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Handläggning 
Rubricerad detaljplan, upprättad i september år 2019, har i enlighet med 
beslut i miljö och byggnadsnämnden, varit föremål för samråd mellan den 30 
september och den 21 oktober 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  
o Socialnämndens Arbetsutskott  
o Fastighetsägare Kastanjen 11  
o Miljö- och byggnadsnämnden  
o Sveriges Geotekniska Institut  

Yttranden utan särskild erinran:  

o Västtrafik   
o Vattenfall Eldistribution AB 
o Bildningsnämndens arbetsutskott  
o Kommunstyrelsens arbetsutskott  
o Räddningstjänsten Västra Skaraborg  
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:  

Om ärendet  

Enligt planbeskrivningen är syftet med planförslaget att ”möjliggöra för ytterligare 
kontorsyta i form av att möjliggöra för ett ytterligare våningsplan”. Den gällande 
detaljplanens genomförandetid går ut 2019-10-31. Förslag till detaljplanen 
handläggs enligt standardförfarande.  

Länsstyrelsens samlade bedömning  

Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14§ plan- och 
bygglagen (PBL 2010:900).  
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Länsstyrelsen bedömer att frågan om geotekniska förhållanden bör utredas 
närmare innan granskningsskedet.  

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 11 kap. 10§ PBL  

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.  

 Riksintresse  

 Mellankommunala frågor och regionala förhållanden  

 Miljökvalitetsnormer (MKN)  

 Strandskydd  

 Hälsa och säkerhet  

Länsstyrelsen bedömer att förslaget inte strider mot prövningsgrunderna.  

Råd enligt PBL  

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.  

Geoteknik  

Länsstyrelsen bedömer att geotekniska frågor berörande stabilitet och risk för 
sättningar bör utredas innan granskningsskedet. Den tillhörande geotekniska 
utlåtandet är från 1977. Det finns nu nya standarder för geotekniska 
utredningar. I utlåtandet står det att, ”sättningsförhållandena inom området är 
ogynnsamma beroende på att leran är att anse som normalkonsoliderad och delvis under 
konsoliderad…”. Detta tyder på att det kan finnas problem kring 
sättningsförhållandena. När det gäller stabilitet står det också ”Stabilitetsproblem 
uppkommer ej vid ifrågavarande tillskottslaster från byggnader och uppfyllnader”. Vilka är 
”ifrågavarande tillskottslaster”, är dock oklara i utlåtandet. Ovanstående 
resonemang stödjer slutsatsen att frågan om geotekniska förhållanden bör 
utredas.  

Samtidigt finns det idag redan en befintlig byggnad inom planområdet och 
förslaget i princip handlar om en tillbyggnad. Detta gör att man kan utgå från 
att de geotekniska förhållandena kan vara acceptabla. Istället för att göra 
utredningar under planprocessen kan man säkerhetsställa frågorna kring 
stabilitet och sättningsförhållandena under bygglovet. Här bör dock 
uppmärksammas att vissa åtgärder för grundsättning kan vara svåra att göra i 
och med man har att göra med en befintlig byggnad.  
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Därför i det här skedet bedömer Länsstyrelsen att frågan om geoteknik inte är 
så akut att den frågan ska tas upp under prövningsgrunder. Vi 
rekommenderar dock kommunen tar ett tydligare ställningstagande kring 
frågan. Inom kort kommer Statens Geotekniska Institut (SGI) att uttala sig 
om den tillhörande geotekniska utlåtandet. Då kan det bli aktuellt att vi 
utvärderar vår nuvarande bedömning.  

Trafikverkets synpunkter  

Trafikverket har lämnat ett yttrande daterat 2019-10-07, som bifogas i sin 
helhet. Trafikverket har inga invändningar mot planförslaget.  

Lantmäteriets synpunkter  

Lantmäteriet har lämnat ett yttrande daterat 2019-10-15, som bifogas i sin 
helhet. Lantmäteriet har inga invändningar mot planförslaget.  

Behovsbedömning  

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

Noteras. Vid samrådsskedet hördes SGI för yttrande ang. den befintliga 
geotekniska utredningens utlåtande. SGI har inga invändningar gällande 
de geotekniska förhållandena och således ingen erinran mot planförslaget. 
Dock framför SGI att särskild hänsyn ska tas vid tillbyggnad av 
ytterligare en våning på befintlig byggnad, och frågeställningar som 
grundläggning, geoteknisk kontroll och omgivningspåverkan behöver 
uppmärksammas särskilt.  

Geotekniska frågor ska särskilt beaktas och uppmärksammas vid en 
projekteringsfas. 

 

LANTMÄTERIET yttrar sig enligt följande:  

Planförslaget godkänns  

Lantmäteriet har vid genomgång av planförslagets samrådshandlingar 
(daterade 2019-09-27) inte hittat några behov av kompletteringar eller 
justeringar av handlingarna då det är uppenbart att den nya planen endast rör 
byggnadstekniska planbestämmelser och inte har någon betydelse för 
fastighetsbildningen. Lantmäteriet godkänner därför planförslaget i dess 
nuvarande skick så att det finns möjlighet för kommunen att utesluta 
granskningsskedet i planprocessen.  

 Noteras.  

TRAFIKVERKET yttrar sig enligt följande:  

Ärende  

Trafikverket har tagit del av handlingarna gällande samråd för detaljplan 
Kastanjen 14, Vara tätort, Vara kommun. Planen syftar till att möjliggöra för 
ytterligare kontorsyta i form av att möjliggöra för ett ytterligare våningsplan.  

Statlig infrastruktur  

Närmaste statliga infrastruktur är Älvsborgsbanan drygt 230 meter väster om 
det aktuella planområdet. Älvsborgsbanan är av riksintresse för 
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kommunikation och trafikeras av såväl gods- som persontransporter. 
Detaljplanen bedöms inte innebära någon påverkan på järnvägen.  

Trafikverkets synpunkter  

Trafikverket har inte några synpunkter på planförslaget.  

 Noteras.  

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 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 KASTANJEN 11, yttrar sig enligt följande:  

Vi är inte positiva till att man skall tillåta 2 våningar på hela byggrätten. Vi har 
inget emot att man vill expandera och bygga om sitt kontor. Men vi tycker 
inte om planerna man visade för oss att man skall bygga 2 våningar närmast 
oss med kanske fönster som vetter mot oss.  

Vi har bott i vårat hus sen 2001 och har vant oss vid att inte bli störda av 
grannen när vi är i trädgården och vi stör inte dem när de arbetar. För vi ser 
inte varandra. Vårat plank förhindrad det.  

Skall man bygga på en våning och kanske ha vanliga fönster så kommer det 
att infinna sig den där olustiga känslan av att vara iakttagen när man rör sig i 
trädgården. Det är säkert många som har det så men vi är inte vana vid det 
och vill helst slippa det.  

En annan sak är också att man stör de som skall arbeta. Den arbetande tittar 
ut genom fönstret direkt när något händer utanför, man tappar fokus och 
koncentration på det man skall göra.  

Om man nu har tänkt sig att det blir en andra våning så är våran önskan att 
man sätter fönster på andra våningen lite högre som ljusinsläpp och inte i 
sitthöjd som vanliga fönster.  

Jag kan också tycka att läget på det planerade ”tornet” som man visade oss är 
lite felplacerat. Den hamnar lite osynligt bredvid vårat stora träd och bakom 
parken. Den kommer knappt att synas från Badhusgatan och väldigt sent när 
man kommer från Parkgatan. Varför inte placera ”tornet” på andra sidan i rak 
förlängning på Parkgatan. Där syns man ända till Torget och man får en 
mycket bättre exponering mot hela Parkgatan och man syns även mot 
Badhusgatan.  

Ekonomiskt blir det kanske en skillnad i byggskedet eftersom man även vill 
bygga ihop de båda huskropparna och kan direkt gjuta en platta som håller 
för 2 våningar Men kan man inte på andra sidan vid Parkgatan behålla 
bottenplattan och bygga 2 våningar ändå? Måste man ha en större 
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kantförstyvning så kanske man kan lägga den utanför befintlig platta och 
bygga nya väggar. Då skulle ”tornet” kraga ut från befintlig byggnad och man 
skulle få ett mer bastant och kraftigt uttryck.  

Vi tänker inte överklaga någonting men vill bara försöka förklara hur vi ser på 
planen/planerna.  

Diskussion angående fönstersättningen har förts mellan kommun och 
fastighetsägare för Kastanjen 11. Ett avtal för fönstersättning ska 
upprättas mellan fastighetsägare för Kastanjen 11 och fastighetsägare för 
Kastanjen 14 för att garantera en viss fönstersättning och minimera 
insynen från verksamheten till bostadsfastighet.  

Utbyggnationen kommer ske på sådant sätt att befintlig byggnad med dess 
flöden och förutsättningar får en god förankring till utbyggnationen.  

MILJÖ- OCH BYGGENHETEN yttrar sig enligt följande:  

Miljö- och byggenheten har inga specifika synpunkter på planbeskrivningen 
för detaljplanen Kastanjen 14.  

Generellt är det viktigt att ta hänsyn till skuggning av grannfastigheter när en 
utökning sker på höjden. Skuggberäkningar har gjorts som endast visar på en 
marginell skillnad. En utökning av fastigheten kan innebära att hårdgjord yta 
ökar. När det gäller denna fastighet utökas inte andelen hårdgjord yta 
nämnvärt, det är dock viktigt att beakta att dagvattenhanteringen kan hanteras 
på ett bra sätt på fastigheten.  

Byggenheten vill förtydliga att en ökning av en våning på befintlig byggnad 
kommer att påverka markförhållandena och vid en bygglovsprövning 
kommer det krävas en geoteknisk undersökning för det aktuella ärendet.  

Noteras. Geotekniska frågor ska särskilt beaktas och uppmärksammas 
vid en projekteringsfas. 

SVERIGES GEOTEKNISKA INSTITUT (SGI) yttrar sig enligt följande:  

Statens geotekniska institut (SGI) har av Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
erhållit rubricerad detaljplan med begäran om yttrande. SGI:s yttrande avser 
geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, skred och erosion. 
Grundläggningsfrågor, exempelvis sättningsrisk och miljötekniska frågor, 
såsom hanteringen av radon, ingår således inte.  

SGI:s synpunkter 

Enligt SGU:s jordartskarta utgörs marken inom planområdet av glacial lera. 
Tidigare utförda geotekniska utredningar inom delar av planområdet visar att 
området består av lera. Leran är löshalvfast med skjuvhållfasthet varierar 
mellan 18-48 kPa. Sensivitet är mellan ca 10-50 och bedöms relativt hög. 
Planområdet är väldigt plant och enligt Lantmäteriets höjddata-värde 
markytans nivå variera mellan ca +80 och ca +80,3 meter över havet.  

I Geotekniskt utlåtande konstateras ”Stabilitetsproblem uppkommer ej vid 
ifrågavarande tillskottslaster från byggnader och uppfyllnader.” SGI har inga 
invändningar mot denna bedömning.  

Noteras bör att området är sättningskänslig, vilket tydligt också framgår av 
handlingarna. Vi vill därför framhålla, även om sättningsfrågor inte ingår i vår 
granskning, att särskild hänsyn härtill måste tas vid tillbyggnad av ytterligare 
en våning på befintlig byggnad. Vidare måste en rad geotekniska 
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frågeställningar som grundläggning, geoteknisk kontroll och 
omgivningspåverkan ägnas särskild uppmärksamhet vid detaljprojektering och 
utbyggnad.  

SGI har ur geoteknisk säkerhetsvinkel ingen erinran mot planförslaget.  

 Noteras. Geotekniska frågor ska särskilt beaktas och uppmärksammas 
vid en projekteringsfas. 

 

Förändringar efter samråd  

Planbeskrivning 

o Kompletterar beskrivningen vid geotekniska förhållanden att dessa 
särskilt ska beaktas och uppmärksammas vid en projekteringsfas.  

 

2019-12-02 

 

 

Ellen Bengtsson 

Planarkitekt 

Vara kommun 

 

 

 

 

 

  


