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Detaljplan består av plankarta med bestämmelser, och en tillhörande 
planbeskrivning. Efter samråd upprättas en samrådsredogörelse och efter 
granskning upprättas ett granskningsutlåtande över de inkomna synpunkterna.  

Planbeskrivningen ska underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt 
redovisa de förutsättningar och syften som planen har. Den har ingen egen 
rättsverkan utan avsikten är att den ska vara vägledande vid tolkning och 
genomförande av planen.  

Handläggning 

Detaljplanen bedöms inte vara av så stort allmänt intresse, principiell 
betydelse eller medföra betydande miljöpåverkan att detaljplanen handläggs 
med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900) med de 
ändringar som skedde 1 januari 2018.  

Planförslaget är förenligt med översiktsplan (ÖP2012) som anger byggklart 
verksamhetsområde för området.  

Planens syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en flexibel 
verksamhetsutveckling över tid och således kunna motsvara framtida behov 
av en föränderlig marknad för verksamhetsutövning.  
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Illustration för området som detaljplanen omfattar.  

Förutsättningar och förändringar  

Tidigare ställningstaganden  

Översiktlig planering  

Planområdet är ca 21 000kvm och nås genom infart från Stallgatan eller 
Ryttaregatan. Planförslaget är förenligt med översiktsplan (ÖP2012) som 
anger byggklart verksamhetsområde för området. Detaljplanen innebär att 
nuvarande markanvändning kan fortsätta, samt att en varierande 
verksamhetsutövning på platsen kan utvecklas. Således kan olika typer av 
verksamheter exempelvis inom handel, idrott och lagerverksamhet komma att 
utövas på området över tid.  

Gällande detaljplan  

Inom området finns idag en gällande detaljplan, Vara 26:1 m.fl., som vann laga 
kraft 2007-04-28. Detaljplanens genomförandetid är 5 år beräknat från laga 
kraftdatum, således har genomförandetiden för gällande detaljplan utgått.  

Detaljplanen medger för industriändamål som för omgivningen ej är störande.  

Detaljplanen upprättades för att tillgodose behovet av planlagd mark för 
mindre industri- och serviceverksamheter i anslutning till Vara tätort.  
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Bilden ovan visar nu gällande detaljplan för planområdet.  

Mark och vegetation  

MARKANVÄNDNING  

I norra delen av planområdet är marken exploaterad av verksamheter. Marken 
är till största delen hårdgjord inom detta område. I den södra delen av 
planområdet är marken idag oexploaterad och är gräsbevuxen. 

All mark inom planområdet är tidigare planlagd för industriändamål som ej 
får vara störande för omgivningen, vilket innebär att det idag finns byggrätt 
inom planområdets södra del som är outnyttjad. Planförslaget innebär att det 
finns möjlighet till en mer flexibel markanvändning för att tillgodose ett 
föränderligt behov av verksamhetslokaler. Detta innebär att verksamheter 
inom service, lager, handel, idrott och andra verksamheter som icke är 
störande för sin omgivning kan komma att bedrivas inom området. 
Planförslaget innebär även att byggrätten utökas något dels genom minskad 
prickmark och dels genom att tillåta en högre byggnads- och nockhöjd.  

DAGVATTEN  

En översiktlig översvämningskartering vid skyfall visar att planområdet kan 
beröras av översvämningsrisk.  

Möjligheten till att infiltrera dagvatten direkt i marken är begränsat då marken 
består av glacial lera enligt SGU:s jordartskarta.  

Inom planområdet ska dagvatten fördröjas inom den egna fastigheten i 
största möjliga mån. Det finns möjlighet till anslutning till kommunal 
dagvattenledning då planområdets geotekniska förutsättningar begränsar 
möjligheten till 100% lokalt omhändertagande av dagvatten.  
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Dagvatten inom planområdet ska inte påverka vägområdets dike för väg 187 
på något sätt utan skall omhändertas lokalt inom den egna fastigheten med 
möjlighet till anslutning till kommunal dagvattenledning.  

 

Bilden ovan visar ett utdrag från kartering över översvämningsriskdrabbade områden vid 
100-års regn av DHI för Vara tätort.  

I samband med detaljplaneläggning väster om planområdet, detaljplan för 
Lassagården, del av Vara 26:1, under 2018-2020 har en dagvattenutredning för 
det området utförts. Då detta område ansluter till området och har samma 
geotekniska förutsättning förutsätts att samma dagvattenutredning kan ligga 
till grund.  

Planområdet avvattnas till ett markavvattningsföretag (Stommen, Torsgården, 
Skogsgård m.fl., R-E1b-0129) och vidare till Afsån som mynnar ut i Lidan. 
VA-huvudmannen har angett att dagvatten från området ska fördröjas ner till 
2 l/s/ha vid ett 20-årsregn, för att inte riskera att skador sker p.g.a. högt flöde 
till markavvattningsföretaget.  

 

Bilden ovan är ett utklipp från den dagvattenutredning som genomförts i samband med 
detaljplan för Lassagården (daterad år 2018) och visar de ytliga flödesvägarna som 
påverkar planområdet.  

Geotekniska undersökningar visar att större delar av området täcks av lera, 
vilket innebär att infiltrationsmöjligheten är begränsad. För att skapa 
långsiktig hantering av dagvatten är det viktigt att försöka minimera andelen 
hårdgjord yta. Fördröjning av dagvatten bör ske nära källan. Varje aktör som 
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påverkar dagvattenavrinningen genom förändrad grad av hårdgjord yta bör 
fördröja sin andel. 

Dubbla vattenledningar från Vattenverket korsar planområdet. I gata finns 
möjlighet till anslutning för vatten, avlopp och dagvattenledning. Det är 
viktigt att inom planområdet skydda ledningarna genom u-område eller att de 
förläggs inom allmän platsmark.  

Dagvattenhanteringen inom planområdet ska inte inskränka på vägområdets 
dike för väg 187. För att möjliggöra för att dagvatten ska kunna ta sig ytledes 
genom området via så kallade skyfallsstråk ska kommunen anlägga en 
dagvattenledning inom området som är planlagt för NATUR för att sedan 
ledas mot dagvattenanslutning som utmynnar i nordlig riktning. Anläggningen 
skall läggas så nära kvartersmarken som möjligt för att inte inskränka på 
trafikverkets vägområde för väg 187. 

Rekommendationer gällande byggnadsteknik 

I händelse av kraftigt regn som fyller ledningsnätet kommer flöden från 
uppströmsliggande bebyggelse (Sydväst om planområde) att korsa 
planområdet. Korrekt höjdsättning av planområdet är därmed en 
förutsättning för att minimera risken att skador på bebyggelsen uppstår i 
händelse av kraftigt regn. Byggnader bör höjdsättas till en högre nivå än 
angränsande gata (ca 50cm). Detta för att dagvatten säkert ska kunna avledas 
ytledes på gata. Närmast huskroppen rekommenderas en marklutning på 2%. 
Längre ifrån huset (ca 3 m) anses en marklutning på 1-2% vara tillräcklig.  

Geotekniska förhållanden   

Under år 2006 genomfördes en geoteknisk utredning inom planområdet 
utifrån förutsättningarna att området skulle exploateras för industriändamål. 
Utredningens resultat sammanfattas nedan.  

Inom planområdet är nivåskillnaderna små, och varierar mellan +79m i öster 
och +80 m i väster mot Kungsgatan. 

Jordlagren inom området utgörs under ytlagret av lera ovan friktionsjord på 
berg.   

För en grundvattennivå 2 m under markytan är leran överkonsoliderad med ca 
30 kPa. Detta innebär att markytan kan belastas med ca 25 kPa utan att stora 
sättningar erhålls. Ökas belastningen med mer än 25 kPa erhålls 
konsolideringssättningar. Dessa sättningar blir ca 3 cm/10kPa lastökning och 
meter komperssibel lera ner till ett lerdjup av ca 8m under markytan. Under 8 
m blir sättningarna betydligt mindre.  

För att säkerhetsställa att belastningen på marken inte blir för hög regleras 
kvartersmarken till att maximalt belastas med 25 kPa. Vid en projekteringsfas 
för byggnation inom området ska de geotekniska förhållandena särskilt 
beaktas och uppmärksammas.  

Rekommendationer gällande byggnadsteknik 

Lätta och medeltunga byggnader kan grundläggas på konventionellt sätt i 
befintliga jordlager. Den sammanlagda lastökningen, byggnader och 
uppfyllning m.m. bör ur sättningssynpunkt ej överstiga 25 kPa. Inom 
byggnader med varierade lerdjup kan sättningar bli ojämna. Grundläggning av 
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tyngre och sättningskänsligare byggnader kräver normalt grundförstärkning 
med stödpålar och/eller eventuell kompensationsgrundläggning.  

Innan byggnaders grundläggningsätt bestäms bör detaljerade undersökningar 
utföras, när nivåer, uppfyllnadshöjder, m.m. är kända.  

Vid schakt i lera djupare än 3m bör lokalstabiliteten kontrolleras, inte minst 
med tanke på lerans höga sensivitet. Där lerdjupen är små och schaktning utförs 
i friktionsjord kan flytjordsproblem uppstå.  

Bebyggelse  

Inom delar av planområdet är marken exploaterad. I norra området är marken 
bebyggd med två lagerbyggnader. I västra området är marken oexploaterad 
och gräsbevuxen. Det två befintliga lagerbyggnaderna är vardera ca 5,5 meter 
i byggnadshöjd.  

 

Illustrationen ovan visar planområdets omfattning med vit markering och befintlig 
bebyggelse med rödmarerade linjer.  
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Bilden ovan är tagen vid Ryttaregatan mot väg 187 och visar planområdet, oexploaterad 
mark i väster och befintlig bebyggelse i norr.  

Bebyggelse inom området regleras av följande planbestämmelser:  

Användningsbestämmelser för kvartersmark 

- Z (verksamheter): Användningen möjliggör för en bred 
verksamhetsutövning som har en begränsande omgivningspåverkan. 
Användningen möjliggör för en flexibel markanvändning i den 
meningen att behovet av verksamheter inom service, viss tillverkning, 
lager, verkstad och handel med skrymmande varor kan bedrivas inom 
användningsområdet.  

- R1 (Sporthall): Användningen möjliggör för att större ytkrävande 
idrottsverksamheter kan bedrivas inom området så som idrotts-
/sporthallar.  

Användningsbestämmelser för allmänna platser med kommunalt 
huvudmannaskap  

- GATA (Lokaltrafik): tillämpas för trafik som har sitt mål vid gatan.  
- NATUR: tillämpas för friväxande grönområden.  

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark  

- Exploateringsgrad: 50% av fastighetsytan inom kvartersmark får 
bebyggas. Detta för att tillmötesgå behovet av yta för en varierad 
verksamhetsutveckling inom området.  

- Nockhöjd: Inom kvartersmark tillåts en nockhöjd á 10,0m. 
- Utformning: Fasad som vetter mot väg 187 ska förses med fönster. 

Administrativa bestämmelser  

- u1: Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.   

Kulturmiljö och fornlämningar  

Riksantikvarieämbetets ”Fornsök” visar att ingen fornlämning finns inom 
planområdet.  

Under år 2006 genomfördes en arkeologisk utredning i samband med 
planläggning av området markerat i bilden nedan.  
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Kartan ovan redovisar det undersökningsområde (se svartskrafferat område) som den 
arkeologisk undersökning som genomfördes under år 2006 omfattade.  

Syftet med utredningen var att se om det fanns okända eller dolda 
fornlämningar inom området. I södra delen av undersökningsområdet 
iakttogs mörkfärgningar och sotfläckar. Dessa rensades fram och undersöktes 
ytterligare.  

Sotfläckarna tyder på mänsklig aktivitet, men var få och spridda. Det kan inte 
uteslutas att enstaka liknande sotfläckar och mörkfärgningar finns i området 
eftersom ingen totalavbaning kan rymmas inom ramen för en utredning, men 
ingen ytterligare som indikerar förhistoriska lämningar i form av grav- eller 
boplatslämningar hittades och bedömningen blir därför att de fåtaliga och 
spridda sotfläckarna ej bör erhålla status av fast fornlämning. Enligt museets 
mening föreligger således ingen antikvariskt hinder för vidare exploatering av 
området.  

Friytor  

I dagsläget finns inga närliggande ytor för rekreation. Inga ytterligare friytor 
planeras för eller tas i anspråk i och med planförslaget.  

I och med genomförande och projektering av intilliggande detaljplan 
Lassagården, del av Vara 26:1, som vann laga kraft 2020-01-14 kommer 
planområdet att angränsa till ett rekreationsområde längs med västra 
plangränsen. Således kan möjligheten för rekreation för anställda inom 
planområdet utvecklas.  

Trafik  

Infarten till planområdet sker via Stallgatan alternativt Ryttaregatan som leder 
ut mot Kungsgatan.  

Marken är idag planlagd för markanvändningen industri som ej får vara 
störande för sin omgivning. Utifrån befintlig byggrätt inom området kan 
trafikflödena inom, till och från området förväntas bli oförändrade. Förutom 



Detaljplan för Hästskon 3 & del av Vara 26:1  2020-04-07 

 

Sida 9 

 

att man kan förvänta sig ett minskat utsläpp om fler transporterar sig via 
cykel, gång eller kollektivtrafik.  

Om området exploateras med verksamheter som består av mer lagerhantering 
kan tyngre trafik inom området förväntas. Om området istället exploateras av 
verksamheter med viss andel handel eller för idrottsändamål kan transporter 
via cykel, gång eller bil förväntas vara en större andel än de tyngre 
transporterna. Således kan området dels trafikeras med fotgängare och 
cyklister, dels med tyngre fordon. Det är därmed av vikt att utforma 
trafikrummet och parkeringar som är trafiksäkra för såväl oskyddade 
trafikanter som för tyngre trafikslag.   

Idag finns det inga befintliga gång- och cykelvägar i planområdet. Väster om 
planområdet, inom området Lassagården, kommer en gång- och cykelväg att 
anläggas. Således finns det förutsättningar att skapa trafiksäkra gång- och 
cykelvägsanslutningar till planområdet och övriga tätorten vid en sådan 
anläggning.  

Busshållplats finns inom 200m från planområdet. Resecentrum nås inom ca 
1000m, med förbindelser till städer såsom Göteborg, Borås, Herrljunga och 
Lidköping.  

Behovet av parkeringar för de verksamheter som utvecklas inom planområdet 
skall tillmötesgås. Parkeringsbehovet kan tillmötesgås genom att utveckla 
parkeringsmöjlighet inom den egna fastigheten, alternativt genom 
samnyttjande av parkeringsplatser om sådant finns tillgängligt inom skäligt 
gångavstånd till planområdet.  

Tekniska frågor  

VATTEN OCH AVLOPP  

Fastigheten Hästskon 3 är ansluten till kommunalt VA.  

För del av Vara 26:1 finns kommunalt VA framdraget och förberett för 
anslutning.  

Planförslaget innebär ingen förändring av nuvarande möjlighet till nyttjande 
av kommunalt VA inom planområdet.    

AVFALL  

Fastighetsägare ansvarar för respektive fastighets avfallshantering.   

VÄRME OCH KYLA  

Det finns möjlighet att ansluta till fjärrvärme för de planerade 
verksamheterna.  

TELE, BREDBAND OCH ELDISTRUBTION  

Fastigheten Hästskon 3 är ansluten till befintligt elnät.  

Del av Vara 26:1 förväntas kunna anslutas till befintligt elnät.  

Fastigheterna är idag inte anslutna till bredband. Om fastighetsägaren önskar 
ansluta Hästskon 3 och/eller del av Vara 26:1 skall kontakt tas med lämplig 
leverantör för att möjliggöra för bredbandsanslutning.  
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Hälsa och säkerhet  

I Plan- och bygglagen utgör hälsa och säkerhet en av de prövningsgrunder 
länsstyrelsen ska utföra enligt 12 kap. 1§, innan beslutet om att anta en 
detaljplan. Prövningens syfte är att undersöka om detaljplanen kan befaras 
innebär att en bebyggelse blir olämplig med hänsyn till de boendes och 
övrigas hälsa eller skydd mot olyckshändelser.  

BULLER/TRAFIKSTÖRNINGAR 

Naturvårdverket har tagit fram en rapport, Vägledning om industri- och annat 
verksamhetsbuller (nr. 6538), och ska vara ett stöd för tillsynes- och 
prövningsmyndigheter. Nivåerna i tabellen som redovisas nedan avser 
immissionsvärden vid bostäder, förskolor, skolor och vårdlokaler. Nivåerna 
som anges i tabellen är vägledande för bedömning av om buller utgör en 
olägenhet för omgivningen.  

 

Maximala ljudnivåer (LFmax <55dBA) bör inte förekomma nattetid klockan 
22-06 annat än vid enstaka tillfällen.  

Planförslaget innebär att verksamheter som har en begränsad 
omgivningspåverkan kan lokaliseras inom området. Det innebär att 
verksamheter som i begränsad utsträckning avger lukt, ljudstörningar, buller 
eller andra typer av störningar kan lokaliseras här.  

Väster om planområdet finns det planlagt för bostäder. Då detta är ett nytt 
bostadsområde skall bostäderna klara följande riktvärden:  

 30 dBA ekvivalentnivå inomhus  

 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid  

 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)  

 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostaden  

Mellan planlagda bostäder och planområdet kommer ett grönområde att 
utvecklas. Då verksamheterna är av ej störande karaktär kan bebyggelsen 
anses vara lämplig utifrån bullersynpunkt.   

Utifrån befintlig byggrätt inom området förändras inte risk, säkerhet eller 
hälsoförhållandena i och med byggnation.  

FÖRORENINGAR  

Inga potentiellt förorenade områden finns i planområdet. Om föroreningar 
upptäcks vid markarbete ska anmälan ske direkt till kommunens miljö- och 
byggnadsnämnd. 
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FARLIGT GODS 

Planområdet är lokaliserat vid väg 187. Väg 187 är inte en rekommenderad 
väg för farligt gods, men farligt gods kan förekomma. Kvartersmark och 
byggrätt inom planområdet ska placeras med hänsyn till säkerhetsavstånd från 
väg 187 för att minska risken för påverkan av eventuell olycka från väg 187. 
Idag förhåller sig befintlig byggnation ca 20 meter från väg 187 . Detta 
avstånd anses vara tillräckligt. Risken för en sådan olycka uppskattas av 
kommunen som låg.  

BRAND OCH UTRYMMNINGSSÄKERHET  

I planområdet är det av stor vikt att möjliggöra för att utryckningsfordon kan 
ta sig fram vid olyckor. I Boverkets byggregler (BBR) avsnitt 5 anges riktlinjer 
för att öka framkomligheten för räddningstjänstens större utryckningsfordon. 
Räddningsväg och uppställningsplats bör utformas vad avser exempelvis fri 
höjd, marklutning, bredd, svängradie och bärighet.  

Avståndet mellan räddningsfordons uppställningsplats och byggandens 
angreppspunkt bör understiga 50 meter. Minsta körbanebredd bör vara minst 
3 meter och i kurvor en radie på 7 meter, med hinderfritt sidoområdet före, 
genom och efter kurvan.  

Närmaste markbrandpost finns vid brandstationen 150m från planområdet. 
För att minska avståndet mellan planområdet och befintlig markbrandpost 
bör kommunen anlägga en markbrandpost vid Ryttaregatan.  

Miljöbedömning och konsekvenser  

Undersökning  

När kommunen upprättar eller ändrar i en detaljplan eller ett program ska 
kommunen pröva planförslaget, genom ett undersökningssamråd, om det 
kommer leda till en betydande miljöpåverkan och således om en 
miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas eller ej. Syftet med att undersöka 
planförslaget inverkan på miljön är att främja en hållbar stadsutveckling.  

Kommunen har tillsammans med Länsstyrelsen genomfört ett 
undersökningssamråd under februari 2020. Undersökningssamrådet har utgått 
från Miljöbalken 6 kap kriterier. Länsstyrelsen och kommunen delar 
uppfattning om att detaljplanen inte medför till någon betydande 
miljöpåverkan. Det bör därför inte krävas en miljöbedömning genom en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB).  

NOLLALTERNATIV 

Det finns möjlighet att bebygga marken för industriändamål som ej är 
störande för sin omgivning. Således uteblir möjligheten för en flexibel 
verksamhetsutveckling på platsen. Området kan förväntas att trafikeras med 
främst tyngre trafik.  
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Genomförande av detaljplan  

Organisatoriska frågor 

PLANPROCESSEN 

För planer som omfattar någon av dessa punkter enligt PBL 5kap 7§ medför 
det ett utökat förfarande: 

o Inte är förenlig med översiktsplanen eller länsstyrelsens 
granskningsyttrande enligt PBL 3kap. 16§ 

o Är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor 
betydelse, eller  

o Kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Lag (2014:900) 

Om planförslaget inte uppfyller dessa punkter handläggs planprocessen med 
ett standardförfarande. 

Planarbetet bedrivs genom ett enkelt standardförfarande enligt plan- och 
bygglagen (PBL 2010:900) regler för standard förfarande. Vilket innebär att 
planförslaget först sänds ut på samråd med berörda sakägare, myndigheter 
och andra intressenter. En samrådsredogörelse skrivs utifrån de inkomna 
synpunkterna, där kommunen bemöter dessa genom kommentarer och 
eventuella åtgärder beskrivs. Planförslaget ställs därefter ut för granskning i 
minst två veckor och berörda har möjlighet att ta del av eventuella 
förändringar samt lämna nya synpunkter. Därefter görs ett 
granskningsutlåtande där nyinkomna synpunkter möts. Planförslaget kommer 
slutligen att tas upp för beslut om antagande i kommunfullmäktige. Efter 
antagande vinner planen laga kraft efter tre veckor.  

 

Tidsplan 

Steg i detaljplaneprocessen för 
standardförfarande 

Planerade tidpunkter 
för planen 

Planbesked i MBN §2019-11-14 (MBN§159) 

Upprättande av planförslag 2020 februari  

Samråd  2020 mars  

Granskning  2020 maj 

Antagande  2020 juni  

Laga kraft 2020 juli 
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GENOMFÖRANDETID 

Genomförandetiden för detaljplanen är fem år och räknas från den dag då 
beslutet om antagande vinner laga kraft.   

Fastighetsrättsliga frågor 

FASTIGHETSÄGARE & HUVUDMANNASKAP  

Fastigheten Hästskon 3 är i privat ägo.  

Fastigheten Vara 26:1 är i kommunal ägo. Fastighetsägare till Hästskon har 
genom en markanvisning ensamrätt att förvärva del av Vara 26:1 som berörs 
av planområdet. Markförvärvet förutsätter inte att planen vinner laga kraft.  

Fastighetsägaren ansvarar för genomförandet inom kvartersmark.  

Kommunen ansvarar för genomförandet inom allmän platsmark.  

MARKANVISNINGSAVTAL  

Markanvisningsavtal är tecknat för den del av Vara 26:1 som berörs av 
planförslaget, som utgörs av kvartersmark. Avtalet ger avtalsparten en 
ensamrätt med att förhandla med kommunen om förvärv av markområdet 
enligt avsiktsförklaringen som innebär att byggnation måste ske enligt 
planförslaget. Kommunen ska genomföra och bekosta förrättning, i övrigt 
finns inga särskilda villkor som medför kostnader eller skyldigheter som 
regleras i avtalet.  

FASTIGHETSINDELNING & FASTIGHETSKONSEKVENSER  

Kommunen har parallellt med planarbetet ansökt om att göra en 
lantmäteriförrättning som innebär att del av Vara 26:1 styckas av för att bilda 
en egen fastighet. Kommunen bekostar lantmäteriförrättningen. 

 

Illustrationen ovan redovisar fastighetsindelningen inom planområdet.  

Befintlig gata, planlagd för allmän platsmark gata i planförslaget, kommer 
fortsatt att ingå i fastigheten Vara 26:1.  
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Illustrationen ovan förtydligar framtida fastighetsindelning. Orange yta styckas av från 
fastigheten Vara 26:1 

LEDNINGSRÄTT & SERVITUT 

Del av planområdet delas idag av en kommunal va-ledning. Ledningen 
omfattas idag inte av en ledningsrätt, men dess nuvarande lokalisering 
reserveras med u-område reserverat område för allmännyttiga underjordiska ledningar.  

I samband med överlåtelse av marken ska rätt för ledningen säkras med 
nyttjanderättsavtal som kan ligga som grund för bildande av ledningsrätt. 
Kommunen avser ansöka om ledingsrättsförrättning för det större 
sammanhängande nätverk av ledningar som ovan nämnda ledning ingår.  

Det finns inga servitut inom planområdet som påverkas av planförslaget.  

BYGGLOV  

Inga förändringar i skyldigheten att söka bygglov föreslås.  

Ekonomiska och tekniska frågor 

PLANEKONOMI 

Planbekostnader regleras enligt planavtal.  

Planförslaget medför inte något behov av kommunal infrastruktur utöver den 
som redan finns färdigställt 

Kommunen ansvarar för, samt bekostar, uppdelningen av området i 
fastigheter samt övriga förrättningsåtgärder vars behov är kända i samband 
med laga kraft datum.  

 

2020-04-07 

 

 

Ellen Bengtsson 

Planarkitekt  
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Vara kommun 


