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Handläggning 
Detaljplan för Vedum 3:84 har i enlighet med beslut i miljö- och 
byggnadsnämnden varit på samråd mellan den 1a september – 22e september 
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 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 byggenheten 
o Skanova 
o Vattenfall 
o Fastighetsägare Vedum 3:85 
o Fastighetsägare Vedum 3:86 

Yttranden utan särskild erinran:  

o Räddningstjänsten Västra Skaraborg 
o Tekniska nämnden 
o Vara energi 
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 bygg-
lagen (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 för-
slaget inte kommer att prövas. Kommunen kan med fördel tydliggöra en be-

http://www.vara.se/
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skrivning om buller i planbeskrivningen och införa en planbestämmelse på 
plankartan.  
Motiv för bedömningen 

Länsstyrelsen befarar inte att:  
• Riksintresse kommer att skadas påtagligt  
• Mellankommunal samordning blir olämplig.  
• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs  
• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser  
• Bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hän-syn till 
människors hälsa och säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller 
erosion 

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 la-
gen i övrigt om det behövs från allmän synpunkt.  
 
Buller  
I planbeskrivningen står det, ”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.” 
 
Kommunen bör därmed införa en planbestämmelse på plankartan som tyd-
liggör att en uteplats i ett skyddat läge, som uppfyller riktvärdena, är ett vill-
kor för placering av uteplatser/balkonger utan hänsyn till bullernivåer.  
 

Det som redan regleras i Boverkets byggregler, är inte nödvändigt att 
reglera i detaljplan. Planförslaget innebär att utrymme finns för gemensam 
uteplats samt balkonger. Det är alltså helt möjligt att genom planen 
efterleva de gällande riktvärden som finns rörande trafikbuller.  

 
Trafikverkets synpunkter  
Trafikverket har lämnat ett yttrande daterat 2021-09-08 vilket redan har 
skickats till kommunen. I yttrandet står det, ”På plankartan är det inritat 
utfartsförbud mot väg 2514 och det står i planbeskrivningen att avsikten är att 
efterleva gällande utfartsförbud. Trafikverket noterar att det finns en befintlig 
in-/utfart från fastigheten till väg 2514, vilket inte framgår av plankartan. Är 
tanken att befintlig in-/utfart ska tas bort och placeras i nytt läge i söder där 
utfartsförbudet upphör? Eller ska befintlig in-/utfart finnas kvar? Trafik-
verket anser att detta bör förtydligas i granskningshandlingen”.  
Länsstyrelsen delar Trafikverkets synpunkt i den här frågan.  
 

Se kommentar i Trafikverkets yttrande nedan.  
 
Undersökningssamråd  

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning om att förslaget inte innebär be-
tydande påverkan på miljön. 

 
Noteras.  
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TRAFIKVERKET (Trv) yttrar sig enligt följande: 

Trafikverket ser positivt på att en bullerutredning har tagits fram, 
innehållande buller från omkringliggande vägar med prognosår 2040. 
Trafikverket har inga synpunkter bullerutredningen.  
 
På plankartan är det inritat utfartsförbud mot väg 2514 och det står i 
planbeskrivningen att avsikten är att efterleva gällande utfartsförbud. 
Trafikverket noterar att det finns en befintlig in-/utfart från fastigheten till 
väg 2514, vilket inte framgår av plankartan. Är tanken att befintlig in-/utfart 
ska tas bort och placeras i nytt läge i söder där utfartsförbudet upphör? Eller 
ska befintlig in-/utfart finnas kvar? Trafikverket anser att detta bör förtydligas 
i granskningshandlingen. 

Det stämmer att in-/utfarten från fastigheten idag går över det som är 
planlagt som utfartsförbud, dvs. ut mot väg 2514. Syftet med planförslaget 
är att ha kvar utfartsförbudet och att fastighetsägaren därefter får anpassa 
in-/utfarten ut mot Vidhemsgatan så att den inte hamnar för nära 
korsningen till väg 2514.  

 

LANTMÄTERIET (LM) yttrar sig enligt följande:  

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 

Ska exploateringsavtal tecknas? 
I planbeskrivningen framgår inte om något exploateringsavtal ska tecknas, 
men för Lantmäteriet förefaller det 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. 
lagstiftningens krav när ni kompletterar planhandlingarna ang. 
exploateringsavtal. 
 

Inget exploateringsavtal avses tecknas, vilket förtydligas i 
planbeskrivningen.  

 
Delar av planen som bör förbättras 

Hur påverkas befintliga planer? 
Av planbeskrivningen bör det framgå vad som sker med gällande detaljplaner 
och eventuella fastighetsindelningsbestämmelser som berörs av planområdet. 
Det är viktigt för allmänheten att det går att förstå konsekvenserna av 
planläggningen. ”Om föreslagen detaljplan antas och får laga kraft upphör tidigare 
detaljplan att gälla inom planområdet, men fortsätter att gälla som tidigare utanför det nu 
aktuella.” 
Glöm inte att kontrollera så att gällande plan/planer och eventuella 
fastighetsindelningsbestämmelser fortfarande går att genomföra efter att den 
aktuella planen fått laga kraft. 

 Ett förtydligande enligt ovan görs i planbeskrivningen.  

Inlösen av allmän plats med kommunalt huvudmannaskap 
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Det finns inte någon beskrivning om den rätt (enligt 6 kap. 13 § PBL) eller 
skyldighet på fastighetsägarens begäran (enligt 14 kap. 14 § PBL) som 

kommunen har att lösa in de allmänna platserna med kommunalt 
huvudmannaskap utan stöd av överenskommelse. 
  
 Ett förtydligande görs i planbeskrivningen gällande ovan.  
 
Kostnader för och initiativ till fastighetsbildning 
I samma stycke verkar det som att kommunen är medvetna om att en 
reglering kommer behöva göras av trottoaren från Vedum 3:84 till 7:2. Det 
framgår alltså dubbla budskap under denna rubrik, vilket bör rättas till. 
I samband med detta bör det därför klargöras vem som initierar och bekostar 
den fastighetsbildning som behövs för att överföra den allmänna trottoaren 
från Vedum 3:84 till Vedum 7:2. 

 Planbeskrivningen förtydligas och kompletteras enligt ovan.  

Delar av planen som skulle kunna förbättras 
(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom 
Lantmäteriets lagstadgade bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet 
skulle förbättra detaljplanen.) 
 

Dela upp olika bestämmelser 
För att listan med planbestämmelser ska bli tydlig och för att underlätta 
digitalisering av detaljplaner bör varje reglering formuleras som en egen tydlig 
planbestämmelse med eget lagstöd samt redovisas var för sig i listan med 
planbestämmelser. Se exempelvis användningen KB som innehåller två olika 
bestämmelser. I listan är rekommendation att redovisa bestämmelserna var 
för sig (med egen laghänvisning), därefter kan bestämmelserna kombineras i 
plankartan. 
 Noteras.  
 

Utfartsförbud inte ok i planområdesgräns 
På plankartan finns en sträcka med utfartsförbud utlagd i 
planområdesgränsen. Utfartsförbud får enligt 4 kap. 9 § PBL endast läggas 
mot allmänna platser. Detta innebär att det inte är möjligt att lägga denna typ 
av bestämmelse i en planområdesgräns av följande skäl: I en 
planområdesgräns går det inte att säkerställa att det är allmän plats eller även i 
fortsättningen kommer att vara allmän plats i den an-gränsande planen. 
Bestämmelsen reglerar dessutom indirekt något som ska gälla för området 
utanför det i planförslaget aktuella plan-området vilket inte är tillåtet, se s. 59 i 
Boverkets konsekvensutredning inför införandet av de allmänna råden för 
planbestämmelser. 

Kommunen kanske kan utforma plankartan/planområdet på ett annat sätt för 
att undvika dessa problem eller undvika att reglera utfartsfrågan? Lantmäteriet 
noterar att i vissa planer har liknande problem lösts genom att kommunen har 
utökat planområdet med en remsa bestående av några meter allmän plats 
utanför utfartsförbudet. 

 

 Noteras.  

 



Detaljplan för Vedum 3:84  2021-09-22 

 

Sidan 5 

 

POSTNORD yttrar sig enligt följande: 

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 
eller förändring av befintlig detaljplan. 

En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till 
adressen. 

 Noteras. 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 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 BYGGENHETEN yttrar sig enligt följande: 

Vattenskyddsområde 
Fastigheten Vedum 3:84 ligger inom Vedums sekundära vattenskyddszon, ca 
370 meter från de kommunala vattenuttagen, vilket medför att extra hänsyn 
ska tas i planarbetet. Vid gräv- och schaktarbeten vid byggnationer ska stor 
försiktighet iakttas inom ett vattenskyddsområde för att minimera att 
olägenhet uppstår för kommunens vattenförsörjning. Uppställningsplatser för 
arbetsmaskiner ska bestå av hårdgjord yta och absorptionsmedel ska finnas 
tillgängligt om ett eventuellt läckage sker. Uppstår schaktmassor i 
anläggningsarbetet som ska användas på annan fastighet ska kontakt tas med 
miljöenheten. Det kan innebära en anmälnings- eller tillståndsplikt. 
 
 Noteras.  
 
Dagvatten 
När nya bostäder planeras ökar andelen hårdgjord yta och tillsammans med 
ökande nederbördsmängder är det viktigt att se över dagvattenhanteringen 
och lösa den på ett hållbart och långsiktigt sätt. Dagvattenhanteringen ska 
utformas med goda möjligheter till fördröjning och infiltration av vattnet så 
att rening sker stegvis innan det slutligen 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. 
 
 Noteras.  
 
  

mailto:utdelningsforbattringar@postnord.com
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Buller 
En bullerutredning är gjord för fastigheten som visar på att bostäder kan 
bedrivas på fastigheten. 
Miljöenheten anser generellt att vid planering av bostadsbebyggelse ska 
hänsyn tas till risk för bullerstörning från väg- och järnväg. Hänsyn ska också 
tas till risk för bullerstörning från eventuella verksamheter i området. 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 
45 dBA maximalnivå inomhus nattetid 
55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 
70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad. 
 

Noteras.  
 
Verksamheter och föroreningar 
Fastigheten Vedum 3:85 som är belägen intill denna fastighet är en 
bilverkstad. Enligt boverkets tidigare ”Plats för bättre arbete” rekommenderas 
ett avstånd på 50 meter mellan bostäder och bilverkstäder. I dag sker ofta en 
bedömning från fall till fall vad gäller avstånd mellan bostad och verksamhet, 
beroende på verksamhetens art och lokala förutsättningar. På samma fastighet 
har ett SPIMFAB-projekt förekommit. Det innebär att en bensinstation legat 
på platsen som sanerades år 2011. Drygt 200 ton förorenad jord har schaktats 
bort och en restförorening är lämnad i schaktvägg/botten mot 
tegelbyggnaden där bensinstation 
bedrivits. Restföroreningarna består främst av alifater och aromater, och 
ligger på ca 1,5 – 4 meters djup. Bedömningen görs att restförorening inte 
utgör någon risk för människors hälsa eller några akuta risker för miljön. 
 

Noteras. Information om grannfastigheten och läggs till i 
planbeskrivningen.  

 
Parkering inom korsmark 
Det är oklart var på fastigheten plats för parkering kan tillåtas. Korsmarken är 
avsedd för komplementbyggnaders placering och parkering verkar inte ingå i 
den formuleringen. Vid en- och tvåbostadhus är dock bygglovsplikten för 
parkering undantagen enligt Plan-och byggförordning (2011:338) PBF. 
Byggnad och byggnadsverk definieras i Plan- och bygglag (2010:900) PBL. 
Byggnad är en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar 
och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller 
är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara 
konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den. Byggnadsverk är en 
byggnad eller annan anläggning som till exempel parkering. 
 

Då syftet med korsmarken är att möjliggöra för komplementbyggnad och 
parkering omformuleras och förtydligas planbestämmelsen så att det inte 
innebär några missförstånd gällande parkering vid framtida bygglov. 

 
Ökad byggrätt 
Tillåten höjd i nu gällande stadsplan är 1 våning och med största höjd 4,4 
meter. Den förslagna nockhöjden på 9,5 meter upplevs som en ökning av 
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antal våningar som således medför en tyngre byggnad och mer belastning på 
marken. Korsmarken för komplementbyggnader innebär också en utökning 
av byggrätten och som påverkar marken.  

Byggrätten är anpassad efter befintlig byggnad, högsta tillåtna nockhöjd 
motsvarar den befintliga byggnadens nockhöjd. Alltså innebär det ingen 
ökad belastning på marken. Den belastning som kan bli av 
komplementbyggnad, exempelvis i form av garage eller carport, bedöms vara 
så marginell i ett tätbebyggt område att den inte har någon påverkan 
gällande belastning.  

 
Radon 
Radon - SGU:s karta med flygmätt strålning från uran visar att fastigheten har 
gammastrålning uran 49 Bq/kg (4,0 ppm). Det är halter av uran i den översta 
delen av markytan och anges som Bq/kg av uran-238 eller ppm uran (parts 
per million). Byggnader ska utformas så att radonhaltens årsmedelvärde inte 
överstiger 200 Bq/m3 i rum där personer visas mer än tillfälligt. Radon i 
inomhusluft kan komma från marken där radon finns naturligt eller från 
byggmaterial och dricksvattnet. I Vara kommun har någon utförligare studie 
av markradon inte genomförts. 
 

Noteras.  
 
 

 

SKANOVA yttrar sig enligt följande: 

Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet. 
 
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i 
nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i 
samband med flyttning. 
 
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att 
möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar 
åtgärden även bekostar den. 
 
 Noteras.  
 

VATTENFALL yttrar sig enligt följande: 

Vattenfall har elanläggningar inom och i närheten av planområdet vilket visas 
av bifogad karta. Röd streckad linje = 10 kV högspänningsmarkkabel, blå 
streckad linje = 0,4 kV lågspänningsmarkkabel. Ledningarnas läge i kartan är 
ungefär, hänvisar till https://www.ledningskollen.se/ för att få 
kabelutsättning. 

Enligt Nät 2012 K § 7.3 får inte byggnader uppföras, marknivån ändras, eller 
andra åtgärder vidtagas som äventyrar funktionen eller driften av nätägarens 
anläggningar. 

Vattenfalls markförlagda kablar får inte byggas över och Vattenfalls 
anläggningar måste uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår av 
Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter. 

Vid eventuella schaktningsarbeten skall kabelutsättning begäras. Detta beställs 
via Post och telestyrelsens https://www.ledningskollen.se/ Om ärendet 

https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1mLMC3-0005ug-6F&i=57e1b682&c=mrMRr932Z_nQXIysL6MjeSXPALnqSHqdS9TCbdgppk0xAIstQ0nXyqQI9InYKaPYkpsUQWY1-QBXJQMJoibeGqPbBUU0m3ijWv_dCkTrDQ4fZG1DtmsaPf7Sh8noHo5TLNj3fmC6K9guu9_bpguljEBgOvfwlt1jnq5lm0Lv4-jRuUHE91Hum5IPgrAkqzFuzawQoihNOXNIJRgBRIse6KkNyF8r7Qr-PF3IrJ4Y2Fk
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1mLMC3-0005ug-6F&i=57e1b682&c=mrMRr932Z_nQXIysL6MjeSXPALnqSHqdS9TCbdgppk0xAIstQ0nXyqQI9InYKaPYkpsUQWY1-QBXJQMJoibeGqPbBUU0m3ijWv_dCkTrDQ4fZG1DtmsaPf7Sh8noHo5TLNj3fmC6K9guu9_bpguljEBgOvfwlt1jnq5lm0Lv4-jRuUHE91Hum5IPgrAkqzFuzawQoihNOXNIJRgBRIse6KkNyF8r7Qr-PF3IrJ4Y2Fk
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brådskar kontakta Vattenfalls kundtjänst på telefon: 020–82 00 00, kostnaden 
för utryckningen debiteras då beställaren. 

Eventuell flytt/förändringar av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall, 
men bekostas av exploatören. 

 Noteras.  

 

FASTIGHETSÄGARE VEDUM 3:85: 

motsätter sig komplementbyggnader söder om befintlig byggnad.  

Korsmarken (marken som endast får förses med komplementbyggnad) 
minskas åt Vedum 3:85 och ersätts med prickmark (mark som inte får 
förses med byggnad).   

 

FASTIGHETSÄGARE VEDUM 3:86: 

Motsätter sig planförslaget och yrkar på att den nu gällande detaljplanen ska 
fortsätta gälla ”då själva förutsättningarna inte ändrats runtom fastigheten. 
Där man beslutat att fastigheten är begränsad till kontors/företagsverksamhet 
samt att fastigheten regleras av prickmark, mark som inte får bebyggas”.  
 
Yttrandet lyder följande: ”Även enligt a1 så får inte bygglov 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 samt att det finns en borrad brunn som angränsar till 
denna fastighet Vedum 3:84.” 

I yttrandet citeras enligt ovan a1—planbestämmelsen. Kommunen önskar 
förtydliga att detta var en ny planbestämmelse i det nya planförslaget som 
redovisades i samrådsförslaget, men som föreslås tas bort inför 
granskningen. Alltså gäller inte den planbestämmelsen i befintlig detaljplan 
som hänvisas i stycket ovan. Läs mer om motivering till varför under 
avsnittet ”förändringar efter samråd” nedan.  

Och enligt följande: ”Trafiken kommer onekligen att öka, då de flesta 
människor i dagens läge har körkort och bil. Många par har dessutom varsin 
bil då jobben kan vara belägna på olika orter/samhällen och tidsrytmen blir 
en helt annan än under vanliga kontorstider! Många jobbar skift i dagens 
samhälle och blir då ett störmoment för oss kringboende.” 

Mängden trafik och antalet resor förväntas inte förändras avsevärt, utifrån 
att planförslaget innebär att ungefär 1-4 bostäder kan tillkomma inom 
befintlig byggnad. Antalet boende kan likställas med antalet anställda 
samt besökare till kontoret inom samma yta. Det som skulle kunna 
innebära en skillnad i trafik är att trafiken skulle kunna förväntas ändra 
tidsrytm, det vill säga att boende står parkerade över natten och tvärtom 
gällande anställda/besökare.   

Fastighetsägarna menar vidare på att med erfarenhet av flera olika störningar 
från grannar i hyreshus, motsätter de sig att det som idag är kontor blir 
bostäder.  

För att hushålla med mark på ett effektivt sätt bedömer kommunen att det 
är fördelaktigt att möjliggöra för bostäder inom redan befintligt 
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bostadsområde. Det finns ett behov av bostäder i kommunens olika 
tätorter, bland annat Vedum. Inom fysisk planering och genom 
detaljplaner är det inte möjligt att styra och reglera äganderätt, och således 
har kommunen ingen möjlighet att frånta fastighetsägare i området 
möjligheten att exempelvis hyra ut bostäder.  

 

 

Förändringar efter samråd  

Plankarta  

o Området för korsmark minskas något och ersätts med prickmark – 
mark som inte får förses med byggnad gentemot grannfastigheten. 

o Korsmarken förtydligas så att det framkommer att parkering även är 
tillåtet.  

o Planbestämmelsen om ”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” tas bort då det oavsett planändring eller inte 
gäller överenskommelser sinsemellan exploatör och ledningsägare 
som ändå behöver komma till stånd. Planbestämmelsen faller inom 
det som inte rekommenderas i planbestämmelsekatalogen, och det är 
snarare en upplysning som istället till hänvisas till planbeskrivningen.  

Planbeskrivning 

o Att inget exploateringsavtal avses tecknas förtydligas i 
planbeskrivningens genomförandeavsnitt.  

o Planbeskrivningen förtydligas gällande vad det innebär för gällande 
detaljplaner om ny antas, samt vinner laga kraft.  

o Planbeskrivningen förtydligas gällande vilken påverkan på 
fastighetsindelning planförslaget har och kompletteras gällande hur 
fastighetsindelning initieras och bekostas för trottoaren.  

o Planbeskrivningen kompletteras gällande kommunens rättighet och 
skyldighet att lösa in allmän platsmark med kommunalt 
huvudmannaskap.  

o Information om grannfastigheten rörande risk för föroreningar och 
tidigare verksamhet kompletteras i planbeskrivning.  
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Karin Larsson 

Planarkitekt 

Vara kommun 

 

  


