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Inledning  

Handlingar  
Samrådshandlingar består av  

• Plankarta med bestämmelser  
• Planbeskrivning (denna handling) 
• Undersökningssamråd (daterad 2021-04-07) 

Övriga handlingar och utredningar  

• Geoteknisk undersökning (daterad 1985-06-12)  

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.  

Planen handläggs genom ett standardförfarande.  

Planens syfte och huvuddrag 
Inom fastigheten Trädgårdsmästaren 7 bedriver idag Imazo AB verksamhet 
med inriktning på import och handel med zoodjur, tillbehör och foder. 
Verksamheten tillverkar även en viss andel foder. Företaget önskar förvärva 
Konstruktören 5 och slå samman denna fastighet med Trädgårdsmästaren 7, 
detta utifrån att verksamheten inom nuvarande fastighet upplever ett behov 
av större lokaler och ytor.  

Planförslaget syftar till att möjliggöra en vidareetablering av verksamhet inom 
Trädgårdsmästaren 7, i Vara tätort.  

 
Illustration över området som detaljplanen omfattar.  
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Förutsättningar och förändringar  

Planförutsättningar   
I Vara kommuns översiktsplan (ÖP 2012) är området inte specifikt utpekat, 
men är inom befintlig markanvändning för tätort så som verksamhet- och 
industriändamål.  

I ÖP2012 anges kommunens olika framgångsfaktorer för tillväxt som 
kommunen fortsatt ska arbeta med. Däribland är en framgångsfaktor 
”Entreprenörsanda – I Vara kommun finns ett starkt och varierat näringsliv, ett gott 
företagsklimat och en stark entreprenörsanda. Genom att ta tillvara alla uppfinningsrika 
och drivna företagare får kommunen breda, framgångsrika och levande företag som skapar 
tillväxt och framtidstro. Detta gynnar en positiv utveckling för kommunen i stort”. 
Planförslaget syftar till att möjliggöra en vidareetablering av ett verksamhet 
företag inom Vara tätort och berörs således av framgångsfaktorn.   

 
Bilden ovan är ett utdrag ur Vara kommuns Översiktsplan 2012 över Vara tätort. Den 
röda cirkeln redovisar lokaliseringen av planområdet. 

Gällande detaljplan  
Planområdet berörs av en gällande detaljplan, Trädgårdsmästaren 7, m.fl., som 
vann laga kraft 2004-01-07. Planen syftade till att pröva en utökning av 
fastigheten Trädgårdsmästaren 7 för att möjliggöra en anläggning av 
lagerlokal. Detaljplanen anger markanvändningen småindustriändamål samt 
gång, cykel och mopedväg. Området berörs även av prickmark, mark som ej 
får bebyggas. Delar inom prickmarken regleras vidare som att marken ska 
planteras.  
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Bilden ovan visar gällande detaljplans plankarta, samt en rödmarkerad yta som illustrerar 
det område som planförslaget berör.  

Mark och vegetation  

MARKANVÄNDNING  

Inom fastigheten Trädgårdsmästaren 7 bedriver idag Imazo AB verksamhet 
med inriktning på import och handel med zoodjur, tillbehör och foder. 
Verksamheten tillverkar även en viss andel foder. 

Inom den del som planförslaget berör så är marken idag hårdgjord för gång- 
och cykelvägsändamål samt asfalterad i verksamhetssyfte. Området har inga 
större höjdskillnader och är således relativt flackt.  

Då området idag redan är hårdgjort förväntas ingen skillnad avseende 
hårdgjord markyta att ske i och med planförslaget.  

Geotekniska förhållanden  
Utifrån tidigare utförd geoteknisk utredning (daterad 1985) har AWER 
Geoteknik bedömt aktualiteten av utredningen.  

Områdets ytligaste jordmån utgörs av en torrskorpelera ner till 1-1,5 meters 
djup. Underlagrat torrskorpeleran är det registrerat lös lera ner till berg eller 
morän på djup mellan 9-24 meter. Leran är normalkonsoliderad, dvs. den tål 
inte några större laster utan att sättningar inträffas. AWER Geoteknik anser 
att det går att anlägga byggnader på Trädgårdsmästaren 7 och Konstruktören 
5. Grundläggningsåtgärder kan krävas beroende av lastbilden på respektive 
byggnad. Något som måste utvärderas i detalj efter att detaljerade geotekniska 
undersökningar har utförts för den planerade byggnationen. Generellt kan 
ingen uppfyllnad av befintlig terräng tillåtas, inte heller någon 
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grundvattensänkning i området bör tillåtas. Området är mycket känsligt för 
sättningar enligt tidigare utförda geotekniska undersökningar.  

Utifrån beskrivningen ovan samt att planområdet berör ett område som till 
största andelen avser yta som endast kommer att hårdgöras med 
markbeläggning och det vill säga ingen byggnation, anser kommunen att de 
geotekniska förutsättningarna är tillräckligt utredda och tillgodosedda i och 
med planförslaget.   

DAGVATTENHANTERING  

Dagvattnet omhändertas idag via kommunal dagvattenledning och förväntas i 
och med planförslaget att fortsätta omhändertas på detta sätt. Då marken 
sedan tidigare är hårdgjord förväntas inte volymen dagvatten som måste 
omhändertas öka i och med planförslaget.  

I största möjliga mån ska dagvatten omhändertas lokal inne på fastigheten, 
men de geotekniska förhållandena försvårar förutsättningarna för 
lokaltomhändertagande av dagvatten finns möjligheten kvar för anslutning till 
kommunal dagvattenledning.  

Kommunen bedömer utifrån att planförslaget inte kommer att innebära en 
ökning av volymen dagvatten som ska omhändertas, att nuvarande hantering 
av dagvatten är tillfredsställande.  

Tidigare har kommunen utfört en kartering över översvämningsdrabbade 
områden vid 100-års regn. Studien visar att området inte är särskilt berört vid 
ett skyfall. Utifrån att området redan är hårdgjort och att andelen dagvatten 
som ska omhändertas inte ökar utifrån andelen hårdgjord yta påverkas inte 
heller riskbilden för översvämning.  

Det är fastighetsägarens ansvar att omhänderta dagvatten inom den egna 
fastigheten. Möjligheten för anslutning till kommunal dagvattenledning 
kvarstår. Kommunen anser med ovan beskrivna förutsättningar att 
hanteringen av dagvatten kan ske på ett lämpligt sätt i och med planförslaget.  

 
Utdrag från kartering över översvämningsriskdrabbade områden vid 100-års regn av Sweco 
Environment AB för Vara tätort. Den orange markeringen illustrerar planområdet.  

Bebyggelse   
Inom del av Trädgårdsmästaren 7 som planförslaget berör är marken ej 
ianspråktagen för någon bebyggelse utan endast hårdgjord för gång- och 
cykeländamål samt i asfalterad i verksamhetsändamål.  



Detaljplan för del av Trädgårdsmästaren 7 2021-04-07 
och del av Torsgården 3:2  
 

Sida 5 

 

Planförslaget innebär att viss prickmark tas bort (totalt ca. 200 kvm). Detta då 
nuvarande prickmark syftar till att hålla ett avstånd från fastighetsgräns invid 
gång- och cykelvägen, men då planförslaget kommer att innebära en 
sammanslagning av flera fastigheter finns syftet med denna prickmark ej kvar. 
Ny prickmark anpassas efter aktuellt u-område.   

Kulturmiljö och fornlämningar  
Riksantikvarieämbetets ”Fornsök” visar att ingen fornlämning finns inom 
planområdet. Planförslaget anses inte påverka kulturmiljö.  

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

Möjlighet till rekreation för anställda inom och angränsandes till planområdet 
finns väster om planområdet. Friytan utgörs av en enklare park med öppna 
ytor, samt en tennisbana.  

Trafik  
Planområdet nås via Östra ringleden (väg 187) och vidare till Gradgatan.  

Närmaste busstation till området finns inom 360 meter. Från busshållplatsen 
kan städer och tätorter såsom Vedum, Skara och Herrljunga nås. Inom 1800 
meter nås Vara station. 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. 

Parkeringar ska lösas inom kvartersmark. I detta fall handlar det om mestadels 
personalparkering.  

Området har god tillgänglighet till gång- och cykelvägnätet i Vara tätort. I och 
med planförslaget innebär det ett ianspråktagande av befintlig gång- och 
cykelväg. Kommunen ser för närvarande över hela gång- och cykelvägnätet 
för att göra en översyn över östra Vara för att utreda vilka länkar som bör 
kompletteras alternativt omledas. Utifrån kommunens arbete med översynen 
har behovet av att knyta samman östra Vara genom en gång- och cykelväg 
som skulle gå parallellt med väg 187.  Genom en sådan utveckling förväntas 
flertalet målpunkter mellan området Lassagården och området Heljeved att 
nås, däribland kan de målpunkter som gång- och cykelvägen som berörs av 
planförslaget nås.  
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Bilden ovan är en skärmdump ut Trafikverkets nationella vägdatabas, där de gröna 
linjerna redovisar Vara tätorts gång- och cykelvägar. Inom den rödmarkerade cirkeln 
redovisas det område som planförslaget berör. I bildens nedre vänstra del visas en förstorad 
bild av området som berörs av planförslaget. Inom den blåstreckade markeringen ringas den 
cykelväg som påverkas in av planförslaget. Den lila streckade linjen redovisar kommunens 
ambition om utveckling av gång- och cykelvägnätet parallellt till väg 187.   

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.  

Undantaget för dessa utformnings- och egenskapskrav som angetts ovan 
specificeras i PBL 8kap 6§ gäller bl.a. arbetslokaler om kraven är obefogade 
med hänsyn till arten av den verksamhet som lokalen är avsedd för, eller för 
fritidshus med högst två bostäder, eller tillgängligheten till ett en- eller 
tvåbostadshus, om det med hänsyn till terrängen inte är rimligt att uppfylla 
kraven.  

Tekniska frågor  

TEKNISK FÖRSÖRJNING  

Trädgårdsmästaren 7 är idag ansluten till kommunalt vatten- och avlopp, 
befintligt elnät samt ansluten till Vara Energis fjärrvärmenät. 

Sophämtning skötes idag av Ragn-Sells. Återvinningsstation finns vid Vara 
brandstation (ca 1000  meter) eller vid Rang-Sells (ca 1 500 meter).  
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Planförslaget innebär att ledningar avseende fiber, fjärrvärme och vatten- och 
avlopp skyddas av u-område.  

Hälsa och säkerhet  

BULLER/TRAFIKSTÖRNINGAR 

Planområdet är idag lokaliserat inom ett verksamhets- och industriområde i 
Vara tätort. I nära anslutning till befintlig verksamhet finns idag bostäder 
lokaliserade. Verksamheten är i sig inte störande och utgör ingen olägenheten 
för intilliggande bebyggelse. Transporter till och från området åker via en 
industri-/verksamhetsgata vilket innebär att inga bostäder påverkas av de 
dagliga transporterna. Således uppfylls nuvarande krav på verksamhetsbuller. 

 
Planförslaget innebär i sig inte att någon bebyggelse kan tillkomma utan avser 
främst möjliggöra för en sammanslagning av två fastigheter i 
verksamhetssyfte. Således innebär planförslaget ingen olägenhet avseende 
buller och vibrationer till omkringliggande områden. Med resonemanget ovan 
anser kommunen att inte innebär någon olägenhet till omgivande bebyggelse.  

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.  
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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.  

Inför att  planförslaget sändes ut på samråd har ett undersökningssamråd med 
Länsstyrelsen genomförts. Undersökningssamrådet finns bifogat 
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). Utifrån 
undersökningsområdet är Länsstyrelsen bedömning densamma som 
kommunens.  

NOLLALTERNATIV 

Sammanslagningen av fastigheter i verksamhetssyfte uteblir. Möjligheten för 
en förenklad logistik avseende verksamhets behov uteblir. Likväl som att 
verksamhetens behov av utökade lokaler samt ytor uteblir.   

Gång- och cykelvägen blir kvar.  

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 beröra sakägare, myndigheter och 
andra intressenter. En samrådsredogörelse skrivs utifrån de inkomna 
synpunkterna, där kommunen bemöter dessa genom kommentarer och 
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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.  

 

Tidsplan 

Steg i detaljplaneprocessen för 
standardförfarande 

Planerade tidpunkter 
för planen 

Planbesked i MBN  2020-09-17 (MBN §73)  

Samråd maj 2021  

Granskning augusti 2021  

Antagande  september 2021  

Laga kraft september/oktober 2021  

 

GENOMFÖRANDETID 

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

Fastighetsrättsliga frågor 

FASTIGHETSÄGARE & HUVUDMANNASKAP 

Fastigheten Trädgårdsmästaren är i privat ägo.  

Fastigheten Torsgården 3:2 är i kommunal ägo.  
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Bilden ovan illustrerar vilka fastigheter som berörs av planförslaget.  

Planförslaget omfattar endast kvartersmark och fastighetsägare ansvarar för 
genomförandet av detaljplanen.  

Kommunen ska ingå avtal inför försäljning av del av Torgården 3:2. Inom del 
av Torsgården 3:2 är idag en gång- och cykelväg anlagd. Kommunen har 
tillsammans med fastighetsägare för Trädgårdsmästaren 7 haft en tidigare 
dialog  avseende försäljningen av del av Torsgården 3:2 samt ersättning för 
den gång- och cykelväg som tas i anspråk. Ersättningen för gång- och 
cykelvägen avser en summa som ska betalas av fastighetsägaren för 
Trädgårdsmästaren 7 och summan som ersättning är beräknad utifrån utgår 
från att samma målpunkter som nås av nuvarande gång- och cykelväg ska 
kunna nås med en framtida gång- och cykelväg. Vidare regleras fördelningen 
av kostnader för lantmäteriförrättning.  

SERVITUT OCH LEDNINGSRÄTT  

Inom fastigheten Torsgården 3:2 och Trädgårdsmästaren 7 finns idag  ett 
servitut avseende ledningsrätt som ligger utom planområdet. Ledningsrätten 
omfattar kommunala va-ledningar. De ledningar som omfattas av ledningsrätt 
har kommunen beslutat ska omledas till det u-område som föreslås i 
planförslaget. Ledningsrätten kommer därmed att bli inaktuell vid en flytt av 
ledningarna. Kommunen ansvarar för att kontakta Lantmäteriet för 
upphävning och ombildning av ledningsrätt när det blir aktuellt.  

De ledningar som kommer finnas kvar, efter omledningen av va-ledningar 
som omfattas av ledningsrätt, inom Trädgårdsmästaren 7 ansvarar 
fastighetsägaren för inom fastighetsgräns.  

Ledningsägaren ansvarar för de ledningar som finns inom u-området.  

Inom fastigheten Trädgårdsmästaren 7 finns idag sex olika servitut som 
belastar fastigheten. Planförslaget påverkar endast ett av dessa enligt 
beskrivningen ovan.   

FASTIGHETSKONSEKVENSBESKRIVNING  

I och med planförslaget avser fastighetsägare för Trädgårdsmästaren 7 
förvärva fastigheterna Konstruktören 5 och del av Torsgården 3:2. 
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Planförslaget berör inte Konstruktören 5 utan denna fastighet ligger utom 
planområdet.  

Kommunen ska ingå avtal inför försäljning av del av Torgården 3:2. Inom del 
av Torsgården 3:2 är idag en gång- och cykelväg anlagd. Kommunen har 
tillsammans med fastighetsägare för Trädgårdsmästaren 7 haft en tidigare 
dialog  avseende försäljningen av del av Torsgården 3:2 samt ersättning för 
den gång- och cykelväg som tas i anspråk. Ersättningen för gång- och 
cykelvägen avser en summa som ska betalas av fastighetsägaren för 
Trädgårdsmästaren 7 och summan som ersättning är beräknad utifrån utgår 
från att samma målpunkter som nås av nuvarande gång- och cykelväg ska 
kunna nås med en framtida gång- och cykelväg. Vidare regleras fördelningen 
av kostnader för lantmäteriförrättning.  

Fastighetsägare för Trädgårdsmästaren 7 och Konstruktören 5 har ingått ett 
avtal för att säkra försäljningen av fastigheten Konstruktören 5 vid ett 
antagande av detaljplan.  

Fastighetsägare för Trädgårdsmästaren 7 ansvarar och bekostar ansökan om 
fastighetsbildning.  

 
Bilden till vänster redovisar nuvarande fastighetsindelning och bilden till höger illustrerar 
framtida fastighetsindelning.  

BYGGLOV  

Inga förändringar i skyldigheten att söka bygglov föreslås.  
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Ekonomiska och tekniska frågor 

PLANEKONOMI 

Planbekostnader regleras enligt planavtal, således kommer ingen planavgift att 
tas ut i samband med bygglov.  Kostnaderna för fastighetsreglering bekostas 
av fastighetsägaren.  

 

 

2021-04-07 

 

 

Ellen Bengtsson 

Planarkitekt 

Vara kommun 
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