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Handläggning 
Detaljplan för Trasten 2, 4 & 5 har i enlighet med beslut i miljö- och 
byggnadsnämnden varit på samråd mellan 21e september – 12e oktober 2020.  

Detaljplanen handläggs med enkelt 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 anslagstavla och på 
kommunens hemsida www.vara.se.     

Inkomna synpunkter  

Följande har inkommit med yttrande:  

o Länsstyrelsen   
o Trafikverket  
o Lantmäteriet 
o Postnord 
o Socialnämndens arbetsutskott 
o Miljö- och byggnadsnämnden 
o SGI Sveriges geologiska institut 

Yttranden utan särskild erinran:  

o Västtrafik 
o Skanova 
o Räddningstjänsten Västra Skaraborg 
o Vattenfall 
o Tekniska nämnden 
o Bildningsnämnden 
o Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Innehållet från synpunkterna har sammanfattats av planarkitekt och 
kommentarer till yttrandena från planarkitekt 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 (Lst) yttrar sig enligt följande:  

 
Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och 
bygglagen (PBL 2010:900). 

Kommunen behöver hantera frågor som berör geoteknik, förorenad mark, 
buller, vibrationer, olycksrisker samt översvämning innan granskningsskedet. 

http://www.vara.se/
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Kommunen bör också tydliggöra sin bedömning om förenlighet med 
översiktsplanen.  

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 förorenad mark, olycksrisker, buller, vibrationer och 
översvämning samt geoteknik måste lösas på ett tillfredsställande sätt i 
enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande av en detaljplan enligt 
förslaget 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. 

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§ 
Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagendebeslut 
av en plan eller områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon 
av de fem prövningsgrunderna. 

Förorenad mark 
Kommunen anger att inga potentiellt förorenade områden finns inom 
planområdet. Länsstyrelsen delar denna bedömning. Det finns dock ett 
potentiellt förorenat område, Varatvätten med riskklass 1 enligt MIFO-
modellen, ca 90 meter norr om planområdet. Varatvätten är/var en kemtvätt 

och klorerade lösningsmedel har konstaterats inom fastigheten för 
Varatvätten. Föroreningar från denna verksamhet kan utgöra ett problem för 
detaljplanen då klorerade kolväten kan spridas långt från källan och tränga in i 
byggnader via ångor. Kommunen behöver utreda om föroreningar från 
Varatvätten har spridit sig mot nu aktuellt område och om åtgärder behöver 
vidtas för att kunna medge den planerade markanvändningen.  

Länsstyrelsen bedömer därför att det till granskningsskedet ska utföras 
undersökningar som svarar på om föroreningar från Varatvätten har spridit 
sig till nu aktuellt område. Påträffas föroreningar ska en riskbedömning 
utföras och eventuella åtgärder tas fram. Om åtgärder krävs för att kunna 
medge planerad markanvändning ska detta säkerställas genom lämplig 
planbestämmelse. 
 

En miljöteknisk provtagning görs inför granskningsskedet, som påvisar att 
föroreningen från Ugglan 4 inte har spridits till planområdet.  

 
Buller 
Det behöver finnas bullerberäkningar som visar det sammanvägda bullret från 
väg- och tågtrafikbuller för de planerade bostäderna. I planhandlingen finns 
en bullerberäkning för tågtrafik men den är från 2008 med prognosår 2020. 
Kommunen behöver försäkra sig om att förhållandena är desamma. 
Kommunen behöver därför ta fram en ny bullerutredning med basprognos 
för år 2040. 
 
Vibrationer 

Trafikverket har lämnat ett yttrande daterat 2020-10-07 som bifogas i sin 
helhet. Trafikverket påpekar att det inte finns någon vibrationsutredning till 
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handlingarna. Trafikverket undrar om detta beror på att kommunen har gjort 
en bedömning att en sådan utredning inte behövs. I så fall ska kommunen 
presentera motivering och underlag för den bedömningen i planhandlingarna.  
Länsstyrelsen delar Trafikverkets synpunkter i detta avseende. 
 

En buller- och vibrationsutredning görs inför granskningsskedet och buller- 
och vibrationsförutsättningarna beskrivs närmre i planbeskrivningen.  

 
Olycksrisker 

Planområdet ligger ca 80 meter ifrån Älvsborgsbanan. I planbeskrivningen 
beskrivs att detta avstånd leder till en acceptabel risknivå utan åtgärder. Detta 
grundas på att individrisken visades vara låg i en riskanalys utförd i ett annat 
planärende år 2016. 
 
I planbeskrivningen nämns vidare att ”Individrisken är ett lämpligt mått för 
områden där det endast kan förmodas vistas ett fåtal människor”. 
Då aktuell plan rör en förtätning av ett centrumområde, där det inte kan 
förutsättas att enbart ett fåtal människor vistas, bedömer Länsstyrelsen att 
även samhällsrisken behöver beaktas.  
 
Vidare bedömer Länsstyrelsen att förutsättningarna för riskanalysens giltighet 
bör ses över och beskrivas, särskilt beträffande uppskattat antal transporter. 
Eventuella riskreducerande åtgärder ska säkerställas i planförslaget. 

Planbeskrivningen förtydligas och kompletteras gällande riskhantering och 
riskanalysens aktualitet förklaras närmre inför granskningen.  

 
Översvämning 

I planbeskrivningen redovisas en kartering från översvämningsdrabbade 
områden i Vara vid 100-årsregn. Länsstyrelsen bedömer att kommunen 
behöver förtydliga vad konsekvenserna av ett sådant regn blir för den aktuella 
planen, och om några åtgärder är nödvändiga för att minska 
översvämningsrisken till följd av skyfall. Sådana åtgärder behöver beskrivas 
och i möjligaste mån säkerställas. 
  
 Avsnittet om översvämning kompletteras enligt ovan.  
 
Geoteknik 

SGI har lämnat ett yttrande daterat 2020-10-07 som bifogas i sin helhet.  
I planbeskrivningen står det att, ”Vid ny- eller tillbyggnation är det av vikt att 
säkra de geotekniska förutsättningarna för att besluta om lämplig 
grundläggning och eventuell påverkan på intilliggande bebyggelse. Vid en 
projekteringsfas för ny- eller tillbyggnation inom området ska de geotekniska 
förhållandena särskilt beaktas och uppmärksammas”. 
 
Länsstyrelsen vill påminna att under kommande bygglov går det inte att ställa 
krav på geotekniska utredningar om området är detaljplanelagt. Dessa frågor 
ska därför kartläggas under planprocessen. Planbestämmelsen ”ändrat 
bygglov” behöver också ses över. Enligt vår bedömning kan man inte villkora 
bygglovet på det viset.  
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Planbestämmelsen ” ändrad lovplikt” behöver också ses över. Enligt vår 
bedömning har planbestämmelsen inte stöd i (PBL 2010:900).  
 

Inför granskning görs ett geotekniskt utlåtande och planbestämmelsen tas 
bort enligt ovan.  
 

Råd enligt PBL och MB  

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

På sidan ett i planbeskrivningen står det att, ”Planområdet är inte särskilt utpekat i 
översiktsplan (ÖP2012)”. Kommunen bör förtydliga sin bedömning huruvida 
det här aktuella planförslaget är förenligt med kommunens gällande 
översiktsplan eller ej. Detta är av särskilt intresse i och med planarbetet sker 
enligt standard planförfarande.  
  
 Noteras. Meningen förtydligas enligt ovan.  
 
Undersökningssamråd 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning om att förslaget inte innebär 
betydande påverkan på miljön. Kommunen behöver därför inte ta fram en 
strategisk miljöbedömning. Separat undersökningssamråd har redan skett med 
Länsstyrelsen.  
 
 Noteras.  

 

TRAFIKVERKET yttrar sig enligt följande:  

 
Buller  

Planområdets närhet till Älvsborgsbanan medför risk för störning i form av 
buller och vibrationer. Planbeskrivningen hänvisar till en bullerutredning från 
2008, där man gjort beräkningar för prognostiserad järnvägstrafik år 2020. 
Bullerberäkningar som görs idag ska utgå från Trafikverkets basprognos för år 
2040. Eftersom detaljplanen innebär ny markanvändning i form av bostäder 
anser Trafikverket att bullerutredningen från 2008 är otillräcklig. Trafikverket 
bedömer att en ny bullerutredning med basprognos för år 2040 ska tas fram.  
  
Vibrationer  

Trafikverket noterar att kommunen inte har tagit fram någon 
vibrationsutredning. Trafikverket anser att bedömningar om behov av 
vibrationsutredningar längs järnväg bör göras inom 200-300 meter från 
järnvägen. Om kommunen bedömt att en vibrationsutredning inte behövs så 
anser Trafikverket att kommunen ska presentera motivering och underlag för 
den bedömningen.  
 
Trafikverket anser att vibrationsnivån i vårdlokaler och bostäder vid 
nybyggnad inte ska överskrida 0,4 mm/s vägd RMS12 vid fler än fem tillfällen 
per natt under ett trafikårsmedeldygn (ÅDT). Trafikverket anser att samma 
riktvärde ska tillämpas vid nybyggnad intill infrastruktur.  
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En ny buller- och vibrationsutredning baserad på basprognos 2040 tas 
fram. 

 
Riskhantering  

Trafikverket har tagit del av kommunens riskutredning avseende olyckor med 
farligt gods på en närliggande fastighet till aktuellt planområde. Trafikverket 
hänvisar till Länsstyrelsens bedömning. Trafikverket anser även att 
Räddningstjänstens eventuella synpunkter på lokalisering och utformning av 
byggnaden ska inhämtas och beaktas.  
 
Trafikverket vill uppmärksamma att eventuella skydds/riskreducerande 
åtgärder som sker till följd av kommunal planering inte ska placeras på 
Trafikverkets fastighet.  
 Se svar till LST ovan. 
 
Trafikverket noterar att illustrationen på s.14 i planbeskrivningen visar 
generella råd om avstånd till järnväg. Trafikverket känner inte till 
illustrationen och undrar vilken källa den kommer ifrån. 

 Avsnittet om riskhantering görs om inför granskningsskedet.  

 

LANTMÄTERIET yttrar sig enligt följande:  

 
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2020-09-07) har 
följande noterats:  
 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  
 
PLANBESTÄMMELSE SOM SAKNAR LAGSTÖD  

Under administrativa bestämmelser i plankartan finns en bestämmelse om 
ändrad lovplikt, Bygglov får inte ges för nybyggnation eller tillbyggnation förrän 
geotekniska förutsättningar har säkerställts.  
Lantmäteriet uppfattar denna bestämmelse som är 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 bestämmelse om vidare utredning som ska göras efter det att 
planen vunnit laga kraft.  
 
 Se svar till LST ovan, denna planbestämmelse tas bort.  
 
Delar av planen som bör förbättras  
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 
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 22 a §§ PBL” som stöd ang. 
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lagstiftningens krav när ni kompletterar planhandlingarna ang. 
exploateringsavtal. 

Inget exploateringsavtal ska i detta fall tecknas.  

 

POSTNORD yttrar sig enligt följande:  

 

PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande 
posttjänsten vilket bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna 
placeringen och standarden på postmottagningsfunktionen. I denna roll 
representerar Postnord samtliga postoperatörer som är verksamma i det 
aktuella området.  

Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med 
hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna 
genomföras i praktiken behöver utdelningen standardiseras.  

Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras 
postlådan i en lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta 
emot sin post i en fastighetsbox på entréplan.  

Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för 
dialog gällande godkännande av postmottagning i samband med 
nybyggnation. 

Noteras. 

 

SOCIALNÄMNDEN yttrar sig enligt följande:  

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

Noteras.  

 

MILJÖ-OCH BYGGNADSNÄMNDEN yttrar sig enligt följande:  

 
Miljö- och byggnadsförvaltningen har granskat inlämnad planbeskrivning och 
plankarta gällande det aktuella ärendet.  
 
Miljöenheten anser att bullerstörningar från väg- och järnväg är viktiga att ta 
hänsyn till efter granskning av planbeskrivningen. Då det planeras byggnation 
av lägenheter inom 80 meter från Älvsborgsbanan och området är trafikerat 
ska riktvärden gentemot bostäder klaras. I de fall som utomhusnivån inte kan 
reduceras till nivåer enligt nedan, till exempel i stora tätorter med 
stadsstruktur, bör inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids. Ur 
bullersynpunkt är det viktigt att natur- och grönområden bevaras i så stor 
utsträckning som möjligt.  
 
Riktvärdena vid nybyggnation av bostadsbebyggelse är:  

 30 dBA ekvivalentnivå inomhus  
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 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid  

 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)  

 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad  
 
Vid åtgärd i järnväg eller annan spåranläggning avser riktvärdet för buller 
utomhus 55 dBA ekvivalentnivå vid uteplats och 60 dBA ekvivalentnivå i 
bostadsområdet i övrigt.  
 
Hänsyn ska även tas till risk för damning och vibrationer samt risk för 
skadliga luftföroreningar eller andra luktolägenheter.  
 
 Noteras. Se vidare svar till LST angående buller och vibration.  
 
Dagvattenhanteringen är viktig att se över när större delen av ytorna är 
hårdgjorda. En hållbar hantering ska eftersträvas för att minimera 
översvämningsrisker. Större parkeringsytor kan också förses med 
oljeavskiljare eller filterlösningar för att minimera utsläpp. Miljöenheten anser 
generellt att grönområden i kommunens samhällen ska bevaras i så hög grad 
som möjligt. Området är till största delen bebyggt och anlagt och därför är det 
viktigt att bevara befintlig växtlighet i så stor utsträckning som möjligt.  

 
Se svar till LST angående att avsnittet om översvämning kompletteras. 
 

Uppstår schaktmassor i anläggningsarbetet ska kontakt tas med miljöenheten. 
Det kan innebära en anmälnings- eller tillståndsplikt.  
 
Byggenheten har varit delaktig i det löpande arbetet med planen, men har 
följande synpunkter:  
Av planbeskrivningen och plankartan framgår det att en geoteknisk 
undersökning har gjorts för det aktuella området 1959. Det anges vidare att 
det vid en ny- eller tillbyggnation är det av vikt att säkra de geotekniska 
förutsättningarna för att besluta om lämplig grundläggning och eventuell 
påverkan på intilliggande bebyggelse. Vid en projekteringsfas för ny- eller 
tillbyggnation inom området ska de geotekniska förhållandena särskilt beaktas 
och uppmärksammas.  

Byggenheten bedömer att det vore bra om geotekniken utreds redan i 
planskedet för att kunna bedöma om det är möjligt att bygga på fler våningar 
på befintliga byggnader och hur detta ska kunna lösas utan att anslutande 
fastigheter påverkas. På så vis undviker man att eventuell problematik med 
geotekniken uppstår i nästa skede av projektet, det vill säga vid 
bygglovsprövningen.  
 

Se svar till LST och SGI ovan. 

I planbeskrivningen framgår det att det finns uppskattningsvis 33 stycken 
parkeringsplatser på parkeringsdäcket samt 20 stycken på markplan. Man bör 
ha minst en parkeringsplats per lägenhet, vilket detta antal bör tillgodose. Men 
man behöver också beakta det faktum att parkeringsplats för 
rörelseförhindrad ska finnas med ett maximalt avstånd om 25 meter från 
entré. 

Noteras.  
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SGI yttrar sig enligt följande:  

 
Enligt en tidigare genomfört geoteknisk utredning för fastigheterna Trasten 4 
och 5 i samband med byggnation (år 1959), består marken av överst ett ca 0,5 
m tjockskikt 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. Leran är fast ned till 2,5m djup under markytan. Därunder är den lös.  
Grundkartan indikerar att marklutningarna inom och i anslutning till 
planområdet är små. SGI finner att förutsättningar för skred/ras saknas inom 
planområdet.  
 
Planen understryker att vid ny- eller tillbyggnation är det av vikt att säkra de 
geotekniska förutsättningarna för att besluta om lämplig grundläggning och 
eventuell påverkan på intilliggande bebyggelse. SGI ser positivt på detta och 
vill därför framhålla, även om sättningsfrågor inte ingår i vår granskning, att 
särskild hänsyn härtill måste tas vid utbyggnad av området. Vidare måste en 
rad geotekniska frågeställningar som grundläggning, stabilitet för schakter, 
geoteknisk kontroll och omgivningspåverkan ägnas särskild uppmärksamhet 
vid detaljprojektering och utbyggnad. 
  
SGI ser från geoteknisk synvinkel att planläggning är möjlig förutsatt att 
ovanstående synpunkter beaktas i det fortsatta planarbetet. Krävs det åtgärder 
eller restriktioner ska dessa på ett plantekniskt godtagbart sätt säkerställas i 
planen. 
 

Noteras.  

 

 

Förändringar efter samråd  

Plankarta  

o Planbestämmelsen om ändrad lovplikt och krav på geoteknisk 
undersökning tas bort.  

Planbeskrivning 

o Buller- och vibrationsförutsättningarna utefter utredning beskrivs 
närmre i planbeskrivningen.  

o Frågan om förorening beskrivs närmre i planbeskrivningen. 
o Planbeskrivningen förtydligas och kompletteras gällande riskhantering 

och riskanalysens aktualitet förklaras närmre inför granskningen.  
o Avsnittet om översvämningsrisk ses över.  
o Detaljplanens förhållande till gällande översiktsplan förtydligas.  

Övrigt  

Utredningar som gjorts inför granskningsskedet: 

- Geotekniskt utlåtande 
- Buller- och vibrationsutredning 
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- Miljöteknisk undersökning förorening 
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