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

Detaljplanen har i enlighet med beslut i miljö- och byggnämnden varit 
föremål för granskning mellan den 18e februari och den 8e mars 2021.  

Handlingarna har varit tillgängliga på kommunens hemsida.   

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

Inkomna synpunkter  

Följande har inkommit med yttrande:  
o Länsstyrelsen  
o Fastighetsägare Ritaren 8 
o Fastighetsägare Ritaren 36 
o Miljö- och byggenheten  

Yttranden utan särskild erinran:  
o Trafikverket 
o Räddningstjänsten Västra Skaraborg  
o Lantmäteriet  
o Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU)  
o Vattenfall Eldistribution AB  
o Tekniska nämnden 
o Statens Geotekniska Institut (SGI)  

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:  
Länsstyrelsen samlade bedömning  

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10§ 
PBL och nu kända förhållanden att planen inte kan accepteras och kan därför 
komma att prövas av Länsstyrelsen om den antas. För att undvika en 
överprövning behöver kommunen hantera frågan om risk för översvämning i 
enlighet med vad som beskrivs här nedan.  

Motiv för bedömningen  

Länsstyrelsen befarar att planförslaget kan bli olämpligt med hänsyn till risk 
för översvämning.  

På plankartan utgörs all markanvändning av idrottsverksamhet. Plankartan 
behöver anpassas för att möjliggöra föreslagna åtgärder (fördröjningsmagasin 
och regnbädd). Det behöver också beskrivas hur dessa åtgärder ska 
säkerhetsställas.  
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 Inom kvartersmarken, betecknad idrott, finns möjlighet för att anlägga 
 dagvattenlösning. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att anlägga 
 lämplig lösning för att tillgodose behovet och se till att dagvattnet hanteras 
 inom fastigheten. 

 Dagvattenutredningen förtydligar att behovet av infiltration är som störst 
 invid byggnader och hårdgjorda ytor och därmed bör dagvattenlösning för 
 infiltration placeras nära byggnaden. Utifrån given exploateringsgrad är det 
 lämpligt och möjligt att anlägga föreslagen padelhall. Men då byggnationens 
 exakta utformning och placering inte är känd är det inte lämpligt att 
 reglera exakt lokalisering av dagvattenhantering då flera lokaliseringar 
 kan vara lämpliga utifrån byggnationen placering och omfattning.  

  Således kan flera lösningar för omhändertagande av dagvatten vara lämplig 
 så länge som den totala mängden dagvatten omhändertas i enlighet med 
 dagvattenutredningen. Då flera lösningar kan anses vara lämpliga, 
 beroende på byggnationens utformning, anser kommunen det inte lämpligt 
 att reglera yta för detta i plankartan då en sådan bestämmelse kan vara 
 hämmande för framtida utveckling snarare än vad den är lämplig. 

 Planbeskrivningen kompletteras med ovan angivet ställningstagande.  

Utifrån dagvattenutredningen gör Länsstyrelsen tolkningen att även 
översvämningszonen norr om fotbollsplanen är nödvändning för att 
dagvattenutredningen slutsats ska vara gällande (att risken för översvämning 
minskas). Därmed behöver kommunen visa även hur denna åtgärd 
säkerhetsställs.   

I samrådsskedet begärde Länsstyrelsen att kommunen skulle beskriva hur 
risken för översvämning kopplat till skyfall skulle hanteras. Bebyggelse ska 
inte ta skada och inte heller orsaka skada vid ett skyfall.  

Som svar på detta har kommunen beställt en dagvattenutredning. 
Dagvattenutredningen anger att om utredningens föreslagna åtgärder utförs 
kommer risken för att dagvatten från planområdet ska bidra till översvämning 
vara mindre än före utbyggnad.  

I granskningsskedet har detaljplaneområdet avgränsats till den yta som utgör 
padelhallens fastighet, till skillnad från i samrådsskedet där även fastigheten 
med fotbollsplan och grönytor omfattades. Dagvattenutredningen förslår 
dock åtgärder för såväl planområdet (padelhallens fastighet) som för 
resterande del av befintlig detaljplan (fotbollsplan samt grönytor i norr). En 
översvämningszon föreslås utanför det nu aktuella planområdet.  

Dimensionerande regn vid bedömning av skyfall enligt ”Rekommendationer 
för hantering av översvämning till följd av skyfall” (Fakta 2018:5)” vara ett 
klimatanpassat 100-årsregn. Det framgår inte av dagvattenutredningen om och 
i så fall vilken klimatfaktor som har tillämpats. Detta behöver också 
förtydligas. 

 Dagvattenutredningen är uppdelad i två separata delar, ”del fotbollsplan” 
 och ”del padel”. Planförslaget berör ”del padel”. De olika delarna är ej 
 beroende av varandra och är beräknade efter den egna delens yta och möjlig 
 exploatering. Då planförslaget endast berör området ”del padel” är 
 planförslaget inte beroende av en specifik dagvattenhantering inom något 
 annat område eller fastighet. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att 
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 anlägga lämplig lösning för att tillgodose behovet och se till att dagvattnet 
 hanteras inom fastigheten. 

 Kommunen anser med ovan givet resonemang att frågan avseende 
 översvämning är tillgodosedd i och med förslag till ny detaljplan.  

 I dagvattenutredningen på sidan 7, vid tabellen som visar beräkningen av 
 magasinvolymer förtydligas att klimatfaktorn 1,25 använts för 
 beräkningen av ett 100-årsregns påverkan.   

Länsstyrelsen befarar inte att  

• Riksintresse kommer att skadas påtagligt  
• Mellankommunal samordning bli olämplig  
• Miljökonsekvenser (MKN) inte följs  
• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser  

 

Synpunkter på granskningshandlingen  

Trafikverket har lämnat ett yttrande daterat 2021-02-23. Trafikverket har inga 
invändningar mot planförslaget. Statens geotekniska institut (SGI) har också 
lämnat ett yttrande daterat 2021-03-03 som bifogas i sin helhet. SGI har inte 
heller några invändningar mot planförslaget.  

 Noteras.  

FASTIGHETSÄGARE FÖR RITAREN 8 yttrar sig enligt följande: 

Jag vill som närboende på Ritaren fortsätta att lämna synpunkter på förslaget 
till detaljplan för Ritaren 21.  
Området är av vikt för det rörliga friluftslivet i området med rastning av 
hundar, promenader och även skidåkning vintertid. Tycker att området som 
finns kvar, obebyggt mellan Andelsgatan och Kolonigatan är värt att bevara i 
sin nuvarande karaktär. Nu när Vara SK inte planerar att utöka sin 
verksamhet i området vid Bendersvallen så vore det mycket lämpligt att Vara 
kommun återinköper den del av området som Vara SK äger. Detta för att det 
borde ses som ett strategiskt område att bevara obebyggt. Det är ett 
grönområde, även om det idag inte är klassat som det, som borde ändras i 
planhänseende till att utgöra grönområde.  

En byggnad som planeras enligt förslaget kommer att utgöra en totalt 
dominerande byggnad som kommer att ändra områdets karaktär helt. Idag är 
det ett öppet område där Bendersvallen och tennisbanorna visserligen ligger 
där men inte som någon dominerande byggnad.  

Det som känns fel, i att bygga enligt förslaget, är att det finns industrimark i 
närheten som i stor utsträckning är oanvänd och där kommunen borde kunna 
köpa in mark och upplåta mark till den planerade Padel-hallen.  

Utöver detta så måste nämnas att Kolonigatan inte är anpassad och området 
inte planerad för mer trafik på Kolonigatan. Dessutom befaras Kolonigatan 
bli trafikerad till anläggningen från Johan Brinks gata. Från det hållet är 
Kolonigatan inte planerad eller anpassad för biltrafik. Vi märker redan idag att 
Kolonigatan används för mer biltrafik än gatan är avsedd för. Dessutom är 
Johan Brinks gata tillräckligt belastad med biltrafik redan idag. I förslaget står 
det att byggnationen ska nås från Ringleden in på Kolonigatan men hur 
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säkerhetsställs att det inte kommer att bli biltrafik från Johan Brinks gata in på 
Kolonigatan till anläggningen?  

Att använda den planerade grönytan till byggnation av en Padel-hall när det 
finns annan mer lämpliga ytor öster om ringleden eller på tomma 
industritomter anser jag vara fel och olämpligt! Vara kommun bör lösa detta 
genom att erbjuda annan mark som kommunen äger eller genom att förvärva 
mark för den planerade hallen. Mark som ligger mer lämplig till ut bil- och 
trafiksynpunkt, då besökarna till största delen troligtvis kommer att besöka 
anläggningen med bil. Vara kommun kan styra planeringen i detta 
detaljplaneärende till en bättre lösning via ett aktivt agerade i markfrågan.  

 Idag finns det en yta planlagd för PARK á 30 m mellan bostäder vid 
 Andelsgatan och fastigheten Ritaren 21. Planförslaget innebär ingen 
 förändring av ytor utom för Ritaren 21, således kommer den gräsytan 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, likväl som 
 landskapsbilden blir mindre påverkad då bebyggelse utvecklas i nära 
 angränsning till befintlig bebyggelse.  

 Det är privata aktörer som idag är ägare av de industrifastigheter och 
 industribyggnader som finns öster om planområdet. Kommunen har inget 
 ansvar i att äga eller drifta något i utvecklingen av dessa ytor. Således är 
 det de privata aktörernas ansvar för utvecklingen inom dessa ytor. Om det 
 finns ett intresse hos aktören som vill etablera padelhall att inrymmas 
 inom en befintlig lokal eller inom någon av industrifastigheterna är det upp 
 till denne att kontakta berörd fastighetsägare.  

 Utifrån trafiksynpunkt anses lokaliseringen av padelhallen enligt 
 planförslaget vara den främst lämpade. Detta utifrån att det finns god 
 möjlighet för flera personer inom olika ålderskategorier, såväl unga som 
 äldre, att ta sig till området via gång- och cykelvägar. Vid utveckling av ett 
 idrottsområde är det av största vikt att tillgängligheten för olika färdsätt är 
 möjligt för att på så sätt främja en samhällsutveckling med jämlika och 
 goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktig hållbar 
 livsmiljö. Om padelhallen skulle lokaliseras öster om ringleden, alternativt 
 inom industriområdet i öster innebär det att infrastrukturen för gående och 
 cyklister inte föreligger och således blir trafiksäkerheten och tillgängligheten 
 för dessa trafikanter lidande.  

 Planområdet kan endast nås via Kolonigatan via väg 187. Padelhallen 
 kan ej nås med bil via Johan Brinksgata och vidare på Kolonigatan då 
 gatan delas av en gång- och cykelväg. Synpunkten om att säkra att 
 biltrafik ej åker via Johan Brinksgata och vidare till padelhallen bifogas 
 till gata-parkavdelnignen som ansvarar för utformningen av gata.  

FASTIGHETSÄGARE FÖR RITAREN 36 yttrar sig enligt följande:  
Vi återkommer angående samrådsredogörende och den nya 
planbeskrivningen för Ritaren 21 i Vara som vi fått oss tillsänt för yttrande.  

Först vill vi tacka för att ni i samrådsredogörelsen tagit upp en del av de 
frågor vi ställde i vårt mail från 5/10-21. Emellertid togs inte alla våra frågor 
upp?  



Detaljplan för Ritaren 21  2021-03-11 
 

Sida 5 

 

Därför skulle vi vilja ställa dessa frågor en gång till:  

1. Hallen kommer att dominera utsikten från våra hus och vi vill därför 
att den hamnar så långt bort som möjligt från våra hus, d.v.s. att den 
byggs så nära parkeringen som möjligt.  

2. Om det går att påverka färgvalet på hallen skulle kanske någon annan 
färg än svart vara att föredra på denna fönsterlösa byggnad. Det finns 
ju också andra möjliga alternativ till olika färgsättningar. (Se bilaga 
med några exempel på alternativ färgsättning samt svart) 

3. Vi kan också tycka att eftersom den hall man tänker bygga är ca. 1200 
kvm att det då är onödigt att redan nu ge bygglov för 4000kvm utan 
kanske låta det räcka med 2000kvm. Om det i en framtid kan bli 
aktuellt med utbyggnad får man då tillfälle att ta ställning till det 
lämpliga med en utbyggnad.  

Vi skulle också vilja ta upp några saker från den nya planbeskrivningen från 
5/2-21.  

I den nya planbeskrivningen framgår ingenstans mer än i skuggstudien, 
storleken på byggnaden och var på tomten byggnaden kommer att placera?  

Enligt tidigare information från Padelborgen AB som skall bygga hallen skulle 
måtten vara 53x22,5m med en nockhöjd på 13,5 m. I den nya 
planbeskrivningen har måtten i skuggstudien uppgetts till 95x35m med 
nockhöjd 14m? Det är en ökning av byggytan från 1193 kvm till 3325 kvm 
d.v.s. nästan en tredubbling av byggnadens storlek! Är dessa nya mått som 
kommer att gälla? (se bilaga från Padelborgen AB)  

När det gäller skuggstudien visar den endast skuggning efter kl. 12 på dagen. 
Skuggning av våra fastigheter på Andelsgatan kommer på morgon och 
förmiddag. Det vore önskvärt att komplettera skuggstudien med dessa tider.  

 Genom att samla idrott till ett koncentrerat område i tätorten kan de 
 större grönstrukturerna i tätorten bevaras och utvecklas, likväl som 
 landskapsbilden blir mindre påverkad då bebyggelse utvecklas i nära 
 angränsning till befintlig bebyggelse. 

 Vid bygglovsansökan ska fasadens utformning anges för att byggnationen 
 på så sätt ska redovisa att den ges god form och färgverkan.  

 Detaljplanering utgår från att pröva långsiktig markanvändning. Utifrån 
 att idrottsverksamheten befinner sig i ett expansivt stadie är det av intresse 
 att även tillåta möjligheten till utökad verksamhet om så skulle  vara 
 aktuellt i framtiden.  Därav möjliggör detaljplanen för byggnadsarea 4000 
 kvm.  

 Skuggstudien är utförd utifrån maximal byggrätt för att på så sätt utreda 
 hur en potentiellt större byggnation kan påverka omgivande bebyggelse. 
 Skuggstudien ska endast ses som ett illustrativt material och således kan 
 byggnationen komma att se annorlunda ut i jämförelse med illustrationen.  

 Skuggstudien kompletteras med ytterligare klockslag.   

MILJÖ- OCH BYGGENHETEN yttrar sig enligt följande:  
Inga synpunkter  
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Miljö- och byggenheten har granskat samrådshandlingarna och har inga 
ytterligare synpunkter på planen än de som tidigare framkommit vid yttranden 
under hösten 2020.  

 Noteras.  

 

Förändringar efter granskning  

Planbeskrivning  
o Skuggstudien kompletteras med ytterligare klockslag.    
o Planbeskrivningen kompletteras med ställningstagande avseende 

dagvattenhantering.  

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden antar detaljplanen som är upprättad av plan- 
och tillväxtenheten i september 2020, revideras efter samråd i oktober 2020 
och som har varit ute på granskning i februari-mars 2021.  

 

 

2021-03-11 

 

 

Ellen Bengtsson  

Planarkitekt  

Vara kommun 
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