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Handläggning  
Rubricerad detaljplan, upprättad i september år 2019, har in enlighet med 
beslut i miljö och byggnadsnämnden, varit föremål för samråd mellan den 30 
september och den 21 oktober år 2019.  

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

Detaljplanen har i enighet med beslut i miljö- och byggnadsnämnden varit 
föremål för granskning mellan den 10 mars och 31 mars år 2020.  

Handlingarna har varit tillgängliga på kommunens hemsida, biblioteket i Vara 
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  

Yttranden utan särskild erinran:  

o Länsstyrelsen  
o Räddningstjänsten 
o Västtrafik   
o Trafikverket  
o Vattenfall Eldistribution AB  
o Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU)  
o Tekniska nämnden  
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:  

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

Noteras.  

Förändringar efter granskning  
 

Inga förändringar av planförslaget har gjorts efter granskningstillfället.  

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden antar detaljplanen som är upprättad av tillväxt- 
och utvecklingsavdelningen i september 2019, revideras efter samråd den 30 
september – 21 oktober 2019, som har varit ute på en första granskning den 
13 januari – 10 februari 2020 och en andra granskning mellan 10 mars – 31 
mars 2020.  
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Ellen Bengtsson  

Planarkitekt  

Vara kommun 

 


