 
rekommendation.  

o u-området i plankartan förskjuts och anpassas till det område som 
ledningsrätten omfattar.  

o Utskriftsformatet tilläggs i plankartan vid skalangivelse. 
o PARK-yta ersätter del av S1.  
o Planområdet utökas för att möjliggöra för en cirkulationsplats i 

korsningen mellan Skördegatan och Nya vägen.  
o Bestämmelsen om takvinkel inom användning S1 ersätts med maximalt 

tillåten nockhöjd.  
o Bestämmelse för markreservat för luftledning tillkommer.  

Planbeskrivning 

o Planbeskrivningen kompletteras med ett förtydligande av 
resmöjligheter med kollektivtrafik  till och från planområdet.  

o Planbeskrivningen kompletteras med ett förtydligande av 
dagvattenhanteringen.  

o Planbeskrivningen kompletteras med en beskrivning om utformning 
av cirkulationsplats vid Skördegatan och Nya vägen.  

o Trafikdatan i planbeskrivningen uppdateras till år 2019.  
o Fastighetskonsekvensbeskrivningen kompletteras.  
o Beskrivning om ledningsrätt kompletteras  

Övrigt  

o Trafikbullerutredning  
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