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Inledning 

Bakgrund 
Enligt Plan- och bygglagen skall varje kommun ha en aktuell översiktsplan. 
För att säkerställa att planen hålls uppdaterad kräver plan- och bygglagen att 
kommunfullmäktige tar ställning till aktualiteten minst en gång under varje 
mandatperiod. 

Aktualitetsprövningen ska göras utifrån plan- och bygglagens krav i 3 kap. 5 §, 
som anger vad som ska framgå av översiktsplanen, vilket är följande:  

1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och 
vattenområden, 

2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och 
bevaras, 

3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och följa 
gällande miljökvalitetsnormer, 

4. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och 
samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer 
och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen, 

5. hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder, och 

6. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 
kap. 18 e § första stycket miljöbalken. 

7. kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa 
av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur 
sådana risker kan minska eller upphöra, och* 

8. om översiktsplanen avviker från en regionplan för länet, på vilket sätt den 
gör det och skälen för avvikelsen. Lag (2018:1732).* 

Kommunfullmäktiges ställningstagande begränsas till i vilken utsträckning 
planens intentioner fortfarande är aktuella – med hänsyn till nya 
förutsättningar, lagstiftning, politisk inriktning med mera. Innehållet i 
översiktsplanen kan inte ändras genom beslutet, och innebär alltså ingen 
revidering av översiktsplanen. 

Länsstyrelsen ska, enligt 3 kap. 28 § PBL, i en sammanfattande redogörelse 
redovisa synpunkter i fråga om sådana statliga och mellankommunala 
intressen, som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet. Kommunen 
har 2018-04-03 begärt en sådan redogörelse. 

Länsstyrelsens samlade bedömning sett till statliga och mellankommunala 
intressen är att Vara kommuns översiktsplan fortsatt kan ses som aktuell. 
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Översiktsplanens delar 
Översiktsplanen i Vara kommun består av följande delar: 

 Översiktsplan 2012, antagen 2013 
 Fördjupning av översiktsplanen för Vara tätort, antagen 1997 
 Fördjupning av översiktsplanen för Kvänum, antagen 2000 
 Fördjupning av översiktsplanen för Vedum, antagen 2002 
 Riktlinjer för vindkraftsetableringar i Vara kommun, antagen 2007 
 Fördjupning av översiktsplanen för Borgaområdet, antagen 2010 

Aktualitetsprövning 

Mark, vatten och den byggda miljön 

Kommunala förändringar och förutsättningar 

Vision Vara 2023 
Efter att översiktsplanen antogs förkortades och preciserades Vision Vara 
2030 till: ”Vara vågar! I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, 
här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden!”  

Övergripande mål 
Nya mål antogs i KF 2019-06-17. Målen börjar gälla från och med 
verksamhetsåret 2020 och löper till och med 2023.  

Nya övergripande mål: 

 Attraktivt Vara med livskvalitet för alla  
 Verksamhet med god kvalitet  
 Välmående arbetsplats  
 Hållbar ekonomi 

Nya framgångsfaktorer: 

 Folkhälsa  
 Samverkan  
 Dialog  
 Kultur   
 Digitalisering  
 Innovation 
 Utbildning 

De övergripande kommunala målen har strukturerats om och preciserats, 
men andemeningen bedöms vara densamma som i tidigare mål. Planförslaget 
i översiktsplanen bedöms följa inriktningen för de nya målen.  

Ökad befolkningsmängd 
I översiktsplanen förväntas befolkningen i Vara kommun att minska från 
15 657 invånare i mars år 2012 till 15 413 invånare i slutet av år 2030. Sedan 
översiktsplanen antogs har istället befolkningen ökat till 15 952 i slutet av år 
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2018. Enligt Västra Götalandsregionens befolkningsprognos1, förväntas Vara 
kommuns befolkning öka till 16 300 invånare år 2028, för att sedan minska 
något till 16 292 invånare år 2030.  

Att befolkningsmängden i kommunen ökar igen påverkar inte 
ställningstaganden i översiktsplanen, eftersom föreslagen markanvändning 
tagit höjd för är att Vara kommun ska ha 17 000 invånare år 2030. 

 

Kulturplan för Vara kommun 2017-2021  
Kulturplanen består följande dokument: 

 Kulturplan för Vara Kommun. 
 Bilaga 1: Program för kultur – barn och unga i Vara kommun. 
 Bilaga 2: Stöd till folkbildning och ideell verksamhet i Vara kommun. 
 Bilaga 3: Kulturstipendier och kulturpris i Vara kommun. 
 Bilaga 4: Biblioteksplan för Vara kommun. 
 Bilaga 5: Konsturvalspolicy för Vara kommun. 
 Bilaga 6: Gestaltningsprogram för Vara kommun.  
 Bilaga 7: Program för friluftsliv i Vara kommun.  

Kulturplanen och dess bilagor revideras vart fjärde år. 

Bilaga 6 Gestaltningsprogram för Vara kommun som antogs år 2018 och gäller för 
hela kommunen, ersätter Program för gestaltning av det offentliga rummet i Vara från 
år 2009.  

Bilaga 7 Program för friluftsliv i Vara kommun antogs år 2018. Programmet 
beskriver nuläge och ambitioner för friluftslivet i kommunen. 

Kulturplanen stämmer överens med översiktsplanens inriktning. 

                                                 
1 http://pxwebb2017.vgregion.se/PXWeb/pxweb/sv/Befolkningsprognos/-
/befolkningsprognos2019_2030_kom.px/table/tableViewLayout2/?rxid=c852f07a-0b5f-
4940-9dfc-9decfb4b52c3/pxweb/pxweb/sv/Befolkningsprognos/ 
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Översiktsplan 2012 

Kommunövergripande kartor 
Översiktsplanen har fyra bilagor i form av kommunövergripande kartor. 

Karta 1 ”Användning av mark och vatten” visar de tätorter som omfattas av 
detaljerade kartor över utvecklingsområden, som redovisas i översiktsplanen, 
riksintresseområden och Natura 2000 samt korridor för E20. 

Kartan är inaktuell då riksintresseområdena har ändrats och E20 kommer att 
byggas om i befintligt läge. 

Karta 2 ”Förordnanden och reservat” visar områden med naturreservat, 
detaljplaner, friluftsliv, strandskydd, byggnadsfri zon kring väg respektive 
järnväg, vattenskyddsområde och 400 kV-ledning. 

På grund av feltryck saknar kartan några av de kartlager som redovisar 
naturreservat och friluftsliv. 

Karta 3 ”Riksintresseområden enligt Miljöbalken kap. 3 och 4” visar 
riksintresseområden för naturvård, kulturmiljövård, vindbruk, väg, Natura 
2000 och byggnadsfri zon kring järnväg. 

Av de riksintressen som redovisas i kartan gäller alla fortsatt, förutom 
riksintresse för vindbruk. Riksintresse för totalförsvaret (3 kap. 9 § 
miljöbalken(MB)) redovisas inte i kartan. 

Karta 4 ”Vindbruk” redovisar stoppområden för väderradar, stoppområde 
vid militär flygplats samt vindkraftsfritt område. 

Kartan redovisar inte det ”övriga influensområdet” som finns i kommunen. 

Bedömning 
Det finns ett revideringsbehov vad gäller de kommunövergripande kartorna.  

Detaljerade kartor 
Nedan redovisas de detaljerade kartorna över tätorterna, som visar byggklara 
och framtida bostads- respektive verksamhetsområden.  
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Vara tätort 

 
Vara är den ort i kommunen med högst efterfrågan på byggbar mark, speciellt 
för bostäder. I område 1 pågår byggnation av flerbostadshus, och området 
bedöms vara fullbyggt år 2021. I område 2 är alla lediga tomter reserverade. 
För område 3 pågår detaljplanearbete och för område 4 har en förstudie 
påbörjats. Det utbyggnadsområde för bostäder som inte angetts med siffra är 
planlagt och delvis utbyggt. Utbyggnadsområdet för verksamheter har 
planlagts och delvis bebyggts. Inom samtliga områden för verksamheter finns 
outnyttjad mark. Det framtida grönområdet (5) är ännu inte färdigställt. 

Sedan översiktsplanen antogs har kommunen antagit ett antal mindre planer 
för verksamheter och bostäder inom tätorten, varav de flesta möjliggör en 
större byggrätt inom samma användningsområde. En detaljplan för ett nytt, 
centralt beläget bostadsområde som inte pekats ut i översiktsplanen har 
antagits. 
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Kvänum 

 
De byggklara områdena för bostäder (1+2) är inte fullt utbyggda. För område 
2 har detaljplanen inte genomförts och delar av marken planeras istället att 
tillföras intilliggande förskola. Vad gäller utbyggnadsområdena för bostäder 
(3+4) har detaljplan ännu inte påbörjats. Inget av de utpekade verksamhets-
områdena är fullbyggda. 

I Kvänum pågår detaljplanearbete för att möjliggöra utökning av förskola 
inom område 2.  
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Vedum 

 
Av bostadsområde 1 har bara en liten del genomförts. För område 2 har 
detaljplan inte påbörjats. Inget av de utpekade verksamhetsområdena är 
fullbyggda. Vedum Kök & Bad har fortfarande möjlighet att växa inom 
område 4, så det har inte funnits behov av att planlägga utbyggnadsområdet 
för verksamheter. 
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Stora Levene 

 
Bostadsområde 1 är ännu inte fullbyggt. För område 2 har detaljplan inte 
påbörjats. Verksamhetsområde 3 är inte heller fullbyggt och område 4 är ännu 
inte planlagt. 

Detaljplanen för bostadsområde 1 antogs strax efter översiktsplanen. Efter 
det har inga nya detaljplaner antagits i Stora Levene. 
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Arentorp 

 
Utbyggnadsområdet för bostäder har delvis planlagts, men planen har inte 
genomförts. Utbyggnadsområdet för verksamheter har ännu inte planlagts. 
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Tråvad 

 
Utbyggnadsområdet för bostäder har ännu inte planlagts. Utbyggnadsområde 
för verksamheter 2 har delvis planlagts, medan område 3 inte har påbörjats. 

Det finns intresse från företag på orten att bygga ut verksamheter inom 
område 3. Marken inom området är i privat ägo och brukas idag som 
åkermark. Kommunen äger ingen mark som skulle lämpa sig bättre för 
verksamhetsområde, än den utpekade. 
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Jung 

 
Bostadsområde 1 är ännu inte fullbyggt. För verksamhetsområde 2 har 
detaljplan inte påbörjats. Verksamhetsområde 3 är delvis planlagt, vilket 
möjliggjordes genom att korsningen vid E20 byggdes om. 
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Emtunga 

 
Detaljplan har inte påbörjats för varken bostadsområdet eller 
verksamhetsområdet. 

Inga nya detaljplaner har antagits i Emtunga efter att översiktsplanen antogs. 

Bedömning 
Kommunen planlägger mark utifrån efterfrågan. I vissa fall handlar det om 
privata aktörer som ansöker om planbesked, i andra fall syns efterfrågan 
genom förfrågningar på till exempel lediga villatomter.  

Inom samtliga orter finns utpekad mark som inte har bebyggts. 

Inga anspråk har tillkommit som påverkar ställningstagandet bakom 
föreslagen markanvändning. Den redovisade markanvändningen bedöms vara 
fortsatt aktuell. 
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Fördjupning av översiktsplanen för Vara tätort 

 
Den fördjupade översiktsplanen för Vara tätort, antagen 1997-11-24, beskrivs 
i Översiktsplan 2012 som ett till stora delar ännu ett aktuellt och användbart 
underlag för detaljplanearbetet. Det står även att den är till betydande delar 
genomförd, och bör inom de närmaste åren tas upp till förnyad diskussion 
och för nya ställningstaganden kring framtidautbyggnad av bostäder, Södra 
Ringleden m.m.  

Den fördjupade översiktsplanen behandlar i första hand utvecklingen under 
tiden fram till år 2010 men ska också i viss mån ge underlag för beslut som 
behövs för en mer långsiktig utveckling. I planen behandlas befintlig 
bebyggelse, förändringsområden och framtida utbyggnadsmöjligheter för 
olika ändamål. Även grönstrukturens betydelse behandlas. Översiktsplan 2012 
ersätter den fördjupade översiktsplanen för Vara tätort i dem delar där de inte 
stämmer överens. 

Bedömning 
Den fördjupade översiktsplanen för Vara tätort kan fortfarande ge viss 
vägledning kring grönstruktur och utbyggnad av tätorten, men den är 
samtidigt något föråldrad vad gäller resonemang kring förtätning och värdet 
av att bevara jordbruksmark. Det kan vara strategiskt värdefullt att inom 
innevarande eller nästkommande mandatperiod revidera planen med fokus på 
just förtätning och grönstruktur, och att samtidigt se över trafiksituationen i 
tätorten. 
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Fördjupning av översiktsplanen för Kvänum 
 

Fördjupningen av översiktsplanen för Kvänum antogs år 2000. Enligt 
Översiktsplan 2012 har den fortfarande en hög grad av aktualitet. Den är 
vägledande för detaljplanearbetet i Kvänum och behandlar bland annat 
lämpliga områden för fortsatt utbyggnad av industri och bostäder. Den 
behandlar också Kvänums speciella tillfartsproblematik, och ger förslag på 
möjlig ringled förbi tätorten. Översiktsplan 2012 ersätter den fördjupade 
översiktsplanen för Kvänum i de delar där de inte stämmer överens. 

Bedömning 
Den fördjupade översiktsplanen för Kvänum är fortsatt intressant vad gäller 
resonemang kring möjliga utbyggnadsområden. De områden som utpekas 
som ”skogs- eller grönområde inom vilket pågående mark- och 
vattenanvändning skall behållas” är fortsatt viktiga att bevara. Ringleden är 
inte aktuell i nuläget, och om den blir aktuell bör placeringen ses över igen för 
att ta minsta möjliga jordbruksmark i anspråk.  
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Fördjupning av översiktsplanen för Vedum 

 
Fördjupningen av översiktsplanen för Vedum antogs 2002. Enligt 
Översiktsplan 2012 är den fortfarande till huvuddragen aktuell och användbar 
i detaljplanearbetet. En översyn bör göras när det gäller utbyggnadsområden 
främst för industriverksamhet. Översiktsplan 2012 ersätter den fördjupade 
översiktsplanen för Vedum i de delar där de inte stämmer överens. 

Bedömning 
Den fördjupade översiktsplanen för Vedum är fortsatt intressant vad gäller 
resonemang kring möjliga utbyggnadsområden. De områden som utpekas 
som ”skogs- eller grönområde inom vilket pågående mark- och 
vattenanvändning skall behållas” är fortsatt viktiga att bevara. 

Fördjupning av översiktsplanen, Vara Horse Arena 
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Fördjupningen av översiktsplanen för Borgaområdet antogs 2010. Planen 
omfattar ca 500 ha mark söder om riksväg 47 vid korsningen med länsvägarna 
2619 och 2650 och upprättades för att klargöra förutsättningarna för en stor 
anläggning för hästsport med tillhörande bostäder och serviceanläggningar. 

Bedömning 
Eftersom den upphandling av tjänster kommunen gjorde för arenan inte 
längre gäller, marken inte är i kommunens ägo och förutsättningar för 
projektets genomförande för övrigt inte längre finns, får den fördjupade 
översiktsplanen anses vara inaktuell. 

Riktlinjer för vindkraftsetableringar 

 
Riktlinjer för vindkraftsetableringar i Vara kommun är ett tematiskt tillägg till 
översiktsplanen som antogs år 2006 och reviderades år 2007. Det tematiska 
tillägget redovisar framför allt inom vilka områden det inte är lämpligt att 
uppföra vindkraftverk och vilka avstånd som rekommenderas till 
bostadsbebyggelse med mera. 

Bedömning 
Det tematiska tillägget har blivit inaktuellt sett till att exempelvis stopp-
områdena för höga objekt infördes år 2010 och att nya riksintressen för 
vindbruk beslutades år 2013. 

Riksintressen och miljökvalitetsnormer 
Riksintresse totalförsvaret 
Vara kommun berörs av riksintresset för totalförsvarets militära del gällande 
väderradar Vara. Riksintresseanspråket kopplat till väderradar riskerar 
framförallt allt att skadas av vindkraftsetableringar. En radie om fem 
kilometer från väderradaranläggningar utgör stoppområde för vindkraftverk 
och inom en radie om cirka 20 kilometer måste särskilda analyser genomföras 
för att säkerställa att skada inte uppstår. 

I Vara kommun finns ett ”övrigt influensområde” i den sydöstra delen av 
kommunen. Gällande översiktsplan redovisar inte detta område. En ny 
översiktsplan skulle behöva förtydligas avseende vilken hänsyn kommunen 
avser att ta till riksintressen för totalförsvarets militära del. 
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Till Översiktsplan 2012 finns ett tematiskt tillägg för vindbruk. Det tematiska 
tillägget behöver revideras för att vara aktuellt och för att tillgodose 
riksintressen för totalförsvarets militära del. 

Riksintresse kommunikationer 
I Vara kommun finns riksintressen järnväg för Kinnekullebanan och Älvs-
borgsbanan av särskild regional betydelse. Väg E20 och väg 47 är utpekade 
som riksintresse för vägtransporter. Hela E20 genom Västra Götaland ska 
byggas ut till mötesfri landsväg fram till år 2025. Vara kommun berörs för 
delen Vårgårda-Vara, med beräknad byggstart år 2020. Vägen byggs i befintlig 
sträckning och inte i den nya sträckning som föreslås i Varas gällande 
översiktsplan. 

Riksintresse energiproduktion 
År 2013 gjordes en nationell uppdatering av riksintressen för vindbruk, vilket 
innebär att det numera inte finns aktuella riksintresseområden för vindbruk i 
Vara kommun. 

Miljökvalitetsnormer 

Buller 
2004 trädde förordning (2004:675) om omgivningsbuller i kraft. Denna 
uppdaterades 2015-03-25. Enligt förordningen ska en kommun med mer än 
100 000 invånare kartlägga senast den 30 juni vart femte år (och ta fram 
åtgärdsprogram för) alla vägar och järnvägar inom kommunen, såväl statliga 
som kommunala och enskilda.  

Vara kommun berörs inte av förordningen, men även kommuner som inte 
berörs bör redovisa i översiktsplanen var infrastrukturen innebär problem 
med buller. Genom att vara tydlig med var buller ger problem, ger 
kommunen tidiga signaler kring var det krävs varsamhet eller särskilda 
åtgärder i detaljplaneringen. Vidare behöver risken för vibrationer för 
bebyggelse nära järnväg beaktas i planeringen. 

Vatten 
Kommunen ska hantera MKN för vatten i översiktsplanen genom att: 

1. Tydligt redovisa med text och kartor de vattenområden som har dålig 
vattenkvalitet och som därför särskilt måste beaktas vid planering och 
byggande. 

2. Analysera miljöproblemen i de vatten som inte når god status. 

3. Ange kommunens mål, rekommendationer och strategier för hur påverkan 
på vattenkvaliteten ska hanteras i efterföljande planer och beslut. 

4. Beakta miljökvalitetsnormerna när markanvändning och riktlinjer föreslås. 

5. Analysera konsekvenserna av de föreslagna strategierna. 

6. Se till att översiktsplaneringen samordnas och samverkar med arbetet med 
lokala åtgärdsprogram för vatten. 

7. Arbeta avrinningsområdesvis. 
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Nationella och regionala mål, planer och 
program 

Nationella anspråk och förutsättningar 

Agenda 2030 
Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling resolutionen Att 
förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling, med 17 globala mål som 
spänner över en bredd av samhällsutmaningar. De 17 globala målen har i sin 
tur 169 delmål och 230 indikatorer. Under en 15-årsperiod, med start 1 
januari 2016 och fram till år 2030, har världens länder förbundit sig att 
tillsammans jobba för att uppnå de globala målen och en långsiktigt hållbar 
utveckling. Agenda 2030 ersätter Agenda 21 som antogs 1992. 

Nationellt mål för arkitektur-, form- och designpolitiken (Politik för 
gestaltad livsmiljö) 
Riksdagen antog 2018 följande mål för arkitektur-, form- och design: 

Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat 
samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att 
påverka utvecklingen av den gemensamma miljön. 

Det ska uppnås genom att 

 hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga ekonomiska 
överväganden 

 kunskap om arkitektur, form och design utvecklas och sprids 
 det offentliga agerar förebildligt 
 estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till vara och 

utvecklas 
 miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla, och 
 samarbete och samverkan utvecklas, inom landet och internationellt. 

Målet ska vara styrande för statens initiativ när det gäller arbetet med 
gestaltade livsmiljöer, arkitektur, form och design. Målet ska vara vägledande 
för kommuner och landsting. Propositionen nämner många politikområden 
med bäring på arkitektur-, form- och designpolitiken. Särskilt lyfts Agenda 
2030, FNs New Urban Agenda, miljömålen och ett stort antal andra politiska 
mål som berör den gestaltade livsmiljön. 

Ändringar PBL 3 kap 5§ 
Den 1 augusti 2018 ändrades plan- och bygglagen, PBL bland annat genom 
att två punkter (punkt 7 och 8) tillkom under 3 kap 5 §, som behandlar vad 
som ska framgå av kommunens översiktsplan: 

7. kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa 
av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur 
sådana risker kan minska eller upphöra, och 

8. om översiktsplanen avviker från en regionplan för länet, på vilket sätt den 
gör det och skälen för avvikelsen. 
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Miljökvalitetsnormer för vatten 
En eventuell ny översiktsplan behöver ta hänsyn till att nya miljökvalitets-
normer (MKN) för vatten har tagits fram sedan översiktsplanen antogs. 

Nationella kulturmiljömål 
Sedan 2014 gäller nya nationella kulturmiljömål. Regering och riksdag har 
uttalat att de även ska kunna vara vägledande för kulturmiljöarbetet på 
regional och kommunal nivå. Det innebär att målen kan fungera som 
vägvisare även för den regionala politikens prioriteringar.  

De nationella kulturmålen är: 

 Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, 
används och utvecklas, 

 Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå 
och ta ansvar för kulturmiljön, 

 Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till 
kunskap, bildning och upplevelser, 

 En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att 
kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen 

Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 
Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet fördes in i plan- och 
bygglagen (2010:900) år 2014 som ett allmänt intresse som kommunerna ska 
främja. 

Varje kommun ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i 
kommunen. Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla 
i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga 
åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. 

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under 
varje mandatperiod. Förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna 
ska nya riktlinjer upprättas och antas av kommunfullmäktige. 

Vara kommun antog senast riktlinjer för bostadsförsörjningen år 2016. 

Regionala förändringar och förutsättningar 

Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (RUP) 
Strategin för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 har tagits 
fram med grund i det ansvar regering och riksdag gett Västra 
Götalandsregionen att samordna och driva det regionala utvecklingsarbetet i 
Västra Götaland. Strategin utgör Västra Götalands regionala 
utvecklingsprogram (RUP), enligt förordning 2007:713 om regionalt 
tillväxtarbete.   

Strategin innehåller 32 prioriterade frågor inom följande teman/områden: 

1. En ledande kunskapsregion 
2. En region för alla 
3. En region där vi tar globalt ansvar 
4. En region som syns och engagerar 
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Regionala miljömål för Västra Götalands Län 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Skogsstyrelsen antog 2015-09-14 
Regionala miljömål för Västra Götalands Län, som innebär 50 regionala 
tilläggsmål till de nationella miljömålen. 

Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har i samverkan med Västra 
Götalandsregionen tagit fram ett regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 
2017–2020, Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland. Syftet med 
åtgärdsprogrammet är att vägleda och stödja prioriteringar samt stimulera till 
en ökad samverkan i det lokala och regionala miljöarbetet. Vara kommun har 
gjort flera åtaganden som föreslås i åtgärdsprogrammet. 

Strukturbild Skaraborg 
Målet med Strukturbild Skaraborg är bland annat att etablera en varaktig arena 
och nytt arbetssätt för mellankommunal samhällsplanering samt att 
överbrygga glappet mellan kommunernas översiktsplaner och det regionala 
tillväxt- och utvecklingsarbetet. Strukturbild Skaraborg föranleder i sig inte ett 
behov av att arbeta med en ny översiktsplan. Vid framtagande av en ny 
översiktsplan bör den dock förhålla sig till strukturbildens innehåll. 

Naturreservat Rörsjö mosse 
Det pågår en utvidgning av Rösjö mosse naturreservat. Utvidgningen sker på 
mark med privata markägare. Det planeras också en ny vandringsled igenom 
naturreservatet. Rösjö mosse berör både Vara och Falköpings kommuner.  

Det långsiktiga behovet av bostäder 
Riktlinjer för bostadsförsörjning 2016-2020 antogs av kommunfullmäktige 
2016-11-28 och ska revideras under år 2020. Riktlinjerna utgår från de 
detaljerade kartor över tätorterna som finns i Översiktsplan 2012. 

Riktlinjerna utgår från att det ska byggas 60 lägenheter per år i Vara kommun. 

Störst efterfrågan på bostäder finns i Vara tätort. 

Planberedskap finns idag för ca 180 bostäder i flerbostadshus och ca 20 
bostäder i villor, radhus eller parhus i Vara tätort. Inom de utpekade 
områdena i översiktsplanen finns utrymme för ytterligare ca 550-700 bostäder 
i flerbostadshus och ca 170 bostäder i villor, radhus eller parhus. Dessutom 
kan ca 90-120 bostäder i flerbostadshus tillkomma genom pågående 
förtätningsprojekt. Vid revidering av riktlinjerna för bostadsförsörjning bör 
möjligheter till förtätning, framför allt inom Vara tätort, studeras närmare. 

Det finns sammanlagt ca 70 lediga tomter för småhus på planlagd mark i 
Arentorp, Helås, Håkantorp, Jung, Kvänum, Larv, Stora Levene, Tråvad, 
Vedum och Öttum. 

I Kvänum och Vedum finns planlagd mark för 24 respektive 10 bostäder i 
flerbostadshus. 

Bedömning 
Utifrån kommunens mål om antal byggda lägenheter per år (60 st) och hur 
många villor som byggts under de senaste åren (ca 12 st per år), bedöms de 
områden som utpekats i översiktsplanen och riktlinjer för bostads-
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försörjningen, tillsammans med pågående planer för förtätning, kunna täcka 
behovet för åtminstone de kommande 10 åren, om inte efterfrågan ökar 
markant. 

Generellt sett finns det gott om byggbar mark i Vara kommun, däremot 
överensstämmer inte fördelningen av den byggbara marken helt med 
efterfrågan. Det kan ur den synvinkeln finnas anledning att göra en översyn 
av vilka faktorer som styr efterfrågan, och om de lediga tomterna kan göras 
mer attraktiva. 

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
Kommunen har fortfarande inga områden som är aktuella som LIS-områden.  

Risk för skador på den byggda miljön 
Klimatförändringarna förväntas ge effekter som översvämning, ras, skred och 
erosion. Redan innan lagändringen som trädde i kraft 1 augusti 2018 skulle 
kommunerna ta hänsyn till riskfaktorer i översiktsplanen vid lokalisering av ny 
bebyggelse. Det fanns också även tidigare en skyldighet att beakta 
konsekvenser av översiktsplanen. Efter lagändringen har det blivit tydligare 
att kommunen ska bedöma och värdera risken för skador på den bebyggda 
miljön på grund av klimatförändringar. Kommunerna blir också skyldiga att 
arbeta strategiskt med hur riskerna kan minska eller upphöra. 

Avsikten med riskbedömningen är inte att bedöma markförhållandena för 
enskilda tomter eller på detaljnivå. Den behöver på en övergripande nivå 
identifiera områden där det finns risk för försämrad säkerhet, och där det 
därmed kan krävas mer detaljerade utredningar. Riskbedömningarna bör i 
huvudsak kunna genomföras med hjälp av existerande geologiska, 
geotekniska och topografiska underlag som havsnivåhöjnings-, 
översvämnings-, ras- och skredkarteringar som nationella myndigheter och 
länsstyrelser tillhandahåller. 

I Vara kommuns översiktsplan redovisas översvämningsrisker i en karta. 
Skredrisker och erosion redovisas områdesvis utifrån en översiktlig 
stabilitetskartering från år 2008.   

Förhållande till regionplan 
Västra Götaland har inte antagit någon regionplan. 

Slutsats 

Samlad bedömning 
Översiktsplan 2012 anses vara aktuell och fungerar fortsättningsvis som 
vägledande. Det finns ett visst revideringsbehov utifrån nya förutsättningar 
och ändrade krav på den kommunala översiktsplaneringen. Mycket fakta och 
siffror i översiktsplanen är inaktuella, men påverkar inte kommunens 
ställningstaganden.  

Fördjupad översiktsplan för Vara tätort, Kvänum respektive Vedum bör ses 
som vägledande vad gäller frågor om grönstruktur och friluftsliv. I övriga fall 
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där markanvändningen skiljer sig från den som redovisas i Översiktsplan 2012 
ska den senare ses som vägledande. 

Riktlinjerna för vindkraftsetablering behöver revideras för att kunna anses 
som vägledande. 

Fördjupad översiktsplan för Borgaområdet ska inte anses som vägledande. 

Rekommendation/revideringsbehov 
Översiktsplan 2012 bör revideras under nästa mandatperiod för att vara 
fortsatt aktuell. 

Fördjupad översiktsplan för Vara tätort bör revideras inom en snar framtid, 
eventuellt redan innan Översiktsplan 2012 revideras. I fördjupningen bör 
frågor om förtätning, trafik, rekreation/idrott och grönstruktur behandlas. 

Behovet av fördjupad översiktsplan för Kvänum respektive Vedum bör 
utredas innan eventuell revidering påbörjas. Behovet beror delvis på 
detaljeringsgraden i den reviderade översiktsplanen.  

 


