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Inledning  

Handlingar  

Samrådshandlingar består av  

 Plankarta med bestämmelser  

 Planbeskrivning (denna handling) 

Övriga handlingar och utredningar  

 Undersökningssamråd daterat 2021-03-15 

 Fastighetsförteckning  

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 

Området är inte särskilt utpekat, men inom befintlig markanvändning för 
bostäder i Översiktsplan 2012.  
 
Detaljplanen bedöms inte vara av så stort allmänt intresse, principiell 
betydelse eller medföra betydande miljöpåverkan att detaljplanen handläggs 
med ett begränsat förfarande, där det prövas om planförslaget kan antas 
direkt efter samråd. Förfarandet beskrivs närmre mot slutet av 
planbeskrivningen.  

Planens syfte och huvuddrag 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för komplementbyggnad i form av 
garage på fastigheten Anden 7, inom det som idag är prickad mark och alltså 
mark som inte får bebyggas. 

  

Förutsättningar och förändringar  

Gällande detaljplan  

Fastigheten berörs av stadsplan för del av Vara Köping fastställd den 20 juli 
1943. Stadsplanen medger för bostadsändamål med möjlighet att bygga tre 
våningar. Viss del av tomten som idag är trädgård medger för ringprickad 
mark, vilket i dagens tolkning av bestämmelsen betyder att marken får 
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bebyggas med komplementbyggnad. I fastighetens södra hörn (se grön 
markering nedan), där befintligt garage står, är marken prickmarkerad och får 
därmed inte bebyggas. I och med planförslaget möjliggörs det här att bygga 
komplementbyggnad.  

 

Bild på gällande stadsplan där fastigheten är markerad med blå cirkel. 

Även om stadsplanen präglas av en tydlig avsikt att styra bebyggelsen ut i 
gatulinjen och uthusbebyggelsen för vissa tomter in till kvarterets inre, anses 
ändringen vara lämplig då det innebär att även Anden 7 kan ha 
komplementbyggnad in mot kvarterets inre.  
I närområdet har det tidigare gjorts flera liknande planändringar. 

Mark och vegetation  

MARKANVÄNDNING & FRIYTOR 

Inom fastigheten finns ett bostadshus och ett garage. Marken består i 
dagsläget främst av trädgård med växtlighet, gräsmatta och anlagd 
garageuppfart.  

Planförslaget innebär ingen skillnad vad gäller friytor, grönytor, lekplatser eller 
platser för rekreation.  
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Bilden är ett utsnitt ur ortofoto från 2018. Fastigheten är blåprickad.  

Bebyggelse   

På tomten finns idag ett bostadshus i två våningar samt ett garage som 
ortofotot ovan visar.  

Omkringliggande bebyggelse består av bostäder i två våningar samt fyra 
våningar lite längre bort i kvarteret, både villor och flerbostadshus med 
tillhörande komplementbyggnader.  

 

Planändringen innebär att det kan bli möjligt att återuppbygga garaget inom 
befintlig lokalisering på tomten. Eftersom garaget idag står på mark som är 
prickad och därmed inte får bebyggas behöver planen ändras för att göra 
garagebyggnationen planenlig.  

Ytan för det tänkta garaget planläggs därmed: 

- Korsmark: mark som får bebyggas med komplementbyggnad 
- Högsta tillåtna byggnadshöjd: om 3 meter för att anpassa 

bebyggelsen till områdets karaktär gällande höjd.  
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Geotekniska förhållanden  

Åtgärden och planändringen är inte av den omfattningen att en geoteknisk 
undersökning anses fordras. 

Enligt Sveriges Geologiska Undersökning SGU:s kartvisare (1:25 000 – 1:100 
000) för jordarter består planområdet av glacial lera. 

DAGVATTENHANTERING  

Enligt en översiktlig kartering utförd av DHI över maximala vattendjup i 
samband med ett hundraårsregn över Vara tätort, berörs kvarteret Svanen av 
den lägsta i skalan för översvämningsrisk. Det motsvarar ett maximalt 
beräknat vattendjup i samband med ett 100-årsregn omfattande 0,1-0,2 meter.  

Planändringen innebär inga förändringar gällande omhändertagande av 
dagvatten, eller någon större risk för översvämning att det anses vara fortsatt 
lämpligt med bebyggelse inom Anden 7.  

Det är av vikt att dagvatten tas om hand inom fastigheten och att andelen 
hårdgjord yta inom planområdet minimeras. 

 

Kulturmiljö och fornlämningar  

I planområdet finns inga kända lämningar. Om lämningar påträffas i schakt- 
och grävarbetet ska Länsstyrelsen underrättas.  
 
På andra sidan Storgatan cirka 50 meter från planområdet finns ett vägmärke 
med RAÄ-nummer Vara 9:1. Lämningen anses inte påverkas av planförslaget. 

Inom planområdet finns inga särskilda kulturhistoriska värden. Ingen byggnad 
är omnämnd i Kulturmiljöinventering – kulturhistoriskt planeringsunderlag 2020 av 
Förvaltningen för kulturutveckling. 

Trafik 

Infart till Anden 7 sker från Skolgatan. Inom fastigheten finns det möjlighet 
till privat parkering.  

Planområdet ligger strategiskt nära till kollektivtrafikförbindelser.  

Det finns goda förbindelser för att ta sig via fot eller cykel från planområdet. 
Närmsta anslutning till gång- och cykelnätet är från Smedjegatan som är cirka 
150 meter bort.  

Tillgänglighet 

Det är av stor vikt att alla ska ha möjlighet att använda platser och utformning 
av byggnader ska ske så att det anpassas till äldre, barn och personer med 
nedsatt rörelse-eller orienteringsförmåga.  
 
Enligt PBL 8 kap 1 § ska generellt en byggnad vara tillgänglig och användbar 
för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.  
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Inga sådana undantag gäller för planförslaget.  

Tekniska frågor  

TEKNISK FÖRSÖRJNING  

Fastigheten är ansluten till det kommunala vatten-och avloppsnätet.  

Återvinningsstation finns vid Vara brandstation ca 1500 meter från 
planområdet. Sophämtning och underhållet av återvinningscentralen sköter 
idag Ragn-sells på uppdrag av kommunen.  

Fastigheten är ansluten till fjärrvärmenät.  

Fastigheten har fiberanslutning och elanslutning.  

Hälsa och säkerhet  

Hänsyn ska tas till gällande brandskyddsregler och däribland BBR (Boverkets 
byggregler). Ingen skillnad i det nya planförslaget påverkar möjligheten till 
riskhantering. 

Planförslaget antas inte medföra någon större trafikökning. Därför anses inte 
en ökad trafikbullernivå vara ett problem för de boende.  

Den nya byggrätten innebär ingen större förändring i påverkan vad gäller 
skuggning för grannfastigheter. 

Inga potentiellt förorenade områden finns inom planområdet. 

Om föroreningar upptäcks vid markarbete ska anmälan ske direkt till 
kommunens miljö- och byggnadsnämnd. 

Planområdet omfattar inga biotopskydd.  

Planförslaget innebär inga risker gällande radon eller farligt gods.  

Miljöbedömning och konsekvenser 

Risken för negativa effekter på människors hälsa och miljö bedöms inte 
påverkas i och med planförslaget.  

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.  

 
I samband med att planförslaget sändes ut på samråd genomförs även ett 
undersökningssamråd med Länsstyrelsen. Undersökningssamrådet finns 
bifogat planhandlingarna. Kommunens bedömning har utgått från kriterier 
från Miljöbalken 6 kap, och bedömer att planförslaget inte innebär någon 
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betydande miljöpåverkan. Det bör därför inte krävas en miljöbedömning 
genom en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 

Genomförande av detaljplan  

Organisatoriska frågor 

PLANPROCESSEN 

Planarbetet bedrivs genom ett standard planförfarande, och om planförslaget 
godkänns av samrådskretsen i samrådet så kan förfarandet förenklas 
ytterligare, till ett s.k. begränsat förfarande. Det innebär att planförslaget 
först sänds ut på samråd med berörda sakägare, myndigheter och andra 
intressenter. Godkänns skriftligen förslaget direkt vid samråd och inga 
revideringar av planförslaget görs, kan detaljplanen antas utan att sändas ut 
för granskning.  

Efter antagande i miljö- och byggnadsnämnden vinner planen laga kraft efter 
3 veckor.  

 

 

 

Tidsplan 

Steg i detaljplaneprocessen för 
standardförfarande, begränsat 
förfarande 

Planerade tidpunkter 
för planen 

Planbesked i MBN 2021-02-18 (MBN §20) 

Upprättande av planförslag 2021 mars 

Samråd – MBN 2021 april 

Granskning – MBN (kan uteslutas om 
planförslaget godkänns skriftligt vid 
samråd) 

- 

Antagande i MBN 2021 juni 

Laga kraft 2021 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 

Planområdet består enbart av kvartersmark och är i privat ägo. Planområdet 
berör en fastighet: Anden 7. Fastighetsägaren ansvarar för genomförandet 
inom kvartersmark.  

SERVITUT, LEDNINGSRÄTT & GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR 

För fastigheten gäller inga servitut, ledningsrätter eller 
gemensamhetsanläggningar och inga nya sådana föreslås genom planförslaget.  

FASTIGHETSKONSEKVENSBESKRIVNING  

Inga konsekvenser för fastighetsägarna inom planområdet eller i närområdet 
påverkas av planförslaget.  

Ingen ny fastighetsindelning föreslås.  

BYGGLOV  

Inga förändringar i skyldigheten att söka bygglov föreslås.  

Ekonomiska och tekniska frågor 

PLANEKONOMI 

Exploatör är beställare av planändringen och bekostar upprättandet av 
detaljplanen. Dessa kostnader är reglerade i tecknat planavtal mellan exploatör 
och kommunen.  

Kommunen har inte för avsikt att teckna exploateringsavtal. 
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Karin Larsson 

Planarkitekt 

Vara kommun 


