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Handläggning 
Rubricerad detaljplan, upprättad i september 2020, har i enlighet med beslut i 
miljö och byggnadsnämnden, varit föremål för samråd mellan den 21e 
september och den 12e oktober år 2020.  

Detaljplanen handläggs med 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 samt 
kommunens anslagstavla.  

Inkomna synpunkter  

Följande har inkommit med yttrande:  
o Länsstyrelsen 
o Trafikverket  
o Lantmäteriet  
o Socialnämndens arbetsutskott  
o Fastighetsägare Ritaren 36  
o Vara ortens bouleföreningar  
o Miljö- och byggnadsförvaltningen  
o Statens Geotekniska Institut  
o Fastighetsägare Ritaren 37  
o Fastighetsägare Ritaren 8  
o Fastighetsägare Torsgården 1:4  
o Bildningsnämndens arbetsutskott  
o Fastighetsägare Kylaren 5 

Yttranden utan särskild erinran:  
o Skanova AB  
o Vattenfall Eldistribution AB  
o Räddningstjänsten Västra Skaraborg 
o Västtrafik  
o Tekniska nämnden  
o PostNord 
o Kommunstyrelsens 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 yttrar sig enligt följande:  
Länsstyrelsens samlade bedömning  

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

Kommunen behöver bearbeta frågor som berör översvämning, buller och 
geoteknik innan granskningsskedet.  

Kommunen bör också se över plantekniska aspekter av planändring samt 
beakta eventuell påverkan på intilliggande markavvattningsföretag.  

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning  

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, översvämning och buller måste lösas på ett 
tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande 
av en detaljplan enligt förslagen inte kommer att prövas.  

Motiv för bedömningen  

Prövningsgrunder 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.  

Prövningsgrunderna enligt PBL 11kap. 10§  

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

Geoteknik  

SGI har lämnat ett yttrande daterat 2020-10-07 som bifogas i sin helhet. Med 
stöd från SGI:s yttrande bedömer vi att frågan om stabilitet för befintliga 
förutsättningar och de planerade byggnaderna ska bedömas under 
planprocessen. Den här bedömningen ska i sin tur byggas på en utredning av 
de geotekniska förutsättningar på de delar som ändras enligt förslaget  

Planbestämmelsen ”a1” behöver också ses över. Enligt vår bedömning har 
bestämmelsen inte stöd i (PBL 2010:900). Krävs det åtgärder eller 
restriktioner ska dessa på ett plantekniskt godtagbart sätt säkerhetsställas i 
planförslaget.  

 Gällande geotekniska förutsättningar har en geoteknisk utredning 
 genomförts daterad 1994. Utifrån resultatet från den geotekniska 
 utredningen har datan analyserats av AWER Geoteknik (daterat 2020). 
 AWER Geoteknik har därmed utrett de geotekniska förutsättningarna 
 och därför gör kommunen bedömningen att planerad padelhall är lämplig 
 vad gäller geoteknik. Planbeskrivningen förtydligas gällande geotekniken.  

 Planbestämmelsen ”a1” tas bort ur plankartan.  

Översvämning  

Kommunen beskriver att en översiktlig översvämningskartering visar att 
planområdet kan beröras av översvämningsrisk.  

Länsstyrelsen bedömer att denna risk påverkas av att den hårdgjorda ytan 
tillåts öka. Det behöver därför säkerhetsställas att bebyggelsen inte tar skada 
eller orsakar skada vid en översvämning. Vidare måste framkomligheten till 
och från planområdet i händelse av översvämning beaktas. Eventuella 
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skyddsåtgärder behöver beskrivas och möjligast mån säkerhetsställas. Mer 
information finns i ”Rekommendationer för hantering av översvämning till 
följd av skyfall” (Fakta 2018:5), utgiven av länsstyrelserna i Stockholm och 
Västra Götaland.  

 Planhandlingarna kompletteras med dagvattenutredning.  

Buller  

På plankartan finns det en planbestämmelse m1 som lyder ”Verksamheten får 
inte vara störande för omgivande bostäder”. I bedömningen om störningar i 
planbeskrivningen konstateras att ljud- och ljusstörningar från bollplaner kan 
vara ett problem. Det framgår dock inte om kommunen anse att det är ett 
problem här i det aktuella fallet.  

Kommunen behöver utveckla hur de ser på eventuella störningar för boende 
från verksamheter som är tillåtna enligt detaljplan och vilka skyddsåtgärder 
som eventuellt behöver vidtas och säkras i planförslaget.  

 Planbestämmelsen fanns inom gällande plankartan då förslaget avsåg en 
 planändring och bestämmelsen m1 fanns på tidigare plankarta. Således 
 kvarstod endast tidigare bestämmelse.  

 Bestämmelsen m1 tas bort från plankartan. 

 Planförslaget innebär inte någon skillnad i störningspåverkan utifrån 
 gällande detaljplan.  

Råd enligt PBL och MB  

Enligt 5 kap. 14§ PBL är en av Länsstyrelsens uppgifter under samrådet att 
särskilt ge råd om tillämpning av 2 kapitlet PBL och bestämmelserna i lagen i 
övrigt om det behövs från allmän synpunkt.  

Ändring av detaljplan  

Kommunen bör överväga att införa ändringar i den ursprungliga plankartan. 
Förslag av planändring har gjorts på egen plankarta. Enligt Boverket, ”Det kan 
finnas en detaljplan för ett geografiskt område och det går därför inte att göra 
ändringsplaner, tilläggsplaner eller liknande som ska gälla tillsammans med den 
ursprungliga planen. Det innebär att ändringar görs i den ursprungliga planen vid en 
ändring av detaljplan”.  

Mer om detta kan man läsa på Boverkets kunskapsbank, 
https://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/planering/detaljplan/andring-av-detaljplan/ 

 Kommunen har beslutat att detta planärende omfattar en ny plan 
 istället för en planändring.  

Markavvattning  

Vi vill informera om att det finns ett markavvattningsföretag längs den 
sydöstra delen av planområdet. Om dagvatten ska släppas till 
markavvattningsföretaget ska de ge sitt godkännande till det.  

 Dagvatten ska inte ledas till markavvattningsföretaget.  

 Planhandlingarna kompletteras med dagvattenutredning.   

Trafikverkets synpunkter  

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/andring-av-detaljplan/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/andring-av-detaljplan/
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Trafikverket har lämnat yttrande daterat 2020-09-24. Trafikverket har inga 
synpunkter på planförslaget.  

Undersökningssamråd  

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning om att förslaget inte innebär 
betydande påverkan på miljön. Kommunen behöver därför inte ta fram en 
strategisk miljöbedömning.  

 Noteras.  

TRAFIKVERKET (trv) yttrar sig enligt följande:  
Ärende  

Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna gällande ändring av 
detaljplan för en utökad byggrätt för en byggnation av padelhall. Således 
innebär planförslaget en högre tillåten byggnads- och nockhöjd samt utökad 
byggrätt gällande exploateringstal.  

Statlig infrastruktur  

Närmaste statliga infrastruktur är väg 187 strax öster om planområdet. Vägen 
är funktionellt prioriterad för godstrafik, dagliga personresor samt 
kollektivtrafik. Trafikmängden uppmättes år 2017 till 3472 fordon/dygn, 
varav 422 tunga. Skyltad hastighet 60 km/h.  

Trafikverkets synpunkter  

Trafikverket gör bedömningen att statlig infrastruktur inte har någon inverkan 
på planen, eller vice versa. Trafikverket har därför inga synpunkter på 
planförslaget.  

 Noteras.  

LANTMÄTERIET yttrar sig enligt följande:  
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  

Tydliggöra om det är en ändring av plan eller ny detaljplan  

Vid genomgång av planhandlingarna är det oklart om det ska göras en 
planändring eller en ny detaljplan. Eftersom det finns en ny plankarta som 
tillhör planbeskrivningen, uppfattar lantmäteriet att det med nuvarande 
redovisning gjorts en ”tilläggsplan”.  

Det kan bara finnas en detaljplan för ett geografiskt område därmed är det 
inte möjligt att göra ändringsplaner, tillägg eller liknande som ska gälla 
tillsammans med den ursprungliga planen. Vid eventuell ändring av detaljplan, 
ska ändringar göras i den ursprungliga planen. När ändringen sedan vunnit 
laga kraft så är det planen i sin ändrade form som blir gällande. I nuvarande 
planbeskrivning redogörs tydligt att en planändring avses, dock ska ändringen 
även redovisas i den ursprungliga plankartan.  

 Se kommunens kommentar till länsstyrelsen vid rubrik ”Ändring av 
 detaljplan”.  

Ska exploateringsavtal tecknas? 

I planbeskrivningen framgår inte om något exploateringsavtal ska tecknas, 
men för Lantmäteriet det förefaller som en sådan situation där det är vanligt 
att exploateringsavtal tecknas. Om avsikten är att sådant avtal ska tecknas ska 
kommunen enligt 5 kap. 13 § 3 st. PBL, redan i samrådsskedet redovisa 
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avtalens huvudsakliga innehåll liksom konsekvenserna av att planen helt eller 
delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal i planbeskrivningen.  

Ifall det är aktuellt, använd gärna handboken ”Lantmäterimyndighetens roll i 
planeringsprocessen, Handbok 5 kap. 15 och 22a §§PBL” som stöd ang. 
lagstiftningen krav när ni kompletterar planhandlingarna ang. 
exploateringsavtal.  

 Inget exploateringsavtal ska tecknas.  

Delar av planen som bör förbättras  

Grundkartan  

I grundkartan saknas fastighetsbeteckningar. Det är viktigt att 
fastighetsbeteckningarna redovisas för att göra det lätt för den som är berörd 
av planen att hitta respektive fastighet på plankartan.  

 Grundkartan kompletteras med fastighetsbeteckningar.  

Delar av planen som skulle kunna förbättras  

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

Planbestämmelse som saknar lagstöd  

Under administrativa bestämmelser i plankartan finns en bestämmelse om 
ändrad lovplikt, a1 – Bygglov får inte ges för nybyggnation eller tillbyggnation förrän 
geotekniska förutsättningar har säkerhetsställts.  

Lantmäteriet uppfattar denna planbestämmelse som ett krav på vidare 
utredningar vilket inte har stöd i Plan- och bygglagen 4 kap. När en detaljplan 
vinner laga kraft ska samtliga förutsättningar vara utredda så att marken är 
lämplig för det ändamål som planen anger. Det är därmed inte möjligt att ha 
bestämmelser om vidare utredning som ska göras efter det att planen vunnit 
laga kraft.  

 Se kommentar till Länsstyrelsen vid geoteknik.  

Administrativ gräns saknas  

I plankartan har kommunen använt sig av en administrativ bestämmelse om 
ändrad lovplikt, a1. Det lantmäteriet uppmärksammat är att det saknas en 
gränsbeteckning för administrativ gräns i listan med planbestämmelser. Det 
bör kompletteras.  

  Se kommentar till Länsstyrelsen vid geoteknik. 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT yttrar sig enligt följande:  
Socialnämndens arbetsutskott beslut  

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att, då socialnämndens beslut ej kan 
avvaktas (SN:s del.ord punkt 3:28) avge följande yttrande:  

Socialnämnden har tagit del av rubricerad detaljplan och anser att 
tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning speciellt ska beaktas. I 
övrigt finns inget att erinra.  

Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 17e september 2020 att sända ut 
planförslaget för Ritaren 21 på samråd. Området omnämns inte särskilt i 
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ÖP2012. Ändringen av gällande detaljplan syftar till att möjliggöra för en 
utökad byggrätt samt utveckling av den befintliga idrottsverksamheten.  

 Noteras. Utformningskrav på bebyggelsen vad gäller tillgänglighet regleras i 
 Plan och bygglagen och Boverkets byggregler. När fastighetsägaren ansöker 
 om bygglov prövas dessa frågor. Inga undantag från gällande regelverk vad 
 gäller tillgänglighet eller bygglov föreslås i detaljplan.  

FASTIGHETSÄGARE FÖR RITAREN 36 yttrar sig enligt följande:  
1. Ritningarna i planbeskrivningen är lite förvirrande eftersom på en del 

av dem ligger fotbollsplanen på andra hållet mot hur den ligger i 
verkligenheten.  
 Plankartan som finns bifogad i planbeskrivningen som syns på s. 2, 3 och 
 5 finns tidigare illustrationslinjer med. Det innebär att det fanns en vision 
 om hur fotbollsplanerna skulle ligga men att de i verkligheten har anlagts 
 på ett annat sätt. Text nedan illustrationen förtydligas med text med ovan 
 givet resonemang.   

2. När det gäller den utökade byggytan för den nya fastigheten utbruten 
ur Ritaren 21 framgår det i texten att den är 2000kvm, men på 
ritningen står det 4000kvm?  
 Planbeskrivningens exploateringstal är felaktigt och ändras till korrekt 
 exploateringstal enligt plankartan.  

3. Skuggstudien har nog blivit lite fel. Dels framgår det inte hur stor 
byggnaden är? Dels saknas skuggning på bilderna gällande kl. 12:00 
och kl. 20:00. Däremot finns skuggningen med på bilderna från kl. 16, 
men de är åt fel håll. Solen går ner i väster.  
 Skuggstudien kompletteras med mått på byggnation samt korrekt 
 skuggförhållanden.  

4. På sidan 12 högst upp står ”Idag finns det en vall mellan bostäder i 
väst och konstgräsplanen för att minska eventuella störningar.” På 
sidan 10 sista meningen i första stycket står det ”Planändringen 
innebär att stora delar av den oexploaterade gräsytan fortsatt kan 
finnas kvar, som exempelvis kan utvecklas till träningsplaner för olika 
idrottsaktiviteter.” Vi tycker dessa saker står i motsatsförhållanden till 
varandra om man först gör en vall för att hindra störande ljud och 
sedan tillåter att man gör nya träningsplaner väster om vallen.  
 Meningen omformuleras på s. 10 för att inte stå i motsats till senare text i 
 planbeskrivningen.  

5. Vi skulle också vilka föreslå att man använder en del av de jordmassor 
som blir vid bygget av paddelhallen till att höja den befintliga vallen 
väster om konstgräsplanen en aning.   
 Noteras. Vall mellan boende och befintlig fotbollsplan kan med fördel 
 höjas för att ta omhand de schaktmassor som uppkommer i samband med 
 markarbeten för padelhallen. 

6. Vidare skulle vi vilja föreslå att det byggs en jordvall utefter ringleden 
med början vid fastigheten Backa 1:4 mellan ringleden och 
fotbollsplanen. Detta på samma sätt som redan gjorts längre väster 
utefter ringleden. Detta skulle vara ett bra, billigt och miljövänligt sätt 
att göra av jordmassor och ha en positiv ljuddämpande effekt för oss 
boende i kv. Ritaren och även för aktiviteter på fotbollsplanen. Win, 
win, win effekt!  
 Noteras. En vall mellan ringleden och fotbollsplanen kan med fördel 
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 anläggas, förutsatt att gällande detaljplan samt säkerhetsavstånd gentemot 
 ringleden kan efterlevas.   

VARA ORTENS BOULEFÖRENINGAR yttrar sig enligt följande:  
Om ni ska bygga paddelhall bygg gärna större då och få plats med en 
boulehall i samma bygge. Boule är också en sport som flera hundra utövare 
som vill under tak på vinterhalvåret. Och om det finns plats för utebanor där 
för banorna i Badhusparken är inte lämpliga, för mycket påverkan och 
nedskräpning. Inga tvätt och toamöjligheter.  

 Noteras.  

 Det är en privat aktör som etablerar en padelhall inom planområdet, samt 
 en annan privat aktör som äger marken. Därmed kommer Vara 
 kommun i detta fall varken att bygga, äga eller drifta någon i utvecklingen 
 av padelhallen. Önskemålet som nämns ovan vidarebefordras till 
 etablerararen av padelhallen.  

MILJÖ- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN  
Miljö- och byggnadsförvaltningen har granskat inlämnad planbeskrivning och 
plankarta gällande det aktuella ärendet.  

Miljöenheten har följande synpunkter:  

När nya området planeras för bebyggelse av olika slag är det 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.  

Det är av stor vikt att hantera dagvattnet lokalt i den mån det går. I 
planbeskrivningen framgår det att det finns möjlighet till kommunal 
dagvattenanslutning i de fall man inte till 100% kan omhänderta allt 
dagvatten. Detta medför att dagvatten leds via ledningar och diken till Afsån 
och vidare till Lidan som idag inte har en god ekologisk status.  

 Planhandlingarna kompletteras med en dagvattenutredning. 

Buller från trafiken och idrottsanläggningar är viktigt att ta hänsyn till. För att 
minimera bullerspridningen är det viktigt att natur- och grönområden samt 
den gräsvall som avgränsar fotbollsplanerna från bostadsområdet i väst 
bevaras i så stor utsträckning som möjligt.   

Uppstår schaktmassor i anläggningsarbetet ska kontakt tas med miljöenheten. 
Det kan innebära en anmälnings- eller tillståndsplikt.  

 Noteras. Planförslaget innebär ingen förändring i bullervallens lokalisering 
 eller utbredning. Om fastighetsägaren önskar att utöka befintlig vall skall 
 miljö- och byggenheten kontaktas. 

Byggenheten har varit delaktig i det löpande arbetet med planen, men har 
följande synpunkter:  
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I planbeskrivningen framgår de ten översiktlig översvämningskartering vid 
skyfall visar att planområdet kan beröras av översvämningsrisk. Byggenheten 
vill därför påtala att det väldigt viktigt att det ordnas bra lösningar för att leda 
bort eventuell nederbörd vid skyfall för att undvika att byggnader blir skadade 
vid en översvämning.  

 Planhandlingarna kompletteras med en dagvattenutredning. 

I planbeskrivningen framgår det att det öster om det planområde som 
planändringen omfattar finns en allmän parkering. Nuvarande parkeringar 
omfattar ca 40-50 parkeringsplatser och anses vara tillräckligt för att 
ytterligare idrottsverksamhet kan tillkomma i anslutning till befintligt 
idrottsområde. Om det blir ett ökat behov av parkeringar kan 
parkeringsplatsen utökas i sydlig riktning enligt gällande detaljplan. Alternativt 
kan parkeringsbehovet lösas och tillgodoses inom den egna fastigheten. 
Byggenheten vill lyfta att man behöver beakta det faktum att parkeringsplats 
för rörelseförhindrad ska finnas med ett maximalt avstånd om 25 meter från 
entré.  

 Noteras. Inga undantag från gällande regelverk vad gäller tillgänglighet 
 eller bygglov föreslås i detaljplan. 

SVERIGES GEOTEKNISKA INSTITUT yttrar sig enligt följande:  
Yttrande över samrådshandling  

Statens geotekniska institut (SGI) har från Länsstyrelsen i Västra Götalands 
län erhållit rubricerad ändring av detaljplan med begäran om yttrande. SGI:s 
yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, skred och erosion. 
Grundläggning- och miljötekniska frågor, såsom hantering av radon, ingår 
således inte.  

Ändringen av gällande detaljplan syftar till att möjliggöra för en utökad 
byggrätt samt utveckling av den befintliga idrottsverksamheten.  

SGI:s ställningstagande  

Enligt den geotekniska utredningen består jordlagerföljden av 1,5 – 3m tjock 
siltig torrskorpelera på ett 4,5 - 11m tjockt lager av lös-halvfast lera som vilar 
på 3 – 8m friktionsjord. Jorden är överkonsoliderad 40 kPa för en 
grundvattenportrycksnivå 3 m under markytan. Dimensionerande 
överkonsolidering valds till 27 kPa. Inom område skall byggas hus i högst två 
våningar.  

Ingen bedömning av områdets stabilitet har utförts i redovisade handlingar. 
SGI vill lyfta frågan avseende stabilitet för vallarna kring fotbollsplanen. Alla 
uppfyllnader, avschaktningar, släntlutningar etc. måste utföras så att 
stabiliteten inte blir otillfredsställande. Vi rekommenderar därför att det görs 
en bedömning av vallarnas stabilitet och eventuella restriktioner införs i 
planen. Vi vill även lyfta frågan avseende om eventuella nivåskillnader 
planeras inom området i övrigt. I så fall behöver stabiliteten kontrolleras för 
de nivåskillnader som skapas.  

SGI ser från geoteknisk synvinkel att planläggning är möjligt förutsatt att 
ovanstående synpunkter beaktas i det fortsatta planarbetet. Krävs det åtgärder 
eller restriktioner ska dessa på ett plantekniskt godtagbart sätt säkerhetsställas 
i planen.  
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 Gällande geotekniska förutsättningar har en geoteknisk utredning 
 genomförts daterad 1994. Utifrån resultatet från den geotekniska 
 utredningen har datan analyserats av AWER Geoteknik (daterat 2020). 
 AWER Geoteknik har därmed utrett de geotekniska förutsättningarna 
 och därför gör kommunen bedömningen att planerad padelhall är lämplig 
 vad gäller geoteknik. Planbeskrivningen förtydligas gällande geotekniken.  

 Planbestämmelsen ”a1” tas bort ur plankartan.  

FASTIGHETSÄGARE RITAREN 37 yttrar sig enligt följande:  
Härmed vill vi motsätta oss att det byggs fler planer för fotboll väster om den 
befintliga gräsvall som finns idag.  

Vid köp av vår tomt Ritaren 37 fick vi uppgift om att ängen inte skulle 
bebyggas ytterligare. Eftersom Adelsgatan består av Seniorvillor med äldre 
befolkning kommer detta därför att bli störande.  

 Planförslaget innebär inte att det kan anläggas fler fotbollsplaner än vad 
 gällande detaljplan medger för. Planförslaget innebär endast en utökad 
 byggrätt för att möjliggöra en byggnation av padelhall i sydöstra delen av 
 fastigheten Ritaren 21.  

 Idag finns det en yta planlagd för PARK á 30 m mellan bostäder vid 
 Andelsgatan och fastigheten Ritaren 21 som idag är planlagd för 
 idrottsändamål. Planförslaget innebär ingen förändring av ytor utom 
 Ritaren 21, således kommer den äng som hänvisas till ovan fortsatt att 
 kunna finnas kvar i sin nuvarande form. 

FASTIGHETSÄGARE RITAREN 8 yttrar sig enligt följande:  
Jag vill som närboende och företrädare för Vänsterpartiet i Vara lämna några 
synpunkter på Ändring av detaljplan för Ritaren 21.  

Är boende på Bondegatan 6 och använder området för rastning av vår hund 
Ronja, vilket gör att jag delar området med flera andra hundägare för rastning 
och promenader.  

Är medveten om att området ägs av Vara SK och att det finns intresse från 
dem att avyttra mark som Vara SK själva inte avser att ta i anspråk.  

Vill ändå framföra att området som idag är grönområde och parkmark är 
viktiga grönområden i området som är ganska hårt exploaterat redan idag med 
bostäder, gator, parkeringar, industriområden och relativt hård trafikerad 
ringled. En byggnad går heller inte att jämföra med en fotbollsplan då sikten 
över ett område med fotbollsplaner inte kan jämföras med en byggnad för 
paddel eller andra idrottsaktiviteter. Områdets space/sikt och utformning 
kommer att påverkas en hel del och dess öppna karaktär som finns idag 
kommer försämras.  

 Idag finns det en yta planlagd för PARK á 30 m mellan bostäder vid 
 Andelsgatan och fastigheten Ritaren 21 som idag är planlagd för 
 idrottsändamål. Planförslaget innebär ingen förändring av ytor utom 
 Ritaren 21, således kommer den äng som finns inom detta PARK-område 
 fortsatt att kunna finnas kvar i sin nuvarande form.  

 Genom att samla idrott till ett koncentrerat område i tätorten kan de 
 större grönstrukturerna i tätorten bevaras och utvecklas.  
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Är svårt att inte nämna GMM-tomten som utgör en betydande del i område 
som idag står relativt tom. Den tomten vore bättre att exploatera för både 
byggnation och parkering och önskvärt vore om kommunen kunde påverka 
på GMM-tomten kan användas istället. Kommunen bör då återköpa marken 
inom Ritaren 21 för att bli permanent grönområde och hänvisa de med 
byggplaner för exploatering av Ritaren 21 till GMM-tomten.  

 Det är en privat aktör som är ägare av GMM-tomten. Kommunen har 
 inget ansvar i att äga eller drifta något i utvecklingen av denna lokal. 
 Således är det den privata aktörens ansvar för utvecklingen inom denna 
 lokal. Om det finns ett intresse hos aktören som vill etablera en padelhall 
 att inrymmas inom en befintlig lokal är det upp till denne att kontakta 
 berörd fastighetsägare.  

Dessutom vore det önskvärt att förstärka grönområde mellan Andelsgatan 
och Kolonigatan med en gångväg öster om Torsgårdsskolan och i västra 
delen av grönområde ”Prärien” mellan Andelsgatan och Kolonigatan!   

 I gällande detaljplan finns det möjlighet för en utveckling av gång- och 
 cykelväg på östra sidan av Torsgårdsskolan, mellan Andelsgatan och 
 Kolonigatan. Planförslaget påverkar inte möjligheten för denna utveckling. 

FASTIGHETSÄGARE TORSGÅRDEN 1:4  
Pga. att vi redan får in ljud och ljus från fotbollsplan och dess belysning, vill vi 
att grönområde med träden blir kvar och ser gärna att vallen utökas.  

 Det finns idag ett planlagt PARK-område á 30 m mellan bostäder vid 
 Andelsgatan och planerat idrottsområde. Inom detta område kan olika 
 typer av grönområden utvecklas, med bland annat olika planteringar och 
 aktivitetsytor för parkändamål. Planförslaget innebär ingen förändring för 
 detta område. 

 Fastighetsägare för respektive fastighet ansvarar för plantering av träd 
 och/eller utveckling av vallar. Inom den fastighet som påverkas av 
 planförslaget, Ritaren 21, är fastigheten privat ägd och således ansvarar 
 denne fastighetsägare för utveckling av dels vall och plantering av träd.  

BILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT yttrar sig enligt följande:  
Bildningsnämndens arbetsutskotts beslut  

Bildningsnämnden yttrar sig till Miljö- och byggnadsnämnden enligt följande:  

Det utpekade detaljplanen ligger i direkt anslutning till Torsgårdsskolan. Just 
nu finns det initiala planer på att bygga en gymnastikhall vid Torsgårdsskolan i 
anslutning till Pentahallen, vilket kommer att ta skolans nuvarande idrottsplan 
i anspråk. En eventuell ny idrottsplan för utomhusbruk kan endast anläggas 
mot den fastighet som detaljplanen gäller. Detta potentiella framtida 
användningsområde bör tas i beaktande i det fortsatta arbetet.  

I övrigt ser nämnden en risk att elevernas lärmiljö och personalens arbetsmiljö 
påverkas negativt av att mista natur i området för att istället för en 13 meter 
hög byggnad som sikt på ena hållet.  

Sammanfattning av ärendet  

Bildningsnämnden mottog 2020-09-21 ett samråd gällande ändring av 
detaljplan för Ritaren 21 i Vara tätort. Planförslaget skickades ut på samråd av 
Miljö- och byggnadsnämnden enligt beslut 2020-09-17.  
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Syftet med ändringen är att möjliggöra för en utökad byggrätt samt utveckling 
av den befintliga idrottsverksamheten. Bland annat innebär ändringen att 
största tillåtna byggnadsyta på fastighetens utökas från 500 kvm till 2 000kvm. 
Maximal byggnadshöjd höjs från 3,5 meter till 13 meter och maximal 
totalhöjd från 6 meter till 15 meter. Utöver detta utgår kravet på att stängsel 
ska anordnas mot Kolonigatan.  

Planförslaget är utsänt för samråd under perioden 2020-09-21 till 2020-10-12.  

Bildningsnämndens arbetsutskott har rätt att yttra sig på planer som initieras 
av annan nämnd enligt bildningsnämndens delegationsordning punkt 1.2.7.  

Området som detaljplanen gäller ligger i direkt anslutning till Torsgårdsskolan 
och en framtida byggnation av idrottshall kan påverka nämndens önskan av 
berörd fastighet. Det finns även en risk att elevernas lärmiljö samt 
personalens arbetsmiljö kan påverkas negativt av att mista naturen i området.  

 Noteras. Det är en privat aktör som äger Ritaren 21, samt en privat 
 aktör som önskar etablera en padelhall inom Ritaren 21. Kommunen har 
 inget ansvar i att äga eller drifta något i utvecklingen av denna fastighet. 
 Således är det den privata aktörens ansvar för utveckling inom denna 
 fastighet.   

 Avståndet mellan framtida padelhall och Torsgårdsskolan har bedömts 
 vara tillräckligt utifrån skuggning, upplevd miljö och säkerhetsavstånd. 
 Yta mellan byggrätt inom Ritaren 21 och Torsgårdsskolan kan med fördel 
 planteras och förses med grönska.   

FASTIGHETSÄGARE KLYVAREN 5 yttrar sig enligt följande:  
Ser att det planeras en padelhall mellan Bendersvallen och Pentahallen, det är 
väl OK.  

Men ser att ni skriver att trafiken till densamma, kommer ej ha någon större 
inverkan på närområdet då infartsvägen är från ringleden. Men som vi alla vet 
är Varabon inte den smidigaste i trafiken.  

Ni har glömt Rosvägen som bara får mer och mer trafik, då den räknas av 
ortsborna och andra som en genväg till Johan Brinks Gata! Den är dock 
skyltad som ”Genomfartstrafik Förbjuden” och när vi byggde här (1991) 
skulle den delas av och bli gång och cykelväg. Detta har dock aldrig hänt.  

När jag skrivit i ärendet tidigare (pga. saknat gatuljus och att det finns både 
skola och förskola i närheten) har ni svarat att det är polisen som skall kolla 
av trafiken. Nu vet vi ju alla att poliser är det brist på och de har kanske annat 
att syssla med.  

Tänk därför efter om det inte finns några trafikreglerande åtgärder att sätta 
in?! Som t.ex. fartgupp, bättre skyltning och att ni kan tala med polisen i detta 
ärende. Trafiken får inte öka dem måste minska mot nuvarande.  

 Synpunkten vidarebefordras till gata- parkavdelningen.  

Förändringar efter samråd  

Plankarta  
o Bestämmelsen m1 tas bort  
o Bestämmelsen a1 tas bort  
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o Grundkartan kompletteras med fastighetsbeteckningar. 

Planbeskrivning 
o Text vid illustrationer kompletteras för att förtydliga illustrationens 

innehåll.  
o Text avseende geotekniska förutsättningar förtydligas.  
o Felaktigt exploateringstal i beskrivning korrigeras till att 

överensstämma med plankartans exploateringstal.  
o Skuggstudien i planbeskrivningen kompletteras.  
o Meningen omformuleras på s. 10 för att inte stå i motsats till senare 

text i planbeskrivningen. 

Övrigt  
o Planen ses som en ny detaljplan, snarare än en ändring av detaljplan.  
o En dagvattenutredning kompletterar planhandlingarna  
o Inget nytt geotekniskt utlåtande va? 

 

 

2021-02-02 

 

 

Ellen Bengtsson  

Planarkitekt  

Vara kommun 
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