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Handläggning 
Rubricerad detaljplan, upprättad i februari 2020, har i enlighet med beslut i 
miljö och byggnadsnämnden, varit föremål för samråd mellan den 10 mars 
och den 31 mars år 2020.  

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 Västra Götalands Län  
o Trafikverket  
o Lantmäteriet  
o Västtrafik   
o PostNord AB  
o Miljö och byggnadsnämnden 
o Statens Geotekniska Institut (SGI)  

Yttranden utan särskild erinran:  

o Skanova AB 
o Räddningstjänsten Västra Skaraborg  
o Bildningsnämndens arbetsutskott  
o Vattenfall Eldistribution AB  
o Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU)  
o Socialnämndens arbetsutskott  
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 VÄSTRA GÖTALANDS LÄN yttrar sig enligt 

följande:  

Länsstyrelsens samlade bedömning  

Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap. 14§ plan- och 
bygglagen (PBL 2010:900).  

Kommunen behöver säkerhetsställa restriktionen om den sammanlagda 
lastökningen på plankartan.  

Kommunen bör också utreda hanteringen av jordbruksmark och se över 
hanteringen av risk för översvämningen samt dagvattenhantering. 
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning  
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Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10§ 
PBL och nu kända förhållanden att frågor som berör hälsa/säkerhet med 
avseende på geoteknik måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med 
vad som anges nedan för att ett antagande inte ska prövas av Länsstyrelsen.  

Motiv för bedömningen  

Prövningsgrunderna 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 PBL 11 kap. 10§  

Enligt 11kap 10§ ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagandebeslut 
av en plan eller områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon 
av de fem prövningsgrunderna.  

Hälsa och säkerhet, Geoteknik  

SGI har lämnat ett yttrande daterat 2020-03-27 som bifogas i sin helhet. SGI 
ställer sig frågande om restriktionen om att den sammanlagda lastökningen 
inte ska överstiga 25 kPa samt hur grundläggning för tyngre byggnader ska 
säkerhetsställas på plankartan. Läs mer om detta i SGI:s yttrande.  

Länsstyrelsen anser att restriktionen om att den sammanlagda lastökningen 
inte ska överstiga 25 kPa ska säkerhetsställas på plankartan, Att säkerhetsställa 
grundläggning för tyngre byggnader i plankartan kan vara svårt i planskedet i 
och med detta förutsätter en mer detaljerad undersökning. Den detaljerade 
undersökningen kan ske i samband med bygglov när man vet mer om 
byggnaderna och deras placering. Kommunen kan tydliggöra den här frågan 
ytterligare i planbeskrivningen.  

Plankartan kompletteras med bestämmelse avseende geoteknik.  

Planbeskrivningen kompletteras avseende geoteknik.  

Råd enligt PBL och MB  

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 
lagern i övrigt om det behövs utifrån allmän synpunkt.  

Risk för översvämning till följd av skyfall  

Det framgår i planbeskrivningen att en översiktlig översvämningskartering 
visar att planområdet kan beröras av översvämning vid skyfall. Enligt 
dagvattenutredningen behöver detaljplanen möjliggöra för att dagvatten ska 
kunna ta sig ytledes genom området via så kallade skyfallsstråk. 
Planbeskrivningen tar upp att korrekt höjdsättning av planområdet är en 
förutsättning för att minimera risken för att det uppstår skador på 
bebyggelsen i händelse av ett kraftigt regn. Planbeskrivningen tar också upp 
vilken höjdsättning och marklutning som rekommenderas i 
dagvattenutredningen.  

Det saknas bestämmelser på plankartan som reglerar lämpliga åtgärder. Det 
kan gärna framgå tydligare att kommunen kommer att säkerhetsställa att 
planområdet klarar framtida skyfall. Då planbeskrivningen endast är ett 
förtydligande dokument är det en fördel om planerade åtgärder om möjligt 
regleras på plankartan.  
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Beroende på lösning för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) kan 
olika mängder tas om hand inom den enskilda fastigheten, och då det finns 
en viss svårighet att utifrån de geotekniska förutsättningarna hantera 
dagvattnet 100% genom LOD finns möjligheten till anslutning till 
kommunal dagvattenledning.  

Beskrivning av hanteringen av dagvatten kompletteras.  

Jordbruksmark 

Då planområdet till en del utgörs av jordbruksmark, måste en utredning enligt 
3 kap. 4§ Miljöbalken utföras, för att leva upp till vad lagen kräver. 
Utredningen består av följande tre frågor:  

1. Är jordbruksmarken brukningsvärd?  
2. Är den aktuella förändrade markanvändningen ett väsentligt 

samhällsintresse?  
3. Varför är förutsättningarna att ta annan mark i anspråk inte 

tillfredställande? 

Dessa frågor måste utredas innan en förändrad markanvändning på 
jordbruksmark föreslås. Enligt tidigare domar från mark- och 
miljööverdomstolen kan en detaljplan som överklagas få avslag om dessa 
frågor inte har utretts.  

Frågan gällande markanvändningen inom detta område är redan avgjord i 
gällande plan ”Vara 26:1 m.fl.” som vann laga kraft 2007-04-28. 
Detaljplanen medger för industriändamål som ej får vara störande för sin 
omgivning. Planförslaget berör inte frågan om en förändrad 
markanvändning jämfört med den gällande detaljplanen. Förslaget innebär 
en utökad flexibilitet och förändrad byggrätt.  

Området som planförslaget berör utgörs av ett verksamhetsområde vilket 
innebär att inom området pågår det redan verksamhetsutövning och den del 
som ej ännu blivit exploaterad utgör en viktig yta för verksamhetsområdets 
helhet.  

Om denna typ av byggrätt skall föreslås på annan lokalisering än 
planförslagets, skulle det mycket troligt innebära en prövning av 
ianspråktagande av jordbruksmark då marken inom kommunen främst 
utgörs av jordbruksmarker. Att utöka befintlig byggrätts flexibilitet i ett 
befintligt verksamhetsområde innebär dels effektivisering av 
markanvändningen över tid och att annan brukningsvärd jordbruksmark i 
kommunen kan undvikas att tas i anspråk.  

Trafikverkets synpunkter  

Trafikverket har lämnat ett yttrande daterat 2020-03-18 som bifogas i sin 
helhet. Trafikverket vill framföra att ”kommunen måste se till att dagvatten hanteras 
inom planområdet och inte påverkar vägområdets dike på något sätt”. Trafikverket 
önskar också att ytliga flödesvägar för dagvatten vid kraftigt regn ska 
tydliggöras i planbeskrivningen.  

Länsstyrelsen delar trafikverkets synpunkter i detta avseende.  

Beskrivningen om dagvattenhanteringen kompletteras.  

Undersökningssamråd  
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Länsstyrelsen delar kommunens bedömning om att förslaget inte innebär 
betydande påverkan på miljön. Kommunen behöver därför inte ta fram en 
strategisk miljöbedömning. Separat undersökningssamråd har redan skett med 
Länsstyrelsen.  

 Noteras.  

TRAFIKVERKET yttrar sig enligt följande:  

Ärende  

Trafikverket har tagit del av handlingarna gällande samråd för detaljplan på 
fastigheterna Hästskon 3 och del av Vara 26:1 i Vara kommun. Syftet med 
detaljplanen är att möjliggöra för en flexibel verksamhetsutveckling över tid 
och således kunna motsvara framtida behov av en föränderlig marknad för 
verksamhetsutövning. Planförslaget innebär att byggrätten utökas något dels 
genom minskad prickmark och dels genom att tillåta en högre byggnads- och 
nockhöjd.  

Statlig infrastruktur  

Planområdet gränsar i nordost till väg 187 för vilken Trafikverket är 
väghållare. Trafikmätningen på väg 187 uppmättes år 2017 till 3018 
fordon/dygn, varav 384 tunga. Skyltad hastighet 70 km/h.  

Väg 187 är utpekad i det funktionellt prioriterade vägnätet med stor betydelse 
för godstrafik, dagliga personresor och kollektivtrafik.  

Trafikverkets synpunkter  

Avstånd till väg 

Trafikverket har inga synpunkter på avståndet mellan bebyggelsen och väg 
187, då de är placerade utanför både den så kallade säkerhetszonen och den 
tillståndspliktiga zonen. Trafikverket anser att det är bra att kommunen har 
detaljplanelagt allmänplatsmark närmas vägområdet och att gränsen för 
kvartersmark är en bit från vägområdet.  

 Noteras.  

Dagvatten  

Trafikverket noterar att i planbeskrivningen står det att möjligheten att 
infiltrera dagvatten direkt i marken är begränsad och att planområdet kan 
beröras av en översvämningsrisk vid skyfall. Trafikverket vill framföra att 
kommunen måste se till att dagvatten hanteras inom planområdet och inte 
påverkar vägområdet dike på något sätt. Vägdiken är endast till för vägens 
avvattning och Trafikverket tar inte emot vatten från andra verksamheter. En 
del av planområdet kommer utgöras av hårdgjord yta och Trafikverket vill 
belysa fördelarna med att arbeta med lokalt omhändertagande av dagvatten, 
t.ex. gröna tak. 

Trafikverket önskar att man i planbeskrivningen förtydligar ytliga flödesvägar 
för dagvatten från omkringliggande bebyggelse vid kraftigt regn. Det finns 
kort beskrivet i text men det är svårt att förstå vattnets väg och bedöma om 
väg 187 blir påverkad.  

 Beskrivningen om dagvattenhanteringen kompletteras.  

Plankarta  
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Trafikverket noterar att egenskapsbestämmelsen för kvartersmark som anger 
högsta nockhöjd (9,0) inte stämmer överens med vad som är utritat på 
plankartan (10,0).  

 Felaktigheten åtgärdas. 

Övrigt  

Trafikverket ser fram emot fortsatt deltagande i ärendet.  

Planbeskrivningen kompletteras med en beskrivning gällande ytliga 
flödesvägar. 

LANTMÄTERIET yttrar sig enligt följande:  

Delar av planen som bör förbättras 

Markanvisningsavtal aktuellt men redovisas inte  

I planbeskrivningen anges att markanvisningsavtal ska upprättas, men inget 
ytterligare anges om innehållet.  

Enligt 5 kap. 13§ 3 st. PBL ska kommunen, om avsikten är att genomföra 
markanvisningar, redan i samrådsskedet redovisa avtalens huvudsakliga 
innehåll liksom konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med 
stöd av ett eller flera sådana avtal i planbeskrivningen.  

Använd gärna handboken ”Lantmäterimyndighetens roll i 
planeringsprocessen, Handbok 5 ka. 15 och 22a §§ PBL” som stöd ang. 
lagstiftningens krav när ni kompletterar planhandlingarna.  

Planbeskrivningen kompletteras med en beskrivning gällande 
markanvisningsavtal. 

Delar av planen som skulle kunna förbättras  

(under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom Lantmäteriets 
lagstadgade bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet skulle förbättra 
detaljplanen.) 

Fastighetsbildning  

På s. 12 i planbeskrivningen står att kommunen har ansökt om att göra en 
fastighetsreglering som innebär att del av Vara 26:1 styckas av för att bilda en egen 
fastighet. Eftersom det finns möjlighet att göra antingen en avstyckning eller 
fastighetsreglering, bör kommunen förtydliga vilken åtgärd som ska vara 
aktuell för genomförandet av planen. I nuvarande skrivning har begreppen 
fastighetsreglering och avstyckning blandats ihop.  

Planbeskrivningen kompletteras med korrekta uttryck, enligt 
Lantmäteriets yttrande ovan, gällande fastighetsrättsliga frågor.  

Övriga frågor 

Vid genomläsning av planbeskrivningen har en upprepning uppmärksammats. 
Under rubriken ”rekommendationer gällande byggnadsteknik” på s. 4-5 
redovisar samman information som redan framgår under ovanstående rubrik 
om dagvatten.  

På plankartan finns det inte angivet vilket utskriftsformat som ska användas 
för att den angivna skalan ska stämma.  

 Upprepningen i planbeskrivningen åtgärdas.  
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Plankartan kompletteras med utskriftsformat.  

VÄSTTRAFIK yttrar sig enligt följande: 

Västtrafik har tagit del av samrådshandlingarna för Detaljplan Hästskon och 
del av Vara 26:1, Vara tätort, Vara kommun.  

Planen syftar till att möjliggöra verksamhetsutveckling och är flexibel i sin 
utformning för att kunna motsvara framtida behov.  

Västtrafik ser positivt på utveckling i närhet till befintlig kollektivtrafik. Inom 
gång- och cykelavstånd finns som planbeskrivningen anger, resmöjligheter 
med kollektivtrafiken. Relativ närhet till kollektivtrafik jämfört med 
parkeringsplatser för bilar spelar också roll för kollektivtrafikens attraktivitet. I 
planbeskrivningen anges att parkering ska lösas inom den egna fastigheten så 
att behovet av parkeringsplatser tillhörande den enskilda verksamheten kan 
tillmötesgås. Västtrafik skulle uppmuntra en formulering som möjliggör 
samnyttjande av befintliga eller tillkommande parkeringsytor även utanför 
planområdet. På så sätt möjliggörs dels effektivt nyttjande av markytan för 
parkering, samtidigt som avståndet till hållplats kan bli mindre relativt till 
parkering. Att tillgodose parkeringsbehovet inom fastigheten skapar inte 
bättre förutsättningar för kollektivtrafiken och ger inte förväntat högre andel 
kollektivtrafikresenärer i området. Genom tydliga och säkra vägar för 
oskyddade trafikanter ökar dock möjligheten att ta sig till området, vilket är 
positivt.  

Formuleringen gällande parkeringsmöjligt förändras till ”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.  

Planbeskrivningen kompletteras med en beskrivning gällande 
parkeringsmöjlighet som beskrivet ovan.  

POSTNORD 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 standarden på postmottagningsfunktionen. 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 verksamhetsområden 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 godkänns leder till att posten inte börjar delas ut till 
adressen.  

mailto:utdelningsforbattringar@postnord.com
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Detaljplaneförslaget innebär inte att ett nytt verksamhetsområde kommer 
att utvecklas. Förslaget innebär att två nya byggnader kan tillkomma 
inom Hästskon-området. Således innebär förlaget att ca. två nya 
verksamheter kan etableras inom planområdet.  

Fastighetsägare för Hästskon 3 och kommande markägare för del av 
Vara 26:1 informeras om detta.   

MILJÖ OCH BYGGNADSNÄMNDEN  

Miljöenheten anser att bullerfrågan är viktig att ta hänsyn till efter granskning 
av planbeskrivningen. Då ett nytt bostadsområde planeras nordväst om 
planområdet ska riktvärden gentemot bostäder klaras.  

Riktvärdena vid nybyggnation av bostadsbebyggelse är:  

 30 dBA ekvivalentnivå inomhus  

 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid  

 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)  

 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostaden  

När det gäller verksamhetsbuller som kan uppstå vid mindre industrier ska 
följande ekvivalenta ljudnivåer klaras mot bostad:  

 Dag (06-18)   50 dBA  

 Kväll (18-22) och helgdagar  45 dBA 

 Natt (22-06)  40 dBA 

Det är alltid viktigt att ett skyddsområde mellan bostäder och mindre 
industrier anläggs för att minimera eventuella störningar gentemot boende. Ur 
bullersynpunkt är det också viktigt att i den mån det går behålla eller anlägga 
ett natur- eller grönområde mellan industri och bostäder.  

Planbeskrivningen kompletteras med beskrivningen ovan gällande 
bullernivåer.  

Avseende avstånd mellan bostäder och verksamheter kommer ett 
grönområde att utvecklas mellan dessa i och med projekteringen av 
bostadsområdet Lassagården. Då verksamheterna är av ej störande 
karaktär kan bebyggelsen anses vara lämplig utifrån bullersynpunkt.  

När nya områden planeras för bebyggelse av olika slag är det också viktigt att 
dagvattenhanteringen beaktas. Andelen hårdgjord yta ökar och det 
tillsammans med ökade nederbördsmängder gör att det är viktigt att se över 
dagvattenhanteringen och lösa den på ett hållbart och långsiktigt sätt. 
Dagvattenhanteringen ska utformas så att rening sker av vattnet, via 
exempelvis dagvattendammar eller likande som ger goda möjligheter till 
fördröjning och infiltration av vattnet. Dagvattnet behandlas på detta sätt 
stegvis innan det slutligen når recipienten. I anslutning till parkeringar bör 
man exempelvis förse dagvattenbrunnar med enklare filter som tar hand om 
olje- och metallrester som sköljs av bilarna.  

I planbeskrivningen står det att dagvatten i största möjligaste mån ska 
fördröjas inom den egna fastigheten, det finns möjlighet till kommunal 
anslutning och att hårdgjorda ytor i för stor utsträckning ska minimeras. Det 
står också att vid händelse av kraftigt regn som fyller ledningsnätet kommer 
flöden från uppströmsliggande bebyggelse att korsa planområdet. Förslag på 
lösning för detta är att ställa krav på höjdsättningen av byggnader.  
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Byggenheten påtalar att krav på fördröjning av dagvatten och höjdsättning av 
byggnader ska framgå av planbestämmelsen eftersom avvattning med 
marklutning mot grannfastigheten inte får utföras.  

Beroende på lösning för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) kan 
olika mängder tas om hand inom den enskilda fastigheten, och då det finns 
en viss svårighet att utifrån de geotekniska förutsättningarna hantera 
dagvattnet 100% genom LOD finns möjligheten till anslutning till 
kommunal dagvattenledning.  

Beskrivning av hanteringen av dagvatten kompletteras.  

Byggenheten påtalar att högsta nockhöjd står 9 meter i texten för 
planbestämmelser med det står 10 meter på kartan.  

 Noteras. Felaktigheten åtgärdas.  

Prickmark 2,5 meter mot framtida bostadsområde upplevs som ett smalt 
skyddsområde med tanke på bland annat buller då området möjliggörs för 
olika verksamheter. Prickmark är varierande och i flera olika bredder vilket 
kan upplevas lite förvirrande med exempelvis 5 meter mot Vara 26:3 och 
Vara 26:7 och 6 meter mot Ryttaregatan. Det underlättar för fastighetsägaren 
om det är färre bredder på prickmarken.  

Anledningen till olika bredd på prickmarken är för att dels bevara 
karaktärsdrag inom Hästsko-området. Dels för att möjliggöra för att en 
framtida byggnation inom planområdet kan anläggas så nära den västliga 
gränsens som möjligt. Genom att möjliggöra för fasad i nära anslutning till 
park i väster minskar möjligheten till eventuell materialhantering på sidan 
mot park och bostadsområde. Likaså obebyggd yta mot öster nyttjas till 
verksamhetens syfte, såsom parkeringar och eventuell materialhantering, om 
byggnationen sker så nära fastighetsgränsen i väster som möjligt.  

Avståndet mellan bostäderna i väst och verksamheter inom planområdet 
kommer ett grönområde att utvecklas i och med projekteringen av 
bostadsområdet Lassagården. Då verksamheterna är av ej störande 
karaktär kan bebyggelsen anses vara lämplig utifrån bullersynpunkt.  

I den nu gällande detaljplanen finns krav på att en byggnad ska placeras minst 
7,5 meter från fastighetsgräns samt att högsta byggnadshöjd är 6 meter och 
högsta totalhöjd är 8 meter. Dessa krav är ändrade eller borttagna och på så 
vis kommer området att förtätas och byggnader bli högre.  

De befintliga fastigheterna som redan är bebyggda kan komma att byggas till i 
och med den nya detaljplanen och det är viktigt att man tagit med denna 
aspekten i planarbetet då det bland annat påverkar marken, dagvatten och 
utformningen av området.  

Geoteknisk utredning visar att marken klarar lätta och medeltunga byggnader 
men att tyngre byggnader behöver en annan grundläggning vilket ska framgå 
av planbestämmelsen.  

I beskrivningen står det att innan grundläggningssätt bestäms bör detaljerade 
undersökningar genomföras. Vad som ska ingå i detaljerade undersökningar 
framgår inte. Det bör specificeras vad som avses om det är att 
fastighetsägaren som ska göra ytterligare geotekniska undersökningar eller om 
det är beräkning av grundläggning och grundkonstruktion.  
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För att undvika sättningar är det av vikt att redovisa belastningen på 
markytan. Beroende på vilken typ av byggnation som sker inom 
planområdet kan olika underlag krävas för att kunna besvara hur 
sättningsförhållandena påverkas. Därmed är det således en form av 
beräkning av grundläggning och grundkonstruktion som kan krävas vid 
bygglovshandläggning för att undersöka den enskilda byggnadens 
förutsättningar och påverkan.  

Plankartan kompletteras med bestämmelse avseende geoteknik.  

När en byggnation sker enligt detaljplan förväntas att en geoteknisk 
undersökning är gjord och att marken klarar det som planbestämmelserna 
anger.  

Området som detaljplaneförslaget omfattar är avsett för Verksamhet och 
Sporthall. Det är viktigt att lösa säker gång- och cykeltrafik för barn och 
vuxna till och från fastigheterna eftersom det kommer att finnas tung trafik i 
området.  

 Noteras.  

Det framgår inte av beskrivningen om det finns bredband eller fiber i 
området. Det framgår inte heller om det finns tillräckligt med 
markbrandposter.  

Noteras. Planbeskrivningen kompletteras med beskrivning om fiber och 
bredbandsmöjlighet samt tillgången till brandposter.  

De förändringar som gjorts omfattar inte alla fastigheter i den nu gällande 
detaljplanen. Exempelvis omfattas inte de närliggande obebyggda 
fastigheterna Grimman 3, 4 och 5 av nya planförslaget vilket det kanske borde 
göra för att möjliggöra för verksamheter och framtida byggnation även på 
dessa fastigheter.  

Detaljplanearbetet har initierats av fastighetsägare för Hästskon 3 genom 
ansökan om planbesked. Om fastighetsägare för Grimman 3, 4 och 5 
anser det önskvärt att möjliggöra för en annan byggnation än den som är 
tillåten inom detaljplan ska dessa ansöka om planbesked.  

SGI:s synpunkter  

Enligt geoteknisk undersökning utförd inom planområdet är nivåskillnaderna 
små, och varierar mellan +79m i öster och +80 m. Jordlagren utgörs under 
ytlagren av lera ovan friktionsjord på berg. För en grundvattennivå 2m under 
markytan är leran överkonsoliderad med ca 30 kPa.  

Enligt undersökningen bör den sammanlagda lastökningen, byggnader och 
uppfyllning, ur sättningssynpunkt ej överstiga 25 kPa. Inom byggnader med 
varierade lerdjup kan sättningar bli ojämna. Grundläggning av tyngre och 
sättningskänsligare byggnader kräver normalt grundförstärkning med 
stödpålar och/eller eventuell kompensationsgrundläggning. Vi ställer oss dock 
frågande till om åtgärden, utan att vara införd på plankartan, är tillräckligt 
säkerhetsställd i planen.  

SGI ser från geoteknisk synvinkel att planläggning är möjlig förutsatt att 
ovanstående synpunkt beaktas i det fortsatta planarbetet. Krävs det åtgärder 
eller restriktioner ska dessa på ett plantekniskt godtagbart sätt säkerhetsställas 
i planen. 
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Plankartan kompletteras med bestämmelse avseende geoteknik.  

 

Förändringar efter samråd  

Plankarta  

o Plankartan kompletteras med angivet utskriftsformat.  
o Plankartan kompletteras med bestämmelse avseende geoteknik  

Planbeskrivning 

o Kapitlet gällande fastighetsrättsliga frågor kompletteras avseende 
korrekta begrepp. 

o Planbeskrivningen kompletteras med en beskrivning gällande ytliga 
flödesvägar och dagvattenhantering. 

o Planbeskrivningen kompletteras med korrekt beskrivning gällande 
nockhöjd.  

o Planbeskrivningen kompletteras med beskrivning om fiber och 
bredbandsmöjlighet samt tillgången till brandposter.  

o Beskrivning gällande buller och påverkan på intilliggande 
bostadsområde kompletteras.  

o Planbeskrivningen kompletteras med en beskrivning gällande 
markanvisningsavtal. 

o Upprepning i planbeskrivningen åtgärdas.  
o Beskrivningen av parkeringsbehovet och hur det kan tillgodoses 

kompletteras. 
o Planbeskrivningen kompletteras avseende geoteknik.  
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