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Upprättad av tillväxt- och utvecklingsavdelningen i  
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Granskningsutlåtande 
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Handläggning  
Detaljplanen har i enighet med beslut i miljö- och byggnämnden varit föremål 
för granskning mellan den 30 september och den 21 oktober.  

Handlingarna har varit tillgängliga på kommunens hemsida, biblioteket i 
Tätort och i kommunhuset.  En kungörelse om granskning annonserades i 
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 Trafikverket  
o Lantmäteriet  
o Postnord  
o Socialnämndens Arbetsutskott  
o Fastighetsägare för LIEN 1  
o Fastighetsägare LIEN 2  
o Västtrafik 

Yttranden utan särskild erinran:  

o Vattenfall Eldistribution AB  
o Kommunstyrelsens arbetsutskott 
o Räddningstjänsten Västra Skaraborg  
o Miljö- och byggnadsnämnden 
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.  

LÄNSSTYRELEN (lst) yttrar sig enligt följande:  

Länsstyrelsens samlade bedömning  

Länsstyrelsens 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  

 Bebyggelse 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 2019-10-03 som bifogas i sin 
helhet. Trafikverket skriver om den cirkulationsplats som tillkommit i 
planhandlingarna och anser att kommunen ska finansiera åtgärden och att ett 
avtal om medfinansiering ska ha tecknats innan antagande av planförslaget. 
Länsstyrelsen delar Trafikverkets synpunkter.  

Noteras. Kommunens kommentarer till Trafikverkets yttrande ses vid 
Trafikverkets yttrande.  

TRAFIKVERKET yttrar sig enligt följande:  

Ärende  

Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna gällande detaljplan för 
Räfsan 1 med flera i Kvänum, Vara kommun. Detaljplanen syftar till att säkra 
antalet förskoleplatser i Kvänum och möjliggöra en utökning av förskolans 
verksamhet.  

Statlig infrastruktur 

Trafikverket är väghållare för den allmänna vägen 2621, Nya vägen. 
Trafikmängden uppmättes år 2007 till 1310 fordon/dygn, varav 60 tunga. 
Hastighetsbegränsningen förbi förskolan är 40 km/h.  

Tidigare samråd  

Trafikverket har tidigare yttrat sig över detaljplanen i samrådsskedet (TRV 
2019/13178) och hade då inga synpunkter.  

Trafikverkets synpunkter  

Gällande den cirkulationsplats som tillkommit i planhandlingarna vill 
Trafikverket framhålla att åtgärderna i det allmänna transportnätet som 
påkallas av kommunal planering ska finansieras av kommunen. Ifall 
cirkulationsplatsen ses som ett villkor för planen så ska avtal om 
medfinansiering tecknas innan planen antas.  

Utöver detta har Trafikverket inga synpunkter på detaljplanen. 

Kommunen avser att teckna avtal med Trafikverket för anläggning av 
cirkulationsplatsen. Dialogen för upprättandet av ett sådant avtal pågår 
mellan Trafikverket och kommunen. Cirkulationsplatsen ses inte som ett 
villkor för planen, däremot skapas bättre lokala förutsättning för 
förskoleverksamheten och trafiksituationen inom Kvänum tätort. Således 
kommer ett avtal att upprättas mellan Trafikverket och kommunen för 
anläggning av cirkulationsplatsen, dock anses avtalet inte vara beroende av 
att tecknas innan antagande av detaljplanen.  

LANTMÄTERIET yttrar sig enligt följande:  

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.)  

Beteckning finns men planbestämmelsen om I1 saknas  

På plankartan finns inom användningen S1 – Förskola, en beteckning I1. I 
Boverkets rekommendationer finns ej ”I” med bland möjliga beteckningar.  
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Planbestämmelsen tas bort.  

Inlösen av allmän plats 

Skrivningen ang. inlösen av allmän plats bör förtydligas så att det framgår att 
kommunen med stöd av detaljplanen har rätt att lösa in den allmänna platsen 
utan överenskommelse med den berörda fastighetsägaren. På motsvarande 
sätt är även kommunen skyldig att lösa in marken om fastighetsägaren begär 
detta.  

Noteras. Planbeskrivningen kompletteras för att förtydliga inlösen av 
allmän plats.  

Grundkartan  

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

I grundkartan saknas fastighetsbeteckningar inom planområdet. Det är viktigt 
att fastighetsbeteckningarna redovisas för att göra det lätt för den som är 
berörd av planen att hitta respektive fastighet på plankartan.  

 Plankartan kompletteras med datum för grundkartan  

POSTNORD har yttrat sig enligt följande:  

Önskar att ni har med i plan att sätta upp postlådor och soptunnor på ett 
sådant sätt att det gynnar miljön. Önskar att de ej går in för mycket på 
området då de kommer bli bullrigt och barn säkert rör sig i området.  

Noteras. Postnord kan diskutera lämplig lokalisering av postlådor samt 
soptunnor tillsammans med aktuell fastighetsägare.  

FASTIGHETSÄGARE FÖR LIEN 1 yttrar sig enligt följande:  

I och med att förlägga infart/utfart lite snett så finns det plats att göra en 
säker avlämning av barnen likt USA modell som jag har sett i Charleston S 
Carolina. Passerande trafik kommer inte där barnen passerar. Som lätt kan bli 
kaotisk, se sida 6 Trafikverkets yttrande. Då bör man inte ha parkering som 
backar ut i gatan.  

 

Absolut ingen lekplats på Parkmarken (grönytan) mot vägen. Barn ska inte 
leka vid en väg. Dels för buller och ökade risker om finns vid vägar.  
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Utformningen av hämtning/lämning av barn vid förskolan ska vara 
trafiksäker, så att trafiksituationen blir säker och trygg för de som vistas 
vid platsen.   

Planförslaget innebär att ingen lekplats för förskolans ändamål kan 
anläggas invid Nya Vägen.  

Plankartan kompletteras med ytterligare mark för användningsområdet 
GATA, för att möjliggöra för en trafiksäker utformning av 
parkeringsmöjlighet och hämtning och lämning av barn vid förskolan.  

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT yttrar sig enligt följande:  

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att, då socialnämndens beslut ej kan 
avvaktas avge följande yttrande:  

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

Noteras. Utformningskrav av bebyggelsen gällande 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 planförslaget.  

FASTIGHETSÄGARE FÖR LIEN 2, yttrar sig enligt följande:  

Med anledning av den senaste detaljplanen vill vi framföra följande:  
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 Bra med cirkulationsplats på Nya vägen. Det behövs även skyltning 
som visar att det är en förskola + någon skylt som blinkar t.ex. sänk 
din fart max 30 km/h.  

 Att platsen där modulen står, åter blir park är bra. Vore trevligt om 
parken bakom Räfsan gjorde själ för namnet, idag kallar vi den för en 
gräsplan.  

 Att gungorna bredvid modulen tas bort och flyttas till lämpligare 
plats.  

 Vi är nöjda med att utbyggnaden blir mot staketet, det tar bort höga 
ljud.  

 När vi senast fick framföra våra synpunkter verkar det som ni äntligen 
förstår vår situation. Det måste till plank, buskar och träd mot buller, 
höga ljud, sol, vind och insyn. Det gagnar inte bara oss boende utan i 
högsta grad även barn och personal. Vi har pratat med personalen och 
de önskar samma som vi. Det förslaget vi lämnade om parken och 
bullerskyddet senast tycker vi blir ett lyft för hela området och inte 
kalt och slätt som idag.  

Skyltning kan med fördel tillkomma vid vägen. Eventuell skyltning 
påverkas inte av planförslaget.  

Kommunen har intentioner att viss plantering av buskar ska tillkomma 
vid PARK-marken mellan boende och förskolan för att dels skärma av 
förskolans verksamhet från boende samt för att öka parkkaraktären. 

Enligt förstudien som gjorts och som visar på en lämplig utbyggnation mot 
nordöst, innebär det att eventuella lekplatser och gungor etc. tillhörande 
förskolans verksamhet kommer lokaliseras på förskolans sydöstra 
fastighet.  

Inom mark som avses nyttjas för förskolans verksamhet finns det möjlighet 
för att placera en enklare avskärmning för buller från förskolans 
verksamhet mot boende i nordöst.  

VÄSTTRAFIK, yttrar sig enligt följande:  

Åtgärderna på Nya Vägen med syfte att höja trafiksäkerheten i området kan 
påverka de bussar som kör på sträckan. Västtrafik bedömer åtgärden som 
nödvändig för att höja säkerheten, men vill också uppmärksamma vikten av 
att utforma cirkulationsplatsen så att det inte försvårar framkomligheten för 
bussarna. Dimensionerande busstyp för gatan bör vara boggibus (Bb).  

Cirkulationsplatsen utformas enligt krav som framgår från Trafikverkets 
Vägar och gators utformning (VGU). I handlingen förtydligas kravet på 
en innerradie á 8m samt en minsta ytterradie á 15m för att en tillmötesgå 
en boggibuss (Bb) krav på utformning av cirkulationsplats. Planförslaget 
innebär att dessa ytkrav kan tillmötesgås.  

Förändringar efter granskning  

Plankarta  

o Plankartan kompletteras med datum för grundkartan 
o Användningen GATA utökas, för att möjliggöra för en trafiksäker 

situation för hämtning och lämning vid förskolan. 
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Planbeskrivning  

o Planbeskrivningen kompletteras med förtydligande av inlösen av 
allmän plats.  

o Beskrivning om påverkan på ledningsrätt inom planområdet 
kompletteras.  

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden/Kommunfullmäktige antar detaljplanen som är 
upprättad av tillväxt- och utvecklingsavdelningen i december 2019, revideras 
efter samråd i februari 2019 och som har varit ute på granskning i oktober 
2019.  

 

 

2019-12-03 

 

 

Ellen Bengtsson  

Planarkitekt 

Vara kommun 

 


