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Inledning  

Handlingar  

Samrådshandlingar består av  

 Plankarta med bestämmelser  

 Planbeskrivning (denna handling) 

Övriga handlingar och utredningar  

 Bullerutredning (daterad 2021-04-30) 

 Fastighetsförteckning  

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 

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

Planen handläggs genom ett standardförfarande.  

Planens syfte och huvuddrag 

Berörd fastighet, Vedum 3:84, omfattas idag av en stadsplan som medger för 
kontorsändamål i en våning. Utifrån en begränsad efterfrågan på 
kontorslokaler i Vedum önskar sökanden utreda möjligheten för att utveckla 
bostäder inom befintlig byggnad.  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsändamål inom befintlig 
byggnation, samt att möjliggöra för komplementbyggnad söder om 
byggnaden.  
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Illustration för det område som detaljplanen omfattar (se vitt).  

Förutsättningar och förändringar  

Planförutsättningar   

Gällande stadsplan  

Gällande stadsplan vann laga kraft 1987-09-29, och syftade till att: 

Planförslagets syfte är att skapa utrymme såväl för utvidgning av den befintliga handeln 
som möjliggöra nyexploatering för kommersiella ändamål samt att förbättra 
trafiksituationen.  

Stadsplanen tillåter markanvändningen kontor i en våning. Vidare regleras 
fastigheten av prickmark, mark som inte får bebyggas, samt av utfartsförbud.  

 

Bild på gällande stadsplan.  
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Mark och vegetation  

MARKANVÄNDNING  

Fastigheten är idag exploaterad för kontorsändamål. Delar av ytan är även 
hårdgjord för att tillgodose parkeringsbehovet. Resterande yta som ej är 
hårdgjord är gräsbevuxen och delar av ytan försedd med buskage och träd.  

Geotekniska förhållanden  

Marken inom området består av isälvssediment enligt Sveriges Geologiska 
Undersöknings (SGU) kartvisare. 

Planförslaget innebär ingen förändring avseende exploateringsgrad eller höjd 
på byggnad än vad gällande detaljplan medger för och således kan nuvarande 
byggnation anses lämplig.   

 

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

DAGVATTENHANTERING  

Fastigheten är kopplad till det kommunala vatten- och avloppsnätet för 
omhändertagande av dagvatten. Planförslaget avser ingen förändring vad 
gäller tillåten exploateringsgrad varpå nuvarande hantering av dagvatten kan 
antas vara tillräcklig och lämplig.  

Tidigare har kommunen genomfört en kartering avseende översvämningsrisk 
i kommunen. Nedan visas ett utdrag av karteringen som visar att det inte 
föreligger någon översvämningsrisk för aktuellt planområde.   

 

Utdrag från kartering över översvämningsriskdrabbade områden vid 100-års regn av Sweco 
Environment AB för Vedum tätort.  
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Bebyggelse  

  

Inom planområdet är delar av marken sedan tidigare bebyggd med ett hus 
som används för kontorsändamål. Delar av fastigheten är försedd med 
grönstruktur såsom gräs, träd och buskage. Befintlig byggnad är idag cirka 
200kvm stor och cirka 9 meter hög i nock. Nuvarande bestämmelse i gällande 
detaljplan reglerar endast höjden på bebyggelsen genom att begränsa antalet 
våningar. Gällande planbestämmelse är idag olämplig att använda för att 
reglera bebyggelsens maximala höjd eftersom den ger ett tolkningsutrymme 
för hur hög en våning kan tillåtas att vara. Därför används nockhöjd som 
planbestämmelse för att reglera höjden i planförslaget, samt byggnadshöjd för 
komplementbyggnader. 

Användningsbestämmelse för kvartersmark  

- B (Bostad) – tillämpas för att möjliggöra för byggnation av bostäder.  
- K (Kontor) – tillämpas för kontorsverksamhet, tjänsteverksamhet eller 

annan jämförlig verksamhet.  

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark  

- Prickmark (mark som inte får förses med byggnad)– tillämpas 
för att begränsa markens utnyttjande för att bebyggelsen ska kunna 
utvecklas på ett lämpligt sätt  

- Korsmark (Endast komplementbyggnad får placeras) – tillämpas 
i den södra delen av planområdet för att möjliggöra för garage.   

- Nockhöjd – tillämpas för att reglera bebyggelsens höjdförhållande. 
Inom planområdet är det möjligt att bygga upp till 9,5 meter i 
nockhöjd. 

- Byggnadshöjd – tillämpas för att reglera komplementbyggnadernas 
höjd omfattande 3 meter.  

- Utfartsförbud – tillämpas för att skapa trafiksäkra in-/utfarter 
- a1 – Bygglov får inte ges för komplementbyggnad förrän flytt av, eller 

annan lösning, gällande aktiva ledningar enligt överenskommelse med 
berörda ledningsägare har kommit till stånd. Detta på grund av att det 
finns kända ledningar på byggrätten för komplementbyggnad.  
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Kulturmiljö och fornlämningar  

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

Friytor  

Planförslaget tar inte i anspråk några friytor och föreslår heller inte några nya 
friytor. Således innebär planförslaget ingen förändring avseende friytor. 
Trädgård för rekreation finns på fastigheten.  

Trafik  

Planområdet är beläget invid gatorna Vidhemsgatan, Bitternavägen och 
Elingsvägen. Infart till fastigheten sker via Vidhemsgatan.  

Mängden trafik förväntas inte förändras avsevärt, utifrån att planförslaget 
innebär att ungefär 2-4 bostäder kan tillkomma inom befintlig byggnad. 
Antalet boende kan likställas med antalet anställda inom samma yta. Det som 
skulle kunna innebära en skillnad i trafik är att trafiken skulle kunna förväntas 
ändra tidsrytm, dvs att boende står parkerade över natten och tvärtom 
gällande anställda.  

Avsikten är att efterleva gällande utfartsförbud.  

Parkeringar löses idag inom den egna fastigheten för att tillgodose 
parkeringsbehovet. Då en utveckling av bostäder inte antas medföra ett 
utökat trafikflöde än vad användningen kontor idag medger, kan kommunen 
göra bedömningen att parkeringsbehovet kan lösas inom befintlig fastighet.  

Området är beläget invid gång- och cykelväg som möjliggör för säkra gång- 
och cykeltransporter till närliggande målpunkter såsom mataffär, enklare 
affärsutbud och sportaktiviteter.  

 

I bilden ovan visar de gröna linjerna Vedum tätorts gång- och cykelvägar. Källa NVDB. 
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Närmaste busshållplats ligger cirka 150 meter från fastigheten. Härifrån går 
bussar mellan Vara-Herrljunga och Larv-Vedum. Cirka 400 meter från 
fastigheten ligger en tågstation. Härifrån nås bland annat städer och tätorter 
såsom Göteborg, Vara, Uddevalla och Lidköping.   

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  

Fastigheten är idag ansluten till befintligt elnät, fiber och VA. Ingen 
förändring av nuvarande förbildensepunkter förväntas i och med 
planförslaget.  

Söder om byggnaden där planförslaget tillåter komplementbyggnad finns idag 
ledningar som tillhör Skanova och Vattenfall. Överenskommelse om flytt eller 
annan lösning behövs därför. Fastighetsägaren ansvarar för att ta kontakt för 
en sådan överenskommelse med berörda ledningsägare.   

Hälsa och säkerhet  

BULLER/TRAFIKSTÖRNINGAR 

Planområdet är lokaliserat invid Elingsvägen, Bitternavägen och 
Vidhemsgatan. Vid korsningen kan buller uppstå. Planområdet ligger nära 
trafikerade vägar och i samband med planen har det därför tagits fram en 
bullerutredning som visar hur och att det går att lösa bostäder på ett lämpligt 
sätt utifrån gällande riktvärden. Resultatet från bullerutredningen 
sammanfattas nedan.  

Bullerutredningen för detaljplanen har genomförts genom beräkningar av 
buller från närliggande vägar med prognosår 2040.  

Byggnaden bedöms vara mest utsatt för vägtrafikbuller från närliggande vägar. 
Älvsborgsbanan som ligger cirka 200 meter öster om byggnaden trafikeras 
huvudsakligen av persontåg och bedöms inte vara en betydande ljudkälla 
jämfört med vägtrafik.  
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En modell har upprättast enligt nordisk beräkningsmetod för vägtrafikbuller 
för att beräkna ljudutbredning  ljudnivåer vid byggnader samt uteplatser. 
Dygnsekvivalenta- och maximala ljudnivåer har beräknats. 
Beräkningsresultaten för planalternativet under prognosår 2040 visar att 
riktvärden för fasadljudnivåer enligt förordning (2015:216) beräknas hållas för 
bostäder. Detta innebär att bostäder kan uppföras utan avsteg eller behov av 
anpassning för att hålla gällande riktvärden för buller vid fasad.  

Riktvärdena för uteplatser i anslutning till fasad innehålls vid hela södra och 
delvis västra fasaden i alla plan. Om en gemensam primär uteplats anläggs på 
ytan som uppfyller riktvärdena kan sekundära uteplatser såsom balkonger 
placeras utan hänsyn till bullernivåer.  

Vid ändring av byggfunktion måste man säkerhetsställa att fasadisoleringen är 
tillräcklig för att innehålla riktvärden för buller inomhus.  

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 ha en radie på 7 meter, med hinderfritt sidoområdet 
före, genom och efter kurvan.  

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 maj-juni 2021. Undersökningssamrådet har 
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utgått från Miljöbalken 6 kap kriterier. Länsstyrelsen delar kommunens 
bedömning om att genomförandet av förslaget inte kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan.    

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

Konsekvenser 

NOLLALTERNATIV 

Förutsatt att detaljplanen inte vinner laga kraft innebär ett nollalternativ att 
platsen fortfarande kan användas som kontorslokaler.  

Genomförande av detaljplan  

Organisatoriska frågor 

PLANPROCESSEN 

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.  

 

Tidsplan 

Steg i detaljplaneprocessen för 
standardförfarande 

Planerade tidpunkter 
för planen 

Planbesked  2021-02-18 (MBN §19) 

Upprättande av planförslag maj-augusti 2021 

Samråd september 2021 

Granskning  oktober 2021 
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Antagande  november 2021 

Laga kraft december 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 Vedum 3:84 ägs idag av en privat fastighetsägare.  

Inom cirka 1 meter av Vedum 3:84 är en befintlig trottoar och befintlig 
planlagd allmän plats gata 1 meter. Se rosa markerat område i karta nedan. I 
planförslaget rättas detta till genom att kvartersmarken föreslås till trottoarens 
gräns, och att resterande del av trottoar blir allmän platsmark (gång- och 
cykelväg). Den del av Vedum 3:84 som berörs föreslås därefter tillföras 
Vedum 7:2 vid framtida fastighetsindelning.  

 

Fastighetsägare ansvarar för genomförandet av kvartersmarken.  

SERVITUT & LEDNINGSRÄTT  

Inga kända servitut eller ledningsrätter finns inom planområdet.  

FASTIGHETSKONSEKVENSBESKRIVNING  

Planförslaget innebär ingen förändring gällande nuvarande 
fastighetsindelning, samt föreslår ingen förändring avseende fastighetsrättsliga 
åtgärder såsom servitut och ledningsrätt.  
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Den del av Vedum 3:84 som berörs av befintlig trottoar förväntas genom 
fastighetsbildning tillföras Vedum 7:2 och där allmän platsmark föreslås.  

BYGGLOV  

Inga förändringar i skyldigheten att söka bygglov föreslås.  

Ekonomiska och tekniska frågor 

PLANEKONOMI 

Plankostnader regleras enligt planavtal. Kostnaderna för eventuell 
fastighetsreglering bekostas av fastighetsägaren.   

 

2021-08-10 

 

 

Karin Larsson 

Planarkitekt 

Vara kommun 


