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Handläggning 
Detaljplan för del av Trädgårdsmästaren 7 och del av Torsgården 3:2 har i 
enlighet med beslut i miljö- och byggnadsnämnden varit på samråd mellan 
den 26e april – 17e maj 2021.  

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 hemsida www.vara.se, Vara 
bibliotek samt i kommunhuset.  

Inkomna synpunkter  

Följande har inkommit med yttrande:  
o Länsstyrelsen  
o Lantmäteriet  
o Räddningstjänsten Västra Skaraborg  
o Miljö- och byggnadsnämnden  
o Skanova AB 

Yttranden utan särskild erinran:  
o Socialnämndens arbetsutskott 
o Vattenfall Eldistribution AB 
o Trafikverket  
o Bildningsnämndens arbetsutskott  
o Kommunstyrelsens arbetsutskott 
o Tekniska nämnden  

Innehållet från synpunkterna har sammanfattats av planförfattaren och 
kommentarer till yttrandena från planförfattaren 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).  

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10§ 
PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt 
förslaget inte kommer att prövas.  

Motiv för bedömningen  

Länsstyrelsen befarar inte att:  

• Riksintresse kommer att skadas påtagligt  
• Mellankommunal samordning blir olämplig  
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• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs 
• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser  
• Bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn 

till människors hälsa och säkerhet eller till risken för olyckor, 
översvämning eller erosion  

Undersökningssamråd  

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning om att förslaget inte innebär 
betydande påverkan på miljön.  

 Noteras. 

LANTMÄTERIET yttrar sig enligt följande:  
 

Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2021-04-07) har 
följande noterats:  

Delar av planen som bör förbättras  

Grundkartan 

I grundkartan saknas redovisning av befintlig fastighetsgräns mellan 
Torsgården 3:2 och Trädgårdsmästaren 7 inom planområdet. Detta bör läggas 
till för att tydliggöra även i plankartan vilket område som avses överföras till 
Trädgårdsmästaren 7.  

 Noteras. Kartan kompletteras avseende fastighetsgränser.  

RÄDDNINGSTJÄNSTEN VÄSTRA SKARABORG yttrar sig enligt 
följande: 
Räddningstjänsten Västra Skaraborg har beretts möjlighet att lämna 
synpunkter på rubricerad detaljplan. Granskade handlingar har utgjorts av 
planbeskrivning och plankarta.  

I direkt anslutning till planområdet (Trädgårdsmästaren 7, korsning 
Gradgatan/gång- och cykelväg) finns en befintlig markbrandpost. 
Räddningstjänsten önskar att denna bibehålls och hålls i funktionsdugligt 
skick. I övrigt finns från räddningstjänstens verksamhet inga synpunkter på 
rubricerad detaljplan.  

 Detaljplaneförslaget avser inte att förändra lokalisering eller funktion på 
 befintlig brandpost. Brandposten förväntas därför bli kvar i och med 
 planförslaget.  

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN yttrar sig enligt följande:  
Miljöenheten har granskat samrådshandlingarna och har inga synpunkter på 
planförslaget. Miljöenheten vill dock poängtera ett par saker i handlingarna.  

Föroreningar  

Det finns inga kända föroreningar på aktuell fastighet. I EBH – stödet anges 
det att det däremot finns ett par oklassade fastigheter i direkt anslutning till 
planen, enligt MIFO. Här har bilverkstad och industri bedrivit och risken för 
föroreningar på intilliggande fastigheter bedöms som måttliga. Jordarter 
består av tät lera, vilket gör att spridningsbenägenheten är låg.  
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 Noteras. Om föroreningar upptäcks vid markarbeten ska anmälan ske 
 direkt till kommunens miljö- och byggnadsnämnd.  

Dagvatten  

När andelen hårdgjord yta ökar eller fler byggnationer sker, är det viktigt att 
se över dagvattenhanteringen och lösa den på ett hållbart och långsiktigt sätt. 
Dagvattenhanteringen ska utformas så att rening sker av vattnet, via 
exempelvis dagvattendammar eller liknande som ger goda möjligheter till 
fördröjning och infiltration av vatten. Dagvatten behandlas på detta sätt 
stegvis innan det slutningen når recipienten. I anslutning till parkeringar bör 
man exempelvis förse dagvattenbrunnar med enklare filter som tar hand om 
olje- och metallrester som sköljs av bilarna.  

 Då marken som berörs idag redan är hårdgjord och omhändertagandet av 
 dagvatten fortsatt kommer omhändertas via kommunal ledning förväntas 
 inte volymen dagvatten som måste omhändertas öka i och med 
 planförslaget.  

Buller  

Vid utökning eller ändring av industriverksamhet ska hänsyn tas till risk för 
bullerstörning mot närboende. Naturvårdsverkets riktvärden för industri- och 
verksamhetsbuller avser immisionsvärden vid bostäder. De gäller utomhus 
vid fasad och vid uteplatser och andra ytor för utevistelse i bostadens närhet. 
Nivåerna är vägledande för bedömning av om buller utgör en olägenhet.  

• 50 dBA dag (06-18)  
• 45 dBA kväll (18-22) samt lör-,  sön- och helgdag 
• 40 dBA natt (22-06)  

 Noteras.  

Byggenheten har granskat samrådshandlingarna och har inga synpunkter på 
planförslaget som sådant men byggenheten vill dock uppmärksamma ett par 
saker i handlingarna.  

Under rubriken ”geotekniska förhållanden” Står det att 
”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”. Den 
geotekniska undersökningen som ligger till grund för planförslaget är den som 
senare används vid planerad byggnation och på så vis ska den geotekniska 
undersökningen som tas fram för planförslaget även vara tillräcklig för 
framtida byggnationer. Vid framtida byggnation anpassas byggnationens 
grundläggning och konstruktion utifrån markens förutsättningar.  

Det nämns också att ”generellt kan ingen uppfyllnad av befintlig terräng 
tillåtas, inte heller någon grundvattensänkning i området bör tillåtas. Området 
är mycket känsligt för sättningar enligt tidigare utförda geotekniska 
undersökningar”. Större delen av planförslaget är u-område med prickmark, 
det vill säga mark som inte får bebyggas, men en mindre del av planförslaget 
blir byggbar mark där byggnad med högsta byggnadshöjd 7,6 meter och 
högsta totalhöjd 9,0 meter tillåts vilket kan medföra byggnation av betydande 
vikt och belastning på marken. Planförslaget innebär enligt byggenhetens 
tolkning en utökning av byggrätten då för dagen gällande detaljplan säger 
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prickmark och GCM-väg och dessa ersätts i planförslaget av prickmark och 
mark som får bebyggas med industri. Utökningen av byggrätten kan påverka 
grundvattennivån och kan medföra risk för sättningar.   

Under rubriken ”buller/trafikstörningar” står det att ”planförslaget innebär i 
sig inte att någon bebyggelse kan tillkomma utan avser främst möjliggöra för 
en sammanslagning av två fastigheter i verksamhetssyfte”. Tolkningen som 
byggenheten gör är att planförslaget tillåter byggnation på det område som 
tidigare var prickmark och således kan bebyggelse tillkomma.  

 Prickmarken justeras men den totala mängden byggnation som kan 
 tillkomma på fastigheten förblir densamma utifrån framtida 
 fastighetsreglering och gällande detaljplaner. Samtliga planer som kommer 
 beröra framtida fastighet regleras med samma exploateringstal, dvs. 50% 
 av fastigheten får bebyggas. Således tillkommer ingen ytterligare byggnation 
 utöver den redan nu tillåtna utan det är endast placeringsmöjligheten på 
 byggnation som förändras.   Den geotekniska frågan är därmed utredd och 
 analyserad på ett lämpligt sätt i planskedet.  

Byggnation intill u-område kräver ofta att det finns tillräckligt med plats för 
underhåll av ledningar i u-området då maskiner ska få plats och eventuell 
rasrisk vid grävning kan påverka näraliggande byggnader. Om ledningarna 
brister kan dessutom vatten underminera marken och således påverka 
befintlig byggnation.  

 Noteras. Utrymmeskrav har förankrats med berörda ledningsägare och 
 tillräckligt med utrymme har reserverats i plankartan för u-området.  

Den GCM-väg som tas bort i planförslaget medger svårigheter att nå 
Gradgatan på ett säkert sätt till fots och med cykel och moped.  

 Frågan avseende ianspråktagande av befintlig gång- och cykelväg har 
 behandlats vid planbeskrivningens rubrik Trafik vid s. 5.  

SKANOVA AB yttrar sig enligt följande:  
Skanova AB har tagit del av rubricerat ärende och vill meddela att det ej finns 
något att invända mot planförslaget.  

Bifogat finns karta över området, röd streckad kabel som passerar fastigheten 
är ut bruk. Det finns ett teleskåp som är i trafik och som finns precis vid nya 
fastighetsgränsen på östra sidan, osäker om det hamnar inom nya eller på den 
befintliga kommunala marken, detta skåp önskas stå kvar i orört läge.  

 Teleskåpet är lokaliserat inom yta som inte berörs av planförslaget. Således 
 förväntas teleskåpet stå kvar vid nuvarande lokalisering.  

Förändringar efter samråd  

Plankarta  
o Kartan kompletteras avseende fastighetsgränser.  

2021-06-31 

Ellen Bengtsson 
Planarkitekt  
Vara kommun  
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