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Samrådsinbjudan detaljplan för Björnen 4, del av 
Björnen 5 samt Tornum 6:54, Kvänum tätort 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 22 mars 2022, § 35 att sända ut 
planförslaget för Björnen 4 med fler på samråd.  
 
Planområdet är inte särskilt utpekat i översiktsplan men är inom befintlig 
markanvändning för tätort såsom bostads- och handelsändamål (ÖP2012).  
 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för att flerbostadshus likt de befintliga 
radhuslängorna väster om planområdet kan uppföras samt att gällande 
tomtindelningsplan för fastigheterna upphävs.  
 
Planförslaget finns utsänt för samråd under perioden 29 mars – 25 
april 2022.  På kommunens hemsida under www.vara.se/pagaendeplaner 
finns samtliga planhandlingar att ta del av. 
 
Använd annars nedanstående QR-kod för att ta del av planhandlingarna på 
hemsidan: 
 

 
 
Den som har synpunkter på detaljplanen ska senast den 25 april 2022 
skicka dessa skriftligen till:  
Vara kommun, Miljö och Bygg 
534 81 VARA 
 
alternativt via e-post till miljo.bygg@vara.se  

 

Emelie Aspeheim-Spreizer, planarkitekt 
Plan- och tillväxtenheten 
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Godkänner du förslaget? 

För att förenkla planprocessen finns det möjlighet enligt Plan- och 
bygglagen att vid samrådsskedet se om planförslaget direkt kan godkännas 
av samrådskretsen. I det här fallet är ni berörd sakägare och har därför 
möjligheten att godkänna förslaget direkt.  

Efter samrådet ser kommunen över inkomna synpunkter, och har förslaget 
godkänts av samtliga och om inte ändringar i förslaget har gjorts kan man 
istället för att sända ut förslaget på granskning istället välja att anta planen 
direkt.  

 

Planarbetet bedrivs genom ett standard planförfarande, och om 
planförslaget godkänns av samrådskretsen i samrådet så kan förfarandet 
förenklas ytterligare, till ett s.k. begränsat förfarande.  

Det innebär att planförslaget först sänds ut på samråd med berörda 
sakägare, myndigheter och andra intressenter. Om planförslaget godkänns 
skriftligen vid samråd och inga revideringar av planförslaget görs, kan 
detaljplanen antas utan att sändas ut för granskning.  

Efter antagande i miljö- och byggnadsnämnden vinner detaljplanen laga 
kraft efter 3 veckor.  

Godkänner ni förslaget underteckna nedan och skicka in senast den 25 april 
2022 till:  

Vara kommun, Miljö och Bygg 
534 81 VARA,  

alternativt miljo.bygg@vara.se  

 

…………………………………………………………………. 

Namnförtydligande: 
Datum: 
Fastighet/adress: 
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