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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 har i enighet med beslut i miljö- och byggnämnden varit föremål 
för granskning mellan den 13 januari och den 10 februari 2020.  

Handlingarna har varit tillgängliga på kommunens hemsida, biblioteket i Vara  
och i kommunhuset.  En kungörelse om granskning annonserades i Nya 
Lidköpings-Tidningen.  

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

Inkomna synpunkter  

Följande har inkommit med yttrande:  

o Länsstyrelsen  
o Postnord 
o Miljö- och byggnadsförvaltningen  

Yttranden utan särskild erinran:  

o Lantmäteriet  
o Vattenfall Eldistribution AB 
o Socialnämndens arbetsutskott 

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 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  

 Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller till 
risken för olyckor, översvämning eller erosion 

Noteras. 
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POSTNORD I SVERIGE AB yttrar sig enligt följande: 

PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande 
posttjänsten vilket bland annat innebär att det är PostNord som ska godkänna 
placeringen och standardern på postmotagningsfunktionen. I denna roll 
representerar PostNord samtliga postoperatörer som är verksamma i det 
aktuella området.  

Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med 
hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna 
genomföras i praktiken behöver utdelningen standardiseras.  

Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområdet placeras 
postlådan i en lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta 
emot sin post i en fastighetsbox på entréplan.  

Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för 
dialog gällande godkännande av postmottagning i samband med 
nybyggnation.  

En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till 
adressen.  

Planförslaget innebär endast en vidareutveckling av befintlig verksamhet 
och planförslaget omfattar således ingen nybyggnation. Om det är aktuellt 
med en förändrad lokalisering av befintlig brevlåda uppmanas postnord 
kontakta verksamhetsutövaren inom Kastanjen 14.  

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN yttrar sig enligt följande:  

Miljöenheten har inga ytterligare synpunkter än de som framkom i tidigare 
yttrande daterat 2019-10-15.  

Byggenheten anser att geoteknisk utredning måste tas fram. Om en detaljplan 
tillåter, som i detta fler våningar, så förutsätts att marken håller. Om tanken är 
att sökande till planändringen ska det tydligt framgå att en geoteknisk 
undersökning ska tas fram. Marken är sättningsbenägen vilket framgår av 
planbeskrivningen och rubriken ”sättningsförhållanden”.  

I övrigt inga ytterligare synpunkter än de som framkom i tidigare yttrande 
daterat 2019-10-15.  

Noteras. I planbeskrivningen vid rubriken ”Geotekniska förhållanden”, 
framgår det att vid byggnation och utveckling av ett ytterligare våningsplan 
är det av stor vikt att säkerhetsställa byggnadens vikt och eventuell 
påverkan på markförhållanden och intilliggande bebyggelse. Samt att vid 
en projekteringsfas för byggnation inom området ska de geotekniska 
förhållandena särskilts beaktas och uppmärksammas.  

Plankartan kompletteras med en planbestämmelse för att utöka lovplikten 
till att bygglov ej får ges för ny- eller tillbyggnader förrän markens 
lämplighet har säkerhetsställts genom att geoteknisk undersökning har 
kommit till stånd.    
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Förändringar efter granskning  

Plankarta  

o Byggnads och nockhöjd ökas för att kunna möjliggöra för en mer 
kvalitativ påbyggnad. Byggnadshöjden höjs från 7,0m till 8,0m. 
Nockhöjden höjs från 9,0m till 9,5m.  

o Administrativ bestämmelse gällande utökad lovplikt tillkommer. 
Bygglov får ej ges för ny- eller tillbyggnader förrän markens 
lämplighet har säkerhetsställts genom att geoteknisk undersökning har 
kommit till stånd.  

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar om ett ytterligare granskningstillfälle.  
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Ellen Bengtsson  

Planarkitekt  

Vara kommun 

 


