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Inledning  

Handlingar  
Antagandehandlingarna består av  

• Plankarta med bestämmelser  
• Planbeskrivning (denna handling) 
• Samrådsredogörelse  
• Granskningsutlåtande 

Övriga handlingar och utredningar  

• Geoteknisk undersökning (daterad 1993)  
• Dagvattenutredning (daterad 2021-02-04) 
• Undersökningssamråd (daterad 2020-09-07)  
• Fastighetsförteckning (daterad 2020-09-18) 

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 så stor 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 januari 2018.  

Planområdet är inte särskilt utpekat i Översiktsplanen ÖP2012.  
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Planens syfte och huvuddrag 
Detaljplanen syftar till att 
möjliggöra för en utökad 
byggrätt samt utveckling av 
idrottsverksamhet.  

Den del av fastigheten som 
planförslaget avser ägs idag 
av Vara SK. I och med 
planarbetet har sökande och 
fastighetsägaren för Ritaren 
21 upprättat ett avtal för köp 
av del av Ritaren 21.  

Illustrationen till vänster visar 
området som planförslaget 
omfattar.  

Förutsättningar och förändringar  

Gällande detaljplan  
Ritaren 21 berörs av detaljplan Utvidgning av kv. Ritaren och Konstruktören som 
vann laga kraft 2011-01-22. Detaljplanens genomförandetid är 5 år och gick 
ut 2016-01-22.  

Gällande detaljplan reglerar marken, som omfattas av planförslaget, till att 
tillåta byggnationer för idrottsändamål.  
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Bilden ovan visar dels gällande detaljplan omfattning av planförslaget med en 
orangemarkerad yta.  Illustrationslinjer i den gällande detaljplanen, ang. fotbollsplaners 
lokalisering, stämmer inte med den faktiska anläggningen av fotbollsplan.   

Planförslaget innebär att byggrätten avseende idrottsändamål utökas till att 
tillåta en exploatering á 4000kvm samt utökad byggnadshöjd till 13,0 meter 
och totalhöjd á 15,0 meter.   

Mark och vegetation  

MARKANVÄNDNING  

Norr om planområdet används delar av marken till konstgräsplan. Väster om 
befintlig fotbollsplan finns en gräsvall som avgränsar idrottsverksamheten 
mot bostäder i väst.  

Området som planförslaget berör har inte tagits i anspråk till någon annan 
användning än gräsbevuxen mark.  
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Bilden ovan visar planområdet. 

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 

Enligt Sveriges Geotekniska Undersökning består marken av glacial lera. 
Marken har med andra ord liten genomsläpplighet, är vibrationskänslig och 
kan vara erosionskänslig och flyttbenägen i vattenmättat tillstånd.  

Planförslaget förändrar inte markanvändningen mer än att utöka befintlig 
byggrätt inom området. Det finns en tidigare utförd geoteknisk utredning 
som berör området. Den geotekniska utredningen är utförd år 1993. 
Utredningen har utgått från att det skulle byggas hus med max två våningar 
och således givit förslag på grundläggning för sådan bebyggelse. Då planerad 
byggnation kan tänkas vara något större än den bebyggelse som utretts i den 
geotekniska undersökningen krävs det att en mer detaljerad undersökning för 
den tänkta byggnationens grundläggning bestäms.  

Utifrån tidigare utförd geoteknisk utredning (daterad 1994) inom planområdet 
har AWER Geoteknik utrett de geotekniska förutsättningarna och anser att 
det går att anlägga planerad hall vid Ritaren 21. Den geotekniska 
bedömningen är att områdets ytligaste jordmån utgörs troligt av en 
torrskorpelera följt av en glacial lera på 1,5 till 3 meters djup som är något 
överkonsoliderad. Det innebär att ingen djup grundläggning såsom pålning 
eller markförstärkning kommer behövas för konstruktion av planerat objekt. 
Troligtvis kommer det att räcka med att grundlägga med kantförstyvad platta 
på mark. Alternativet om lasterna skulle vara större än antaget kan 
kompensationsgrundläggning bli aktuellt. Vid konstruktion med endast platta 
på mark kommer omkringliggande anläggningar/bebyggelse påverkas 
minimalt. För att säkerhetsställa laster och byggnadens specifika 
grundläggning skall de geotekniska förutsättningarna säkerhetsställas vid en 
projekteringsfas.  

Stabiliteten har bedömts och anses inte vara någon problematik så länge som 
intilliggande vall ej belastas eller schaktning sker i anslutning till vallens 
släntfot. AWER Geoteknik bedömer att det inte krävs några åtgärder för 
vallen i sitt nuvarande skick och bruk. Vid eventuella åtgärder av vallen kan 
det krävas en geoteknisk undersökning och eventuella åtgärder.  
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DAGVATTENHANTERING 

I sambandand med planarbetet har en dagvattenutredning utförts. Resultatet 
från utredningen sammanfattas nedan.  

Planområdet består av lerjord och därför bör infiltration av dagvatten 
eftersträvas för att motverka uttorkning som annars kan orsaka 
marksättningar. Behovet av infiltration är störst där marken är täckt vid 
byggnader och hårdgjorda ytor. Dagvatten från hallbyggnadens takavvattning 
föreslås ledas till små infiltrationsbäddar/regnrabatter som placeras nära 
byggnaden.  

Det allra mesta regnvatten som tillkommer på årsbasis faller i små omgångar. 
Därför kan små regnbäddar på lång sikt omhänderta merparten allt dagvatten 
som avrinner ifrån hallens tak, vilket efterliknar en naturlig infiltration. 
Regnbäddarna dimensioneras för 20mm regn och erfordrad volym, ca 75 
kvm, fördelas efter andelen takyta som ansluts.  

Vid rikligt regn överskrids regnbäddarnas infiltrationskapacitet. Då ska 
dagvattnet rinna vidare till ett fördröjningsmagasin, innan det långsamt kan 
släppas ut i Kolonigatans dagvattenledning genom ett strypt utlopp. 
Dräneringsvatten samt dagvatten från grönytor och hårdgjord mark inom 
fastigheterna ska också ledas till magasinet. För att underlätta 
omhändertagandet av dagvattnet, särskilt ifrån sydligaste delen, är det ut 
höjdsättningssynpunkt mest fördelaktigt att placera magasinet mellan 
hallbyggnaden och Kolonigatan. Även ytan norr om byggnaden kan utnyttjas 
för fördröjning och översilning. Avskärande diken, eller makadamdiken kan 
placeras strax innanför plangränsen för att leda avrinningen från fastighetens 
markytor till fördröjningsmagasinet.  

Fördröjningsanläggningen ska magasinera, buffra dagvatten från takavlopp 
och markytor. Den kan utgöras av exempelvis ett öppet dike, rörmagasin, 
makadammagasin/stenkista eller dagvattenkassetter. Det är det förstnämnda 
som har bäst förmåga att rena dagvattnets innehåll av föroreningar och 
sådana öppna, gräsklädda fördröjningar i form av svackytor/diken är mest 
kostnadseffektiva.  

Erfordrad frivolym i fördröjningsmagasinet har beräknats utifrån att 
bräddning (d.v.s. överbelastning) kan tillåtas som mest vart 100e år i 
genomsnitt. Med ett största tillåtet utflöde på 15 liter per sekund måste 
fördröjningsmagasinet/magasinen rymma minst 300 kvm dagvatten.  

Med ovan beskrivning och sammanfattning av genomförd utredning framgår 
att beroende på utformningen av framtida byggnation kan olika 
dagvattenlösningar vara lämpliga och då den exakta utformningen av 
byggnationen ej är känd är det således inte lämpligt att reglera exakt 
lokalisering och utformning av dagvattenhanteringen. Detta eftersom flera 
lokaliseringar och lösningar kan vara lämpliga beroende på byggnationens 
placering och omfattning så länge som den totala mängden dagvatten 
omhändertas i enlighet med dagvattenutredningen. Fastighetsägaren ansvarar 
för att anlägga lämplig dagvattenlösning som tillgodoser behovet och ser till 
att dagvattnet hanteras inom fastigheten. Utifrån ovannämnda motiveringar 
anser kommunen att frågan om dagvattenhantering kan lösas på ett lämpligt 
sätt i och med planförslaget.  



Detaljplan för del av Ritaren 21  2021-03-12 
 

Sida 6 

 

Bebyggelse   
Inom planområdet finns det idag ingen bebyggelse, således är nuvarande 
tillåten byggrätt inom området ej nyttjad. I angränsning till planområdet ha 
delar av marken tagits i anspråk för konstgräsplan med tillhörande avbytarbås. 
Marken som berörs av planförslaget är gräsbevuxen och oexploaterad.  

Planförslaget innebär en utökad byggrätt för att möjliggöra för en byggnation 
av padelhall. Således innebär planförslaget en högre tillåten byggnads- och 
nockhöjd samt utökad byggrätt gällande exploateringsgrad. En utökad 
byggrätt i detta fall innebär att skuggförhållandena kan påverkas i och med en 
byggnation. För att utreda hur en byggnation inom området kan påverka 
intilliggande bebyggelse avseende sol – och skuggförhållanden så har en 
skuggstudie utförts. Skuggstudien har utgått från en byggnation som är ca 95 
x 35 meter samt ca 14 meter i nockhöjd.  

Nedan redovisas skuggstudien som utgår från dagarna då vårdagjämning (20e 
mars), sommarsolstånd (21e juni), höstdagjämning (22e september) och 
vintersolstånd (21e december) inträffar, och utgår från klockslagen 12:00, 
16:00 och 20:00.  Blåmarkerad byggnad illustrerar byggnation i och med 
planförslaget. 

Resultaten från skuggstudien är att omkringliggande bebyggelse påverkas i 
mycket liten grad. Vid kl. 20:00 den 21e juni finns en påverkan på 
intilliggande bebyggelse, men då tillfället för skuggningen är begränsat anses 
det ej påverka omgivningen i någon högre grad. Således påverkar 
planförslaget skuggförhållandena för omkringliggande bebyggelse marginellt.  

 
 

Kl.  20e mars  21e juni  22e september 21e december 
09:00 
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Kulturmiljö och fornlämningar  
Riksantikvarieämbetets ”Fornsök” visar att ingen fornlämning finns inom 
planområdet.  

Friytor  
Angränsandes i norr till området används delar av marken till konstgräsplan. 
Inom marken som planförslaget berör har marken ej tagits i anspråk till någon 
annan användning än gräsbevuxen mark. Oexploaterad gräsyta är idag inte 
känd för att användas för något rekreativt syfte.  

Det finns idag en byggrätt inom området som medger för en byggrätt á 
500kvm. Förslaget till utökad byggrätt innebär att byggrätten utökas för att 
möjliggöra för en byggnation av padelhall i nära anslutning till befintliga 
sporthallar, fotbollsplan, tennisplan och badplats. Således kan områdets 
karaktär med bebyggelse för idrottsändamål stärkas i och med planförslaget.  

12:00 

    
16:00 

    
20:00 
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Trafik  

GATUNÄT 

Planområdet nås via Östra Ringledning, med infart från Kolonigatan. 
Trafiken på Östra Ringleden är uppmätt till ca 3470 fordon per årsmedeldygn.  

Öster om det planområde som planförslaget omfattar finns en allmän 
parkering. Nuvarande parkering 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. 

I och med en utveckling av padelhall inom Ritaren 21 kan ytterligare trafik 
alstras till området. Men då infarten till området ej ligger i nära anslutning till 
bostäder i väster antas verksamheten ej medföra ytterligare störningar för de 
närboende.  

 
Bilderna ovan illustrerar området, men blå marken, som finns tillgängligt för allmän 
parkering. Inom den blå markeringen på ortofotot syns även att det finns ytterligare yta att 
ta i anspråk för parkeringsändamål.  

Tillgängligheten till området via gång och/eller cykel är god. Nedan redovisas 
en karta som visar gång- och cykelvägar.  
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Bilden ovan är en skärmdump ut Trafikverkets nationella vägdatabas, där de gröna 
linjerna redovisar Vara tätorts gång- och cykelvägar. Planområdet är markerat med en röd 
cirkel.  

Närmsta busshållplats finns vid planområdet, med busslinje mot Skara, Vara 
och Herrljunga.  

Vid Vara station, som nås inom 1,7 kilometer, stannar såväl lokal som 
regional busstrafik samt persontåg som trafikerar Älvsborgsbanan mellan 
Uddevalla, Lidköping, Herrljunga, och vidare anslutning mot Borås, 
Göteborg eller Skövde.  

Tekniska frågor  

TEKNISK FÖRSÖRJNING  

Det finns kommunalt vatten och avlopp (VA) att ansluta området till. 
Anslutning till det kommunala VA-nätet debiteras enligt antagen taxa.  

Återvinningsstation finns vid Vara brandstation ca 800 meter från 
planområdet. Sophämtning och återvinningscentral sköter idag Ragn-sells på 
uppdrag av kommunen.  

Det finns möjlighet till att ansluta till fjärrvärme och befintligt elnät. 

Hälsa och säkerhet  
I Plan- och bygglagen utgör hälsa och säkerhet en av de prövningsgrunder 
länsstyrelsen ska utföra enligt 12 kap. 1§, innan beslutet om att anta en 
detaljplan. Prövningens syfte är att undersöka om detaljplanen kan befaras 
innebär att en bebyggelse blir olämplig med hänsyn till de boendes och 
övrigas hälsa eller skydd mot olyckshändelser.  

BULLER/TRAFIKSTÖRNINGAR 

Den planerade byggnationen inom området är ingen störande verksamhet 
som påverkar buller- eller ljussituationen. Verksamheten kan komma att alstra 
ytterligare trafik till området, men då infart till området ej ligger i anslutning 
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till bostäder antas inte byggnationen medföra några ytterligare störningar för 
intilliggande bostadsområde.  

FÖRORENINGAR  

Inga potentiellt förorenade områden finns i planområdet.  

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

BIOTOPSSKYDD  

Området berör inga specifikt utpekade biotopskydd. De biotoper som 
omfattas av det generella biotopskyddet är alléer, källor, odlingsrösen, 
pilevallar, småvatten och våtmarker (ibland diken), stenmurar och åkerholmar. 
Inom planområdet finns inga sådana biotoper.  

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.  
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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.  

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

NOLLALTERNATIV 

Marken inom Ritaren 21 kommer fortsatt att vara oexploaterad och med en 
kvarvarande byggrätt á 500kvm. Möjligheten till idrottslig verksamhet som 
kan vara ytkrävande är begränsad i Vara tätort.  

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 standardförfarande enligt plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900) regler för standardförfarande. 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 
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antagande i kommunfullmäktige. Efter antagande vinner planen laga kraft 
efter tre veckor.  

 

Tidsplan 

Steg i detaljplaneprocessen för 
standardförfarande 

Planerade tidpunkter 
för planen 

Planbesked i MBN 2020-06-11 (MBN §65) 

Upprättande av planförslag September 2020 

Samråd – MBN September 2020 

Granskning – MBN Februari 2021 

Antagande i MBN Mars 2021 

Laga kraft Mars/april 2021  

GENOMFÖRANDETID 

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

Fastighetsrättsliga frågor 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FÖRUTSÄTTNINGAR 

Planförslaget berör fastigheten Ritaren 21. Fastigheten Ritaren 21 är privat 
ägd. 

I och med planförslaget avses fastigheten Ritaren 21 att avstyckas och bilda 
två nya fastigheter. Fastighetsägare bekostar lantmäteriförrättning. Nedan 
illustrerar dels nuvarande fastighetsindelning samt en illustration av en 
framtida fastighetsindelning.  
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Bilden till väster illustrerar nuvarande fastighetsindelning. Bilden till höger illustrerar en 
framtida fastighetsindelning. Rödsträckad linje illustrerar planområdet.  

HUVUDMANNASKAP 

Inom kvartersmark ansvarar fastighetsägare för genomförandet av planen.  

SERVITUT & LEDNINGSRÄTT  

Det finns ingen ledningsrätt eller något servitut inom området.  

BYGGLOV  

Inga förändringar i skyldigheten att söka bygglov föreslås.  

Ekonomiska och tekniska frågor 

PLANEKONOMI 

Planbekostnader regleras enligt planavtal. Kostnaderna för fastighetsreglering 
bekostas av fastighetsägaren. Således tas ingen planavgift ut vid bygglov.  

 

2021-03-12 

 

 

Ellen Bengtsson 

Planarkitekt 

Vara kommun 
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