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Inledning  

Handlingar  

Granskningshandlingar består av  

 Plankarta med bestämmelser  

 Planbeskrivning (denna handling) 

Övriga handlingar och utredningar  

 Fastighetsförteckning (daterad 2020-09-18) 

 Riskutredning för transport av farligt gods (daterad 2016-10-07)  

 Undersökningssamråd (daterad 2020-08-12)  

 Trafikbullerutredning samt vibrationsmätningar (daterad 2020-11-23) 

 Rapport miljöteknisk provtagning av inomhusluft (daterad 2021-02-
25) 

 Geotekniskt utlåtande (daterat 2020-12-08) samt komplettering 
(daterad 2021-01-08) 

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 sås 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 juli 2019.  

Planområdet är inte särskilt utpekat i översiktsplan men är inom befintlig 
markanvändning för tätort så som bostads- och handelsändamål (ÖP2012).  

Planens syfte och huvuddrag 

Inom planområdet finns idag en blandad användning. Delar av området 
består av handel och kontorsverksamhet. I området finns ett parkeringsdäck 
som tillgodoser kontorens och handelns parkeringsbehov.  

Planen syftar till att möjliggöra för en bostadsutveckling inom ett 
centrumnära läge, dels genom att möjliggöra för bostadsutveckling inom 
befintlig byggnation, samt även genom en utökad byggrätt.   
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Illustration för fastigheter som detaljplanen omfattar.  

Förutsättningar och förändringar  

Planförutsättningar   

Planområdet är ca 4 100 kvm stort, och är lokaliserat i centrala Vara tätort. 
Området är idag exploaterat för centrumverksamhet.  

Planområdet är inte särskilt utpekat i översiktsplan men är inom befintlig 
markanvändning för tätort så som bostads- och handelsändamål . 
Översiktsplanen (ÖP2012) belyser däremot vikten av förtätning av Vara 
småstad, ”Kommunen ska uppmuntra till förtätning av Vara småstad, då det stärker 
stadskaraktären. Fler lägenheter behövs så att ingen behöver flytta från kommunen på 
grund av bostadsbrist. Företagen i kommunen behöver kvalificerad arbetskraft. För att 
locka dessa personer är det viktigt med ett starkt centrum med bra utbud och kommunal 
service som gör kommunen attraktiv att flyta till”  

ÖP2012 påpekar även vikten av att förtäta och bygga i område som ligger 
utmed befintliga kollektivtrafikstråk. Detta är viktigt utifrån flera synvinklar, 
dels för att säkerhetsställa reseunderlagen, dels för den minskade 
miljöpåverkan som kollektivt resande ger samt för att det adderar till 
boendekvaliteten.  

Kommunens antagna Riktlinjer för bostadsförsörjning 2016-2020, uttrycker även 
”Att bo centralt är attraktivt och många centralt belägna bostäder gynnar så väl gatulivet, 
serviceutbudet och kollektivtrafiken. I Vara finns möjlighet till förtätning utan att 
småstadens kvalitéer behöver stå tillbaka.” 
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Flertalet av tätortens serviceutbud, såsom skola, handel, kollektivtrafik och 
fritidsaktiviteter kan nås inom en enkilometersradie.  

Gällande detaljplan  

Planområdet berörs av detaljplanerna ”kv. Trasten och lilla torget” (DP3230, laga 
kraft 1995-11-27), ”del av kv. Trasten 2” (DP3369, laga kraft 2003-01-08), 
”Trasten 2 och 4, utvidgning” (DP3548,laga kraft 2010-04-22) och ”Del av Vara 
31:1 Stora Torget” (DP3297, laga kraft 2015-03-06).  

Samtliga planers genomförandetid har utgått.  

 

 

Ovan illustreras de detaljplaner som berörs och vilket område som är aktuellt för den 
enskilda detaljplanen.  

DETALJPLAN kv. TRASTEN och LILLA TORGET 

(detaljplanenummer 3230)  

För större delen av Trasten 2 och 4 innebär planförslaget främst en anpassning till 
nuvarande nyttjande vilket delvis strider mot gällande detaljplan.  
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DETALJPLAN del av kv. TRASTEN 2 (detaljplanenummer 3369) 

Planens syfte är att skapa förutsättningar för en utvidgning av kv. Trasten på mark som 
nu är allmän plats-gågata, och därmed möjliggöra försäljning av marken.  

 

DETALJPLAN TRASTEN 2 och 4, utvidgning (detaljplanenummer 

3548)   

Fastighetsägaren önskar bygga till fastigheten Trasten 4 med en ny entré för 
kontorslokalerna på det övre planet. Tillbyggnaden som omfattar en yta om ca 25 kvm och 
som skall uppföras i ett plan kommer i sin helhet att bli belägen på mark som idag är 
allmän plats, gågata.  
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DETALJPLAN Del av Vara 31:1, Stora Torget 

(detaljplanenummer 3297)  

Inriktningen ska vara att en bilfri torgyta avsätts mellan kommunhuset och Badhusgatan 
samtidigt som trafikytan på Badhusgatan begränsas till förmån för gång- och cykeltrafik.  

 

 

Andra program, kommunala beslut och utredningar  

Gestaltningsprogram för Vara kommun – Kulturplan för Vara 

kommun 2017-2021  

Planområdet är centralt lokaliserat i Vara tätort, och angränsar till Stora 
Torgets västra del. Områdets centrala lokalisering innebär att bebyggelsen 
inom området utgör en del i det offentliga livet i centrala Vara.  

År 2018 antog Kommunfullmäktige en kulturplan för Vara kommun, som 
bland annat inkluderar ett gestaltningsprogram för Vara kommun. 
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Gestaltningsprogrammet ger ramarna för utformning av det offentliga 
rummet, dvs. gator, torg, grönytor, parkeringsytor och allmänna platser. 
Programmet ska vara ett stöd till invånare, fastighetsägare och näringsidkare i 
utformningen av miljöer som finns i eller i angränsning till det offentliga 
rummet. Gestaltningsprogrammet säkerhetsställer att den politiska viljan 
gällande gestaltning av den fysiska miljön i kommunen följs.  

Från gestaltningsprogrammet kan det utläsas att ”Caféer, butiker och restauranger 
vänder sina fönster och ingångar mot gaturummet och blir en del av gestaltningen av ett 
livligt småstadsliv”, ”Varje tidsperiod sätter sitt avtryck i samhällena såväl som på 
landsbygden. Det gör det möjligt att följa de kulturhistoriska fotspår som ger ett unikt 
lokalt värde åt miljöer… Det är inte bara de äldsta och mest utsmyckade byggnaderna och 
miljöerna som är viktiga att bevara.”. 

Mark och vegetation  

MARKANVÄNDNING  

Området är till störst delen bebyggt och anlagt, vilket innebär att det inte 
finns någon växtlighet inom planområdet.  

Geotekniska förhållanden  

Tidigare har det genomförts en geoteknisk utredning för fastigheterna Trasten 
4 & 5 i samband med byggnation (år 1959). Utredningen visade att: 

Marken består av överst ett ca 0,5 m tjockt skikt matjord och fyllning, därunder ett 3,5-
7,5m mäktigt lager lera och under detta ett 0-6,5m mäktigt lager sand och grus, som vilar 
på fast botten, sannolikt morän. Leran är fast ned till 2,5m djup under markytan. 
Därunder är den lös.  

Planområdet består av glacial lera enligt Sveriges Geotekniska Undersökning.  

  

Bild från Sveriges Geologiska Undersökning SGU:s kartvisare (1:25 000-1:100 000)  

Ett geotekniskt utlåtande togs fram för att säkra planförslagets geotekniska 
förutsättningar. VBK konsulterande ingenjörer AB skriver i sitt utlåtande att 
befintlig fastighet behöver kompletteras med nya pålar (grundläggning) vid ev. 
påbyggnad. Detta kan utföras med exempelvis stålrörspålar. Detta baseras på 
befintlig geoteknisk undersökning utförd 1969 samt befintligt pålprotokoll 
från tillbyggnad 1981 som påvisar pålning (enligt material erhållna från Vara 
kommun). Om man kan finna konstruktionshandlingar som visar befintliga 
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grundkonstruktioner kan pålning eventuellt utgå efter kontrollberäkningar av 
stomme och laster.  

Bebyggelse   

Inom planområdet finns idag en blandad användning. Delar av området 
består av handel, kontorsverksamhet samt gym. I området finns ett 
parkeringsdäck samt markparkering som tillgodoser verksamheternas 
parkeringsbehov.  

 

Bilden till vänster visar markparkering samt del av fasad längs Hotellgatan. Bilden till 
höger visar fasad mot Stora Torget.  

 

 

 

De båda bilderna ovan visar fasad mot Torggatan. Bilden till höger visar även uppfart till 
befintligt parkeringsdäck.  

 

 

Bilden ovan visar fasad mot Sveagatan samt mot Storgatan.  
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Bebyggelsens utformning inom planområdet har en modernistisk prägel för 
varuhusbyggnation under senare halvan av 1900-talet. Byggnaden som vetter 
mot Storgatan har dock inte en lika tydlig modernistisk prägel som de övriga 
byggnaderna i planområdet. Byggnaderna inom planområdet anses dock inte 
vara av sådan kulturhistorisk vikt eller unika att specifikt byggnadssätt bör 
regleras. Dock bör eventuella fasadändringar anpassas till att fortsatt bevara 
den modernistiska prägel som befintlig bebyggelse har, för att fortsatt uttrycka 
den arkitektoniska utformningen för modernistiska varuhus under senare 
1900-tal.  

Planförslaget innebär att området till viss del blir möjligt att förtäta. Mark som 
redan är hårdgjord, i sydvästra planområdet, föreslås möjliggöras för en 
förtätning.  

 

Bebyggelsen regleras i planförslaget genom:  

Användning av kvartersmark  

- B (Bostäder ej i bottenplan): Användningen tillämpas för att möjliggöra 
för en byggnation av lägenheter inom befintlig byggnad. För att 
bevara gatuliv tillåts inga bostäder i bottenvåning.  

- B1 (Bostäder): Användningen tillämpas för att möjliggöra för en 
byggnation av lägenheter inom planområdet. För områden som så 
prövas lämpliga kan bostäder tillåtas i bottenplan men som ej 
förväntas påverka gatulivet negativt.  

- C (Centrum): Användningen innebär att centrumverksamhet kan 
utvecklas i bottenplan. För att bevara gatulivet i största möjliga mån 
inom planområdet.  

- K (Kontor): Användningen tillämpas för att möjliggöra för 
kontorsverksamheter inom planområdet.  

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark  

- Omfattning: För den del av planområdet som vetter mot Stora torget 
(öster), tillåts en högre nockhöjd á 16,5m. Inom planområdets västra 
del tillåts maximal nockhöjd á 12,5m. De två områden som kan 
omfattas av en tillbyggnation tillåts en maximal nockhöjd á 12,5 m. 
Parkeringsdäcket regleras till att tillåta maximal nockhöjd á 5,5m.  
Byggnadshöjden regleras i områdets västra och södra del till att 
maximalt tillåts 8,0m.  
 

- Utformning: I planområdets sydvästra del tillåts en ramp för att 
möjliggöra för tillgång till befintligt parkeringsdäck.  
 

- Utfart: I gräns med gatulivet tillåts inte någon körbar förbindelse 
anordnas.  
 

- Placering: Vid de tillåtna byggnadsrätterna invid gata skall byggnaden 
placeras i gatuliv.  
 

- Lägenhetsfördelning: Vind får ej inredas.  
 

- Mark:  I planområdets centrala del möjliggörs det för ett 
parkeringsdäck.  
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Administrativa bestämmelser  

- Genomförandetid: Genomförandetiden är 5 år från den dag som 
planen vinner laga kraft.  
 

Kulturmiljö och fornlämningar  

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

Friytor  

Inga ytterligare friytor planeras för eller tas i anspråk i och med planförslaget.  

I nära anslutning till planområdet, ca 100m, finns Badhusparken som har 
rekreationsmöjligheter för boende och anställda som vistas inom kv. Trasten. 
Förutom grönska innehåller den även lekplats, boulebanor, scen/dansbana, 
minigolfbanor och ett café. Förutsättningarna för ökad fysisk aktivitet och 
välmående bedöms som höga.  

Trafik  

Planområdet omsluts av gatorna, Storgatan/Torggatan, Hotellgatan, 
Sveagatan och Stora torget och kan nås via alla dessa gator. Infart till 
befintligt parkeringsdäck finns via Storgatan/Torggatan, alternativt 
Hotellgatan.  

PARKERINGAR 

Idag finns ett parkeringsdäck, samt markparkering inom planområdet. 
Parkeringar på parkeringsdäcket är idag inte markerade och således är det 
svårt att beräkna hur många parkeringsplatser som finns, men det uppskattas 
till 33 parkeringar på övre däck och 20 parkeringar på markplan. Inom 
befintlig byggnad inom planområdet inryms olika verksamheter vars behov av 
parkeringar tillmötesgås idag. Planförslaget innebär att befintliga 
markparkeringar och parkeringsdäck bevaras. 

I samband med planförslaget anses trafiksituationen vid planområdet, och i 
nära anslutning till området, marginellt förändras. Trafikflödena kan förändras 
i viss mån då det snarare kommer vara ett trafikflöde av boende till och från 
planområdet, än en arbetsplats och besökare i den mängd det är idag. Då 
planförslaget främst innebär en ombyggnation och endast i mindre 
utsträckning möjliggör för ytterligare byggrätt i sydväst, kan trafikflödet till 
och från planområdet antas marginellt förändras.  
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Bilden ovan visar en illustration över det uppskattade antalet parkeringar som inryms inom 
planområdet.  

Närheten till kollektivtrafik med goda anslutningsmöjligheter kan antas 
minska behovet av bilparkeringar. Om det skulle uppkomma ett behov av 
ytterligare parkeringsplatser ska detta i första hand lösas inom planområdet. 
Det kan även vara möjligt att samnyttja parkeringsplatser om sådant finns 
tillgängligt inom skäligt gångavstånd till planområdet. För att minska 
parkeringsbehovet ytterligare kan vissa kompensationsåtgärder utföras, såsom 
möjliggöra för cykelparkering, bilpool, etc.  

GÅNG OCH CYKEL 

I nära anslutning till området finns det god anslutning till gång- och 
cykelvägar som möjliggör för gång- och cykeltransporter inom tätorten.  
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Bilden ovan är en skärmdump ut Trafikverkets nationella vägdatabas, där de gröna 
linjerna redovisar Vara tätorts gång- och cykelvägar.  

KOLLEKTIVTRAFIK  

Området ligger strategiskt nära Vara resecentrum, som nås inom ca 170 
meter. Vid Vara station stannar såväl lokal som regional busstrafik samt de 
pendeltåg som trafikerar Älvsborgsbanan mellan Uddevalla, Herrljunga och 
vidare mot Borås, Göteborg eller Skövde. Det finns goda försättningar för 
kollektiva transportmöjligheter för besökande, boende och arbetande inom 
planområdet.  

I Översiktsplan 2012 (ÖP2012) belyses vikten av att förtäta och bygga inom 
områden som finns utmed befintliga kollektivtrafikstråk. Det är viktigt att 
möjliggöra för förtätning i dessa lägen utifrån flera synvinklar dels för att 
säkerhetsställa resandeunderlaget, dels för den minskade miljöpåverkan som 
kollektivt resande ger samt för att det adderar till boendekvaliteten.  

Tillgänglighet 

I 2kap 3 och 6 §§ PBL samt 8kap. 1 och 2 §§ finns det bestämmelser gällande 
tillgängligheten. Däribland att planläggningen ska främja från en social 
synpunkt en god livsmiljö som är tillgänglig och kan nyttjas av alla 
samhällsgrupper. Den anges även att en byggnad generellt ska vara lämpligt 
utformad till sitt ändamål och vara tillgänglig och användbar för personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.  

Vid genomförande av planförslaget är det av stor vikt att området görs 
tillgängligt för alla och att det följer gällande lagstiftning om tillgänglighet.  
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Tekniska frågor  

VATTEN OCH AVLOPP  

Fastigheterna är anslutna till kommunalt VA. Planförslaget innebär ingen 
skillnad gällande VA-försörjningen för fastigheterna Trasten 2, 4 och 5 
förutom att det kan innebära en något ökad belastning på befintligt VA. Den 
ökade belastningen anses vara marginell och kommunens kapacitet är 
tillräcklig.  

AVFALL  

Återvinningsstation finns vid Vara brandstation ca 750 meter fågelvägen från 
planområdet. Sophämtning och Återvinningscentral sköter idag Ragn-sells på 
uppdrag av kommunen.  

DAGVATTENHANTERING  

Dagvattnet omhändertas idag via kommunal dagvattenledning och förväntas i 
och med planförslaget att fortsätta omhändertas på detta sätt.  

All mark inom planområdet är idag hårdgjord eller exploaterad. Planförslaget 
innebär en utökad byggrätt mot sydväst för bostadsändamål. Då marken 
redan är hårdgjort förändras inte de nuvarande förutsättningarna för 
dagvattenhanteringen och således förändras inte omhändertagandet av 
dagvatten i och med planförslaget.  

För att omhänderta dagvatten kan med fördel gröna tak eller 
fördröjningsmagasin i bästa mån anordnas.  

 

Karta ovan visar ett utdrag från kartering över översämningsriskdrabbade områden vid 
100-års regn av Sweco Environment AB för Vara tätort.  

Ovan karta visar att det finns viss risk för översvämning runt bebyggelsen. 
Den zon som på kartan visar störst risk, rött och orange, är en sänka för 
inlastning.  

Vid ett 100-årsregn (och om ledningsnätet blir fullbelastat) visar DHI:s 
kartering att området skulle kunna bli översvämmat längs bebyggelsen enligt 
ovan omfattande 0,1-0,3 meter. Detta förväntas i sin tur främst kunna drabba 
sockel på bottenplan samt i den sänka som finns. För att motverka eventuella 
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konsekvenser av en översvämning i byggnader kan en fördel vara att höjdsätta 
golvhöjden över riskområdet (0,3 meter). Gällande framkomlighet till och 
från området vid ett 100-årsregn finns det goda marginaler i yta (se områden 
som är vita ovan) där det finns möjlighet att komma fram med 
räddningsfordon och liknande. Utifrån ovannämnt angående 
dagvattenhantering och översvämningsrisk anses planförslaget lämpligt.  

VÄRME OCH KYLA  

Planförslaget innebär ingen skillnad vad gäller värme och kyla för området.  

TELE, BREDBAND OCH ELDISTRUBTION  

Fastigheterna är anslutna till befintligt elnät. Planförslaget innebär ingen 
skillnad för anslutning till elnät.  

Hälsa och säkerhet  

BULLER & VIBRATIONER 

Planområdet är lokaliserat inom 65 meter från Älvsborgsbanan och kan 
påverkas av buller och vibrationer från förbipasserande tågtrafik. Planområdet 
ligger även i anslutning till Torggatan/Storgatan, Sveagatan och Hotellgatan 
och kan påverkas av trafikbuller.  

En trafikbuller utredning har tagits fram där sammanfattningen är följande: 
Den beräknade dygnsekvivalenta ljudnivån från tåg- och vägtrafik är under 
LA,eq = 60 dBA utomhus vid fasad (frifältsvärde), således uppfylls kraven och man kan 
välja valfri planlösning. Fasadisolering måste anpassas för att uppfylla ljudnivåer inomhus 
från vägtrafik. Lägenhetstillhörande balkonger måste anläggas bullerskyddad (t ex 
inglasning) alternativt en gemensam uteplats som kompletteras med ett lokalt bullerskydd. 
 
I utredningen mättes även vibrationsnivåerna från förbipasserande trafik där 
det sammanfattas följande:  
De uppmätta vibrations- och komfortnivåerna under mätperioden understiger Trafikverkets 
riktlinjer – 0,4 mm/s vägd RMS – med mycket god marginal. 
Då det planerade flerbostadshuset ska grundläggas på stödpålar bedöms även denna 
byggnad klara Trafikverkets riktlinjer med mycket god marginal. 

FÖRORENINGAR  

Inga potentiellt förorenade områden finns i planområdet.  

Inom fastigheten Ugglan 4, före detta Varatvätten, har det konstaterats 
klorerade lösningsämnen i grundvatten och träved. Ugglan 4 är 90 meter från 
planområdet, vilket innebär att föroreningen skulle ha kunna spridits och 
förorenat även Trasten. Därför gjordes en miljöteknisk provtagning av 
inomhusluft för att bedöma huruvida föroreningen spridits dit eller inte. 
Proverna visade på att det inte förekommer några halter av klorerade kolväten 
över rapporteringsgränsen i planområdet.   

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

Området berör inga specifikt utpekade biotopskydd.  

FARLIGT GODS 

Älvsborgsbanan är i dagsläget och enligt prognos ingen led för farligt gods, 
men är en omledningsbana vid behov.  

Generellt bör ny bebyggelse inte tillåtas inom ett område på 30 meter från 
järnvägen, för att ge utrymme för räddningsinsatser och möjliggöra en viss 
utveckling av järnvägsanläggningen. 

 

 

Illustrationen ovan visar generella råd om avstånd till järnväg för olika typer av 
verksamheter. Avstånden som anges utgör inte fasta regler utan är en bedömningsfråga från 
fall till fall, därmed har linjerna streckats (Illustration är gjord av kommunen och är en 
kopia av Trafikverkets Säkerhetsavstånd vid byggande intill järnväg, www.trafikverket.se).  

För Älvsborgsbanan i Vara tätort i samband med detaljplan för Kyrkan 1 m.fl. 
har en riskutredning utförts. Där i har risken i samband med olycka av farligt 
gods utretts. Kommunen bedömer att denna utredning fortfarande är aktuell 
eftersom den också baseras på basprognos 2040.  
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Lila streckat: Planområde Kyrkan 1 m.fl., vitt streckat: nedan kallat ”angreppsytor” dvs. 
luckor längs med järnväg, gul cirkel: vägbom över järnväg, orange yta: ingen barriär i 
topografin= inget skydd mot spridning av brandfarliga vätskor, blå streckat: Planområde 
Trasten.  

Riskerna i planområdet anses också vara acceptabla i jämförelse med den 
tidigare riskutredningen på grund av: 

- Vid Trasten är angreppsytan längs järnvägen mycket kortare än vid 
kyrkan. Dvs. 35 meter i öppning längs järnvägen, jämfört med kyrkans 
153 meter. Med angreppsyta menas obebyggd yta som blir en öppen 
yta som i sig kan innebära större risk vid olycka på järnvägen. Det är 
även längre avstånd till järnvägsmitt jämfört med kyrkans byggrätt.  

- I kyrkans riskutredning förväntades mängden personer samlas färre 
tillfällen under året (inte färre personer), medan på Trasten förväntas 
mängden personen inte skilja sig avsevärt, fast mer utspritt över 
dygnet eftersom det kan handla om kunder, personal och boende.  
Samtidigt som samhällsrisken kan anses vara större på Trasten pga. 
fler personer i området utspritt över dygnet, så förväntas också hela 
byggrätten nyttjas, vilket i sig innebär att de personer som vistas 
närmst järnvägen (där störst risk också finns) kommer befinna sig 
inomhus. För de olika riskerna som är utpekade riskbedömningen är 
det generellt säkrare att vistas inomhus.  

- I riskutredningen nämns att majoriteten av godstrafiken består till 

75% av brandfarlig vätska så som bensin, detta innebär också att den 

största risken är att brandfarlig vätska kan rinna från olycksplatsen till 

planområdet. Med anledning av detta kan man argumentera för att 

området som vätskan skulle kunna rinna är avgränsat med 

parkanordningar i form av uppmurade rabatter. Därför är risken att 

brandfarliga ämnen ska spridas minimal.  
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- Kyrkan ligger närmre vägbommen över järnvägen, vilket i sig ökar 

risken för olycka vilket innebär att risken i jämförelse blir lägre för 

Trasten.  

Kommunen gör bedömningen att risker i samband med olycka med farligt 
gods anses vara acceptabel för detaljplanen utifrån ovannämnda argument. 
Men för att minska risken vid eventuell olycka, kan till exempel fasad utföras i 
svårantändliga material.  

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.  

När det gäller fönsterutrymning i högre bebyggelse har Räddningstjänsten 
Skaraborg endast förmåga att hjälpa till med utrymning från fönster om 
öppningens underkant ligger högst 12 meter över marknivån. Bebyggelse 
högre en 12 meter bör därför projekteras enligt BBR så att utrymning kan ske 
utan räddningstjänsten hjälp, exempelvis genom trapphus (Tr2).  

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 augusti 2020. Undersökningssamrådet har utgått 
från Miljöbalken 6 kap kriterier. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning 
om att planförslaget inte antas medföra en betydande miljöpåverkan.  

Det bör därför inte krävas en miljöbedömning genom en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB).  

NOLLALTERNATIV 

Om planförslaget inte genomförs omöjliggörs förtätning i centrala Vara. Det 
skulle innebära att kommunen går miste om möjligheten till fler centrala 
bostäder med närhet till kollektivtrafik, handel, offentligt liv, kontor och så 
vidare.  

Stadsbilden skulle förbli oförändrad. 
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Miljömål  

BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN & FRISK LUFT 

Halten växthusgaser ska minska och stabiliseras på en nivå som gör människans 
påverkan på miljön ofarlig och minimal. Målet ska uppnås i takt med att den biologiska 
mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerhetsställs och andra mål för hållbar 
utveckling inte äventyras.  

Eftersom planområdet är centralt beläget med närhet till kommersiell och 
offentlig service, samt rekreation kan planförslaget anses vara i takt med 
miljömålet om begränsad klimatpåverkan samt miljömålet om frisk luft.  

GOD BEBYGGD MILJÖ  

Bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional 
och global miljö. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett 
miljöanpassat sätt så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra 
resurser främjas.  

Planförslaget innebär att centrala Vara förtätas vilket är förenligt med målet 
om god hushållning med mark, vatten och andra resurser. Samt kan främja att 
regionala tilläggsmål om ”lätt att gå, cykla och att åka kollektivt, samt 
”bevarad tätortsnära skog och brukningsvärd jordbruksmark”. 

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.  
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Tidsplan 

Steg i detaljplaneprocessen för 
standardförfarande 

Planerade tidpunkter 
för planen 

Planbesked i MBN 2019-06-13 (MBN §89) 

Upprättande av planförslag september 2020 

Samråd  september 2020 

Granskning  mars 2021 

Antagande  maj 2021 

Laga kraft juni 2021 

GENOMFÖRANDETID 

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

HUVUDMANNASKAP OCH FASTIGHETSÄGARE 

Planområdet består enbart av kvartersmark och fastighetsägaren ansvarar för 
genomförandet av detaljplanen.  

Fastighetsrättsliga frågor 

FASTIGHETSÄGARE 

Trasten 2, 4 och 5 är i privat ägo och ägs alla av samma fastighetsägare.  

SERVITUT & GEMENSAHETSANLÄGGNINGAR  

Inga servitut eller gemensamhetsanläggningar finns inom planområdet.  

BYGGLOV  

Inga förändringar i skyldigheten att söka bygglov föreslås.  

FASTIGHETSINDELNING & FASTIGHETSKONSEKVENSER  

Planförslaget innebär ingen förändring av dagens fastighetsindelning. För 
eventuell förändring av fastighetsindelning ansvarar fastighetsägaren för 
ansökan av och kostnader för lantmäteriförrättning.  

Ingen förändring gällande fastighetsägarskapet eller förändrad 
fastighetsindelning förväntas ske i och med planförslaget.  
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Ekonomiska och tekniska frågor 

PLANEKONOMI 

Planbekostnader regleras enligt planavtal som är upprättat mellan kommun 
och fastighetsägare för Trasten 2, 4 och 5. Ingen planavgift tas ut vid bygglov.  

Kostnaderna för eventuell fastighetsreglering bekostas av fastighetsägaren.   

 

2021-03-01 

 

Karin Larsson    

Planarkitekt    

Vara kommun   


