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Upprättad av tillväxt- och utvecklingsavdelningen i mars 2019 
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Handläggning  
Rubricerad detaljplan, upprättad i mars 2019, har in enlighet med beslut i 
miljö och byggnadsnämnden, varit föremål för granskning mellan den 16 
september och den 14 oktober 2019.  

Handlingarna har varit tillgängliga på kommunens hemsida, biblioteket i Vara 
tätort och i kommunhuset.  En kungörelse om granskning annonserades i den 
lokala tidningen Nya Lidköpings-Tidningen (NLT).  

Granskningsbedrivande  
Detaljplanen har skickats till sakägare enligt fastighetsägarförteckning, och 
övriga berörda enligt särskild förteckning.  

Inkomna synpunkter  

Följande har inkommit med yttrande:  

o Länsstyrelsen 
o Lantmäteriet 
o Postnord  
o Räddningstjänsten Västra Skaraborg  
o Västtrafik  
o Miljö- och byggnadsnämnden 

Yttranden utan särskild erinran:  

o Socialnämnden   
o Trafikverket  
o Vattenfall Eldistribution AB  
o Kommunstyrelsens arbetsutskott  
o Tekniska nämnden 

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 bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10§ 
PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte 
kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas.  

Motiv för bedömningen  

Länsstyrelsen befarar inte att:  

 Riksintresse kommer att skadas påtagligt  

 Mellankommunal samordning blir olämplig 

 Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs  

 Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser  

 Bebyggelsen blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller till 
risken för olyckor, översvämning eller erosion 
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Synpunkter på granskningshandlingen  

Trafikverket har lämnat ett yttrande daterat 2019-09-25 som bifogas i sin 
helhet. Trafikverkets tidigare lämnade synpunkter har beaktats av kommunen. 
Därför har Trafikverket inga ytterligare synpunkter.  

 Noteras.  

LANTMÄTERIET yttrar sig enligt följande:  

Delar av planen som bör förbättras:  

Grundkartan 

 Angivelse om aktualitetsdatum för fastighetsredovisningen resp. för 
övriga detaljer i grundkartan saknas.  

Plankartan kompletteras med aktuellt datum för grundkarta.  

Initiativ till fastighetsbildning  

I planbeskrivningen har lantmäteriet inte hittat information om vem som ska 
ta initiativ till ansökan om avstyckning av nya fastigheter i planområdet. Läggs 
ansvaret på respektive byggherre eller är ansvaret tänkt att ligga på 
kommunen? 

Planbeskrivningen kompletteras med et förtydligande ang. initiativ till 
lantmäteriförrättning och ansvar för denna.  

Markanvisningsavtal  

På s. 24 i planbeskrivningen framgår fyra olika krav som ska gälla mellan 
kommun och exploatör i samband med tecknande av markanvisningsavtal. 
Det som skulle kunna förtydligas är om kommunen reglerat frågan angående 
vem ska ansvara för att ansöka om fastighetsbildning i området?  

Regleras det om kommunen avser att ta ut några anslutningsavgifter för VA 
även för exploatören? Ska en avgift tas ut per byggnad eller per avstyckad 
fastighet?  

 Kapitlet som berör markanvisningsavtal kompletteras.  

Omdragning av befintlig VA-ledning  

På s. 22 i planbeskrivningen under rubriken ”servitut” framgår att VA-ledning 
till förmån för Lassagården 1:6 ska läggas om för att möjliggöra byggnation. 
Ledningen avses att läggas i gata och sedan gå vidare över NATUR och 
SKYDD1. Den befintliga gatan inom planområdet, kommer iochmed 
plangenomförandet bli mark för bostäder. Ska Lassagården 1:6 fortsätta 
använda de nuvarande anslutningspunkterna eller ska fastigheten anslutas till 
andra förbindelsepunkter? Ledningens nya läge kan för tydlighetens skull 
redovisas på en bild i planbeskrivningen.  

Planbeskrivningen kompletteras med en förtydligande illustration för 
omflyttning av VA-ledning.  

Planekonomi 

Planekonomin är knapphändigt redovisad i planbeskrivningen exempelvis 
saknas information om kommunen får några intäkter i samband med 
plangenomförandet. I Lantmäteriets Handbok ”Lantmäterimyndighetens roll i 
planprocessen, handbok 5kap. och 22 a §PBL” ges följande råd:  
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”… 

Ekonomiska konsekvenser  

Planens ekonomiska konsekvenser för kommunen och för enskilda 
fastighetsägare och rättighetshavare ska redovisas. Beskrivningen underlättar 
kopplingen till kommunens investeringsbudget och visar att planen är 
ekonomiskt genomförbar 

…”  

Planbeskrivningen kompletteras vid avsnittet som behandlar de 
ekonomiska konsekvenserna.  

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.)  

Förändringar i plankartan mellan samråd och granskning  

På s. 20 i plankartan redogörs att en fastighetsbestämning nu genomförts 
samt att fastighetsgränserna har förändrats för Vara 26:1, Vara 26:18 och Vara 
26:19. För att göra förändringen tydligare kan förslagsvis en bild läggas till 
som visar de nuvarande gränserna, samt hur plankartan förändrats från 
tidigare granskningshandlingar till nuvarande granskning.  

På sida 21 i planbeskrivningen finns en förtydligande bild för genomförd 
förrättning och påverkan på fastighetsgränser för Vara 26:1, Vara 26:18 
och Vara 26:19.  

Gatukostnader  

På s. 24 framgår ett villkor i samband med markanvisningen att kommunen 
inte avser att ta ut någon gatukostnad. Gäller detta endast mellan kommunen 
och exploatören? Kommer gatukostnaden tas ut för de övriga områdena som 
inte är markanvisade? Detta är bra att förtydliga så att framtida köpare av 
tomt vet vad som gäller.  

 Planbeskrivningen kompletteras ang. gatukostnader.  

Övriga frågor  

På plankartan finns det inte angivet vilket utskriftsformat som ska användas 
för den angivna skalan ska stämma.  

Plankartan kompletteras med angivet utskriftsformat för den angivna 
skalan.  

POSTNORD yttrar sig enligt följande:  

Önskar att ni har med miljötänk i eran plan, där man bygger så soptunnor och 
brevlådor går att nå utan att åka in på varenda gata. 

Detta minskar bullernivån i området då postbilar/sopbilar inte behöver in och 
vända på varje gata. Detta ökar säkerheten bland barn och husdjur som rör 
sig på gatorna, då post/sopbilar slipper röra sig bland hus.  

Noteras. Inom planområdet kan soptunnor och postlådor med fördel 
samordnas för att effektivisera och minimera trafikflöden från post och 
sopbilar till/från området. En samordning av postlådor och soptunnor kan 
ske efter exploatering av området i enlighet med de boende på området.  
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN VÄSTRA SKARABORG yttrar sig enligt 

följande:  

Räddningstjänsten Västra Skaraborg (RVS) har tagit del av 
granskningsutlåtande och de förändringar som gjordes i planhandlingarna 
efter granskning gällande rubricerat planärende.  

RVS har inga ytterligare synpunkter än de som lämnats under samrådet och 
som kommenterats i samrådsredogörelsen.  

 Noteras.  

VÄSTTRAFIK yttrar sig enligt följande:  

Västtrafik har tagit del av granskningshandling för Detaljplan Lassagården, del 
av Vara 26:1, Vara kommun och har förutom tidigare yttrande ett 
tilläggsyttrande, se nedan.  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fler och varierade bostäder i Vara 
tätort. Västtrafik ser positivt på utbyggnad i anslutning till befintlig 
kollektivtrafik och genom förtätning av tätorten. Genom att utveckla bostäder 
och verksamheter i närheten av befintlig kollektivtrafikges förutsättningar för 
att resa hållbart och på så sätt bidra till en hållbar samhällsutveckling. För att 
fler ska välja kollektivtrafiken är det dock viktigt att säkerhetsställa att de som 
reser enkelt hittar och kan ta sig till och från hållplatsen, här är det viktigt med 
tydliga gång- och cykelstråk och säkra passager. ’Inom cykelavstånd från 
planområdet finns Vara resecentrum med goda möjligheter för resor med tåg 
och buss för arbets- studiependling , men även fritidsresor.  

Arbetet med åtgärdsvalsstudien för väg 187 och Kungsgatan pågår. Här 
deltar, förutom Vara kommun och Trafikverket, men även Västtrafik. Inom 
ramen för det arbetet förs en dialog om, samt en översyn och prioritering av 
hållplatsåtgärder för att öka tillgängligheten och säkerheten.  

 Noteras.  

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN yttrar sig enligt följande:  

Miljöenheten har inga ytterligare synpunkter på detaljplanen än det som 
framkommit i tidigare yttranden i ärendet. Buller från trafik och 
industriverksamheter i närområdet ska klaras vid nybyggnation, precis som 
man anger i samrådsredogörelsen. Bullerutredning för området har gjorts.  

Byggenheten har tidigare yttrat sig i ärendet och vissa ändringar har gjorts i 
plankartan utifrån dessa synpunkter. Utöver dessa ändringar och tidigare 
synpunkter kring dagvattenhanteringen, har inte byggenheten något att erinra.  

 Noteras.  

Förändringar efter granskning  

Planbeskrivning  

o Planbeskrivningen kompletteras med förtydligande av initiativ och 
ansvar gällande lantmäteriförrättning.  

o Planbeskrivningen kompletteras med en förtydligande illustration av 
omdragning av VA.  

o Avsnittet som berör ekonomiska konsekvenser kompletteras.  
o Planbeskrivningen kompletteras med ett förtydligande av 

gatukostnader.  
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o Kapitlet som berör markanvisningsavtal kompletteras. 

Plankarta  

o Plankartan kompletteras med datum för grundkartan  
o Plankartan kompletteras med aktuellt utskriftsformat vid angiven 

skala.  

 

 

2019-10-29 

 

Ellen Bengtsson   

Planarkitekt 

Vara kommun 


