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Handläggning 
Detaljplan för Vedum 3:84 har i enlighet med beslut i miljö- och 
byggnadsnämnden varit på samråd mellan den 1 september – 22 september 
2021 och granskning mellan den 25 oktober – 15 november 2021.  

Detaljplanen handläggs med enkelt standardförfarande i enlighet med Plan- 
och bygglagen PBL (SFS:2010:900).  

Granskningsbedrivande  
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  
I samband med granskningen har 9 yttranden inkommit. 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.  

Instans Utan 
synpunkt/erinran 

Med synpunkt Synpunkt 
beaktad 

Länsstyrelsen x  x 

Lantmäteriet x  x 

Miljö- och 
byggnadsenheten 

 x x 

Tekniska nämnden  x x 

Vattenfall x  x 

Bildningsnämndens 
arbetsutskott 

x  x 

Kommunstyrelsen x  x 

Fastighetsägare 
Vedum 3:85 

 x  

Fastighetsägare 
Vedum 3:86 

 x  

 

  

http://www.vara.se/
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LÄNSSTYRELSEN yttrar sig enligt följande:  

 
Länsstyrelsens samlade bedömning  

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § 
PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte 
kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas. 

Motiv för bedömningen  

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

Länsstyrelsen befarar inte att: 

• Riksintresse kommer att skadas påtagligt (både MB kap 3 och 4) 

• Mellankommunal samordning blir olämplig. 

• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs (MB 5 kap, luft och vatten) 

• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser (MB 7 kap) 

• Bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn 
till människors hälsa och säkerhet eller till risken för olyckor, 
översvämning eller erosion (buller, strålning, risk för olyckor, 
översvämning, erosion) 

 

Noteras.  

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSENHETEN yttrar sig enligt följande: 
Enheten framför att det är viktigt att det nämns i planen att fastigheten ligger 
inom Vedums vattenskyddsområde, där vattenskyddsföreskrifter gäller för 
olika typer av åtgärder som kan komma att vidtas i framtiden.  
 

Planbeskrivningen kompletteras så att det informeras om 
att fastigheten ligger inom Vedums vattenskyddsområde.  

 

TEKNISKA NÄMNDEN yttrar sig enligt följande: 
Myndigheten framför synpunkt om att utfarten från fastigheten är fel utifrån 
detaljplanens föreslagna reglerade utfartsförbud.  

 

Fastighetsägaren är medveten om detta och i det nya 
planförslaget är utfartsförbud fortfarande gällande, precis 
som i befintligt gällande detaljplan.  
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FASTIGHETSÄGARE VEDUM 3:85 yttrar sig enligt följande:  

Ny bebyggelse bör inte uppföras söder om befintlig byggnad samt att ny 
bebyggelse ska placeras 4,5 meter från tomtgräns. 
Fastighetsägaren saknar planritning på in- och utfart mot Vidhemsgatan  

Kan godkänna att använda dem befintliga parkeringsplatser som finns idag 
söder om byggnaden och då sätta stolpar till bilarna eller ladd stolpar då det 
inte kommer bli så instängt mot min tomtgräns och en har lite utsikt mot 
torget. 

Synpunkten om motsättning mot bebyggelse söder om befintlig byggnad på 
Vedum 3:84 och synpunkt om att bebyggelse söder om byggnaden måste 
vara 4,5 meter från tomtgräns noteras, men föranleder inga förändringar i 
planförslaget.  

Laddstolpar är möjligt att angöra inom korsmarkerat område.  Det är 
inte lämpligt att ha utfart direkt ut till Bitternavägen och för nära 
korsningen Vidhemsgatan/Bitternavägen så att ha kvar utfartsförbud i 
enlighet med befintligt gällande detaljplan är därför att föredra.  

 

FASTIGHETSÄGARE VEDUM 3:86 yttrar sig enligt följande:  

Nytt planförslag 

Senast vi inkom med synpunkter per brev på samråd för Vedum 3:84 så 
avskrev kommunen alla våra synpunkter och argument rakt av. Man 
hänvisade bara till att det inte gäller den planbestämmelsen i befintlig 
detaljplan utan den som föreslås tas bort inför granskningen.  

Vi menar att de synpunkterna som vi angav anser vi ska gälla även den nya 
detaljplanen som kommunen vill få till stånd. Så dessa synpunkter och 
argument kan inte bara avskrivas helt godtyckligt. Vi är en av de närmsta 
grannarna. 

Vi efterfrågar från kommunen konkreta bevis på vilka förutsättningar som 
förändrats så drastiskt sedan kommunens föregående utredning gällande 
fastigheten Vedum 3:84 när bankens lokaler byggdes och den detaljplanen 
vann laga kraft 1987-09-29. Här verkar det som man överhuvudtaget inte bryr 
sig det minsta om sin tidigare utredning av den berörda tomten Vedum 3:84 
och att man vill bortse från samtliga tidigare aspekter som man då tyckte var 
viktiga. 

Har ringt kommunen och försökt få några svar på vilka förutsättningar som 
har förändrats, men det enda svar jag fick var att ägaren nu vill bygga 
lägenheter och att det är kommunens ansvar att se till att det finns lägenheter 
i samhället. 

Men ovanstående svar är inget svar på vilka förutsättningar som förändrats 
och i sådana fall påverkar inte detta hur man ska se på detaljplanen som ännu 
är gällande. Bara för att den nuvarande ägaren sålt sitt bolag och därför vill 
göra om fastigheten till lägenheter så kan man inte bortse från de tidigare 
aspekterna och själva förutsättningarna runtom själva fastigheten Vedum 3:84 
har inte förändrats sedan dess på något vis. 

Den nuvarande ägaren köpte fastigheten Vedum 3:84 med full kännedom om 
detaljplanen från 1987-09-29 att fastigheten är endast begränsad till 
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kontors/företagsverksamhet samt att fastigheten regleras av prickmark, mark 
som inte får bebyggas. Att han sedan sålt sitt företag ska inte drabba oss andra 
som bor runt om. Han visste som sagt på vilka premisser han köpte 
fastigheten och har själv använt lokalen i detta syfte. Bara för han nu sålt sitt 
företag ska inte kommunen gå in och ändra detaljplanen, han visste vad han 
skrev på när han köpte fastigheten! 

Vi köpte vår fastighet Vedum 3:86 med vetskapen att fastigheten bredvid 
Vedum 3:84 endast var avsedd till kontors/företagsverksamhet och inte skulle 
bli något annat och att det endast varit enstaka personal på banken under 
dagen mellan 09-15.00 ( + en senare kväll till 18.00). 

Nuvarande ägare har ofta åkt från fastigheten runt 16:30. Därefter har det 
varit nedsläckt och tyst i fastigheten. 

De kan inte heller ge något bevis på vilka förutsättningar som ändrats runtom 
själva fastigheten, som skulle kunna förklara varför man helt godtyckligt väljer 
att helt enkelt bara köra över kommunens egen tidigare utredning, där man 
kom fram till att fastigheten ska vara begränsad till 
kontors/företagsverksamhet samt att fastigheten regleras av prickmark, mark 
som inte får bebyggas. Dessa tidigare beslut grundas såklart på sakliga orsaker, 
det är ju inget som kommunen bara hittat på inför förra detaljplanen. Dessa 
förbehåll finns såklart av en orsak. 

För att hushålla med mark på ett effektivt sätt och för att 
tillgodose behovet av fler bostäder bedömer kommunen att 
det är fördelaktigt att möjliggöra för bostäder inom redan 
befintligt bostadsområde.  

Kommunen noterar att fastighetsägaren befarar att 
planförslaget ska innebära störningar eller olägenhet för 
grannar, men kommunen gör bedömningen att de 
störningar eller olägenheter som hävdas i yttrandet faller 
inom det som bör tolereras inom en tätort och ett befintligt 
bostadsområde. Vid bedömning av vad som i det enskilda 
fallet är att betrakta som betydande olägenhet måste 
beaktas utifrån områdets karaktär. Synpunkten 
föranleder inga ändringar i planförslaget.  

 

Planbestämmelse om ändrad lovplikt 

Då kommunen inte kan ge konkreta bevis på förändrade förutsättningar på 
varför man tex nu väljer att ta bort det kommunen tidigare beslutat om att 
bygglov får inte ges för komplementbyggnad förrän flytt av eller annan 
lösning gällande aktiva ledningar. Detta pga att det finns kända ledningar på 
byggrätten för komplementbyggnad samt att vi har en borrad brunn som 
ligger nära tomtgränsen till denna fastighet Vedum 3:84. Man ska helst inte 
göra markarbeten nära brunnar. 

Kommunen önskar förtydliga att detta var en ny 
planbestämmelse i det nya planförslaget som redovisades i 
samrådsförslaget, men som togs bort inför granskningen på 
grund av att överenskommelse med berörda ledningsägare 
gjordes. Blir det aktuellt med flytt eller annan lösning 
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rörande de befintliga ledningarna ansvarar fastighetsägaren 
för att ta kontakt med berörda ledningsägare.  

Den borrade brunnen utanför planområdet ska inte 
påverkas av planförslaget. 

 

In/Utfart 

Trafikverket har också synpunkter på in/utfarter till fastigheten Vedum 3:84. 
Trafikverket noterar att det finns en befintlig in/utfart från fastigheten till väg 
2514, vilket inte framgår av plankartan. På plankartan är det inritat 
utfartsförbud mot väg 2514. 

Svar från kommunen: 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. 

Vi kan direkt informera om att det inte finns någon plats att göra in/utfarten 
mot Vidhemsgatan säker, då denna in/utfarten istället kommer hamna väldigt 
nära den vägkorsningen, där man i stort sett kommer att hamna mitt i vägen 
när man kör ut på Vidhemsgatan och bilar som kommer åkandes på 
Bitternavägen väg 2514 förbi fastigheten Vedum 3:84 och svänger av höger in 
på Vidhemsgatan ligger ju i höger körfält och blir väldigt tajt om utrymmet 
fram till in/utfarten så kan lätt bli kollisioner som följd. I dagsläget finns 
ingen in/utfart på Vidhemsgatan som ligger nära vägkorsningen 
Bitternavägen väg 2514 in mot Vidhemsgatan. 

Kommunen gör fortsatt bedömningen att planförslaget om 
att ha utfartsförbud i enlighet med gällande detaljplan är 
det lämpligaste utifrån trafiksäkerhet. Förslaget är 
förankrat med kommunens gatuenhet och trafikverket.  

Ett rikt djurliv 

Men den allra viktigaste aspekten är att det befintliga djurlivet kommer att 
förändras radikalt om man bygger om fastigheten till lägenheter och det då 
kommer vara liv och rörelse utanför på grönområdet som angränsar till vår 
tomt Vedum 3:86 samt om in/utfarten ändras om till Vidhemsgatan. 

Vi har nämligen minst 3 stycken igelkottar som brukar hålla till på vår tomt 
vid våra vinbärsbuskar och smultron samt på området med det lite mer 
oslagna gräsdelen. 

Igelkotten fridlystes 1972 och klassades som nära hotad 2020. Ett mer 
storskaligt jordbruk, miljögifter i marken samt ökad trafik på landsvägar ledde 
till detta. Om du har en trädgård så finns det flera sätt att se till att igelkotten 
trivs. Igelkottar håller till i buskage i tätbevuxna trädgårdar och parker, men 
också gärna i häckar och oslagna eller vildvuxna kanter vid dammar. Om man 
en gång väl har sett en igelkott är det stora chanser att den dyker upp igen. 
Igelkottar tar nämligen ofta samma väg. På natten eller i skymningen ger de 
sig ut för att leta efter mat. Att ha igelkottar i trädgården har många fördelar. 
De äter till exempel sniglar, som annars ger sig på växterna. 

Fastighetsägaren hänvisar vidare till information från naturskyddsföreningen 
om hur den rödlistade igelkotten kan hjälpas.  
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Vi har även grodor på vår tomt, både i bak och på det området med högre 
gräs där även igelkottarna håller till vid vinbärsbuskar och smultron som 
precis angränsar till fastigheten Vedum 3:84. Fastighetsägaren hänvisar vidare 
till information från SLU artdatabank om att alla svenska groddjursarter är 
fridlysta. 

Om kommunen inte bryr sig om oss boende runtomkring borde man i alla 
fall värna om djurlivet och vilja bevara det enligt lag och inte förstöra för 
djuren som etablerat sig här i vårt område!  

Fastighetsägaren bifogar även foton tagna på igelkottar och groddjur, enligt 
dom från den egna tomten samt i angränsning till fastigheten Vedum 3:84.  

 

Eftersom planförslaget innebär att det är tillåtet att även 
tillåta bostadsändamål och inte bara kontorsändamål 
bedöms det inte ha någon inverkan på ett rikt djurliv. 
Varken användningen kontorsändamål eller 
bostadsändamål reglerar enligt plan- och bygglagen när och 
hur personer vistas i en trädgård. Planförslaget innebär att 
särskild hänsyn fortsatt kan tas till grodor och igelkottar 
som kan vistas i trädgården.  
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Förändringar efter granskning 

Planbeskrivning  
Planbeskrivningen kompletteras så att det informeras om att fastigheten ligger 
inom Vedums vattenskyddsområde.  

 

 

2021-12-10 

 

 

Karin Larsson 

Planarkitekt 

Vara kommun 
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