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Undersökning och checklista 
Ärendets namn: Detaljplan för Björnen 4 med fler 

Diarienummer: VAMBN-2021-958 

Tätort/område: Kvänum tätort, Vara kommun  

Handläggare: Emelie Aspeheim-Spreizer 

_____________ 

 
Bild 1: Ortofoto över området. Röd polygon visar ungefärlig planområdesgräns. 

Allmänt 
Aktuellt planområde är lokaliserat inne i Kvänums tätort. Planområdet utgörs av 
fastigheterna Björnen 4 samt del av Björnen 5 och Tornum 6:53. Ytan omfattar cirka 
1300 kvadratmeter. 
Planområdet avgränsas i norr av Nygatan, i öst av Strömgatan, i söder av fastigheten 
Björnen 5 som utgörs av bebyggda flerbostadshus och väster om planområdet av 
fastigheterna Tornum 6:91 och Björnen 3 som är bebyggda med enbostadshus.  
Planändringen syftar till att upphäva gällande tomtindelningsplan, vilket krävs för att 
kunna fastighetsreglera samman fastigheten Tornum 6:53 med Björnen 4 och del av 
Björnen 5. Planändringen kommer även möjliggöra bebyggelse av flerbostadshus i 
den nordöstra delen av den nya fastigheten. 
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Befintlig bebyggelse på fastigheten Björnen 4 avses att rivas för att kunna möjliggöra 
nytt flerbostadshus som avser inrymma totalt tre bostäder 
 
Planområdet är ianspråkstaget av befintlig bebyggelse samt hårdgjorda ytor, 
motsvarande hårdgjord yta om 200 kvadratmeter. En mindre andel trädgårdstomt 
och obebyggd yta finns inom planområdet. 
 
Söder om planområdet löper Kvänumsån, ett vattendrag som inte omfattas av krav 
om miljökvalitetsnormer enligt Vattendirektivet. Kvänumsåns slutliga recipient Lidan 
omfattas dock av krav om att uppnå miljökvalitetsnormer för god ekologisk och 
kemisk status. Miljökvalitetsnormer uppnås i dagsläget inte för slutrecipient.  
Kvänumsån omfattas inte av strandskydd, nyckelbiotop eller annat känt naturvärde. 
Ändring av detaljplan föreslås inte i närhet av Kvänumsån och avstånd till ån är cirka 
10 meter från planområdet. Ån avgränsas i sig av Strömgatan som löper emellan ån 
och planområdet.  

Ärendet 
Ansökan om planbesked gjordes av fastighetsägaren i november 2021. Positivt 
planbesked medgavs av miljö- och byggnadsnämnden i Vara kommun den 2021-11-
25. Det positiva planbeskedet innebär att fastighetens gällande tomtindelningsplan 
föreslås upphävas för att kunna möjliggöra ny bebyggelse för flerbostadshus. De 
flerbostadshus som föreslås är av samma gestaltning som på den västra 
grannfastigheten. Fastigheten som omfattas av planbeskedet är idag bebyggd med ett 
äldre enbostadshus som på grund av sämre kondition föreslås rivas.  

Detaljplanen föreslås handläggas med ett begränsat standardförfarande enligt plan- 
och bygglagen.  

Bedömning av konsekvenser  
Enligt Miljöbalkens (MB) tredje kapitel ska mark- och vattenområden användas för 
de ändamål som är mest lämpliga med hänsyn till beskaffenhet, läge samt behov. 
Planområdet är i dagsläget detaljplanelagd och ianspråkstagen genom det befintliga 
enbostadshuset samt komplementbyggnad. En mindre del av fastigheten utgörs av 
tomtmark som inte är hårdgjord.  
 
Planområdet omfattas inte av några särskilt utpekade riksintressen enligt 4 kapitlet 
MB och ansökan om planbesked är i linje med kommunens översiktsplan. 
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1.  Fakta om ärendet 

 

Markanvändning 

 

 

Planförslaget syftar till att möjliggöra för bostäder (B) inom kvartersmarken. Exploaterinsgrad 
sätts till 450 kvadratmeter byggnadsarea inom fastigheten. Prickmark om en meter gäller i 
fastighetsgräns mot Nygatan samt 2 meter mot Strömgatan och prickmarken läggs ut för att 
underlätta detaljplanens genomförande.  

Nockhöjd får vara högst 7 meter. 

Planområdet omfattar drygt 1300 kvadratmeter mark som är i privat ägo. Marken regleras 
enligt gällande detaljplan som kvartersmark. 
Fastigheten är bebyggd med ett enbostadshus samt komplementbyggnad och fotavtrycket 
omfattar cirka 200 kvadratmeter.  

Markytan inom planområdet är plant och inga större höjdskillnader finns. 

För del av fastigheten Tornum 6:53 som är i privat ägo ligger Nygatan på en stor del av denna 
fastighet. Enligt gällande detaljplan ska Nygatan vara en gata för allmänt ändamål och del av 
planområdet planläggs som allmän plats gata längs Nygatan och Strömgatan.  

Kommunens översiktsplan aktualitetsförklarades för mandatperioden åren 2018-2022. 
Planområdet är inte särskilt utpekat i översiktsplan, men översiktsplanen anger att Kvänum ska 
stärkas som kommunens företagskluster och som bostadsort. Planområdet är lokaliserat inom 
tätort för Kvänum enligt översiktsplanen och befintlig markanvändning för tätorten är 
bostads- och handelsändamål.  

 
Intressenter 

 
Sökande, Vara kommun 

 

Trafikalstring 

 

 
Planförslaget innebär att tre bostadshus kan uppföras på fastigheten. Jämfört med dagens 
förhållande där endaste ett enbostadshus är uppfört på fastigheten kommer tre enbostadshus 
innebära en något större trafikalstring. 
Då planförslaget räknar med en bil/bostadshus så innebär detta marginella trafikökningar.   

 

Störningar på platsen 

 

Inga verksamheter med risk att medföra olägenhet finns invid planområdet. 

Natur Ja (betydande påverkan kan 
ej uteslutas) 
Ja (ej betydande)  
Nej/liten 
Osäkert 

Motivering 

Naturmiljö Nej  Planområdet är i dagsläget planlagt som kvartersmark och 
marken är ianspråkstagen med  bebyggelse. Inga kända 
värden, nyckelbiotoper eller djur- och växtliv finns inom 
planområdet. 

I anslutning till planområdet, cirka 10 meter söder om 
Strömgatan ligger Kvänumsån med dess bäckravin. Ådraget 
omfattas inte av strandskydd och bäckravinen omfattas inte 
av känd nyckelbiotop. Ådraget samt bäckravinens avstånd 
från planområdet gör att eventuella värden i ån ej riskerar att 
påverkas av kommande bebyggelse. 

Värdefulla naturtyper, arter 
och spridningssamband 

 

Nej 

 

Planområdet berör inga känsliga naturförutsättningar såsom 
skyddsvärd natur i form av nyckelbiotoper, naturskydd eller 
övrigt känt planeringsunderlag.  

Riksintressen Nej Inga utpekade riksintressen finns inom planområdet 
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Grundvatten Nej  Planområdet omfattas inte av grundvattentäkt. Detaljplanen 
medger dock en ökad andel hårdgjord yta om cirka 250 
kvadratmeter byggnadsarea vilket ger minskad infiltration mot 
dagens förhållanden.  
Denna marginellt ökade andel hårdgjorda yta inom 
planområdet bedöms ej medföra risk för kvantitativ nivå på 
grundvattnet.  

Ytvatten Nej Recipient från planområdet är Kvänumsån, ett biflöde till 
Ljungån, vars slutliga recipient är Lidan. 

Detaljplanen medger en ökad andel hårdgjord yta om cirka 
250 kvadratmeter byggnadsarea vilket ger marginell påverkan 
på avrinning. Dagvatten skall omhändertas lokalt på 
fastigheten. 

Sammanfattning: 

Planförslaget innebär en mindre förändring mot dagens förhållanden. Fastigheten är idag planlagd och bebyggd med cirka 200 
kvadratmeter hårdgjord yta. Planförslaget innebär att 300 kvadratmeter kan bebyggas inom planområdet. 

 

2.  Risk för hälsa och miljö Ja (betydande påverkan 
kan ej uteslutas) 
Ja (ej betydande)  
Nej/liten 
Osäkert 

Motivering 

Luftkvalitet och växthusgaser Nej  Planförslaget innebär en mindre förtätning där ett parkeringstal 
på 1 bil/bostad  beräknas.  
Planförslaget innebär en ökning av antal trafikrörelser jämfört 
med dagens förhållanden men de trafikrörelser som tillkommer 
är mindre och bedöms ej påverka luftkvalitet och växthusgaser. 

Buller Nej  De ökade trafikrörelser som uppkommer i samband med 
förtätning är den enda källan till buller. Planförslaget i sig 
innebär ingen bullrande verksamhet, utan det är tillkommande 
trafik som planområdet genererar som kan medföra buller. 
 
En ökad andel trafikrörelser kommer uppkomma i samband 
med att verksamheten utökas, men med hänsyn till att dessa 
trafikrörelser ej leds in till tätorten bedöms planförslaget inte 
medföra risk. Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader 
och dess bullerriktvärden bedöms kunna nås. 

Risk för olyckor Nej Planförslaget medför ingen riskfylld verksamhet med 
tillståndsprövning. I anslutning till planområdet finns heller 
ingen riskfylld verksamhet såsom industrier eller transportleder 
för farligt gods.   

Förorenade områden och 
miljöfarlig verksamhet 

Nej Enligt uppgifter från kommunens tillsynsmyndighet finns inga 
potentiellt förorenade områden inom planområdet.  

Översvämning Nej Marken invid planområdet är flack och inga kända lågpunkter 
finns inom planområdet.  

Markförhållanden 

 

 

Nej Enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU) består 
planområdet av glacial lera medan bäckravinen utanför 
planområdet består av svämsediment, ler-silt. 
Detaljplanen föreslår en mindre förtätning mot dagens 
förhållanden. I dagsläget är fastigheten bebyggd med cirka 200 
kvadratmeter enbostadshus och komplementbyggnad, medan 
planförslaget möjliggör att runt 450 kvadratmeter byggnadsarea 
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kan uppföras på fastigheten. Planområdet är förhållandevis nära 
placerat bäckravinen för Kvänumsån och avståndet uppgår till 
10 meter. Planförslaget föranleder dock inga åtgärder såsom 
uppfyllnader, vallar eller schaktningar som skulle kunna ha 
inverkan på stabilitetsförhållandena i området eller för 
omgivningen. De trafikrörelser som förväntas tillkomma då 
området förtätas bedöms inte medföra risk för 
stabilitetsförhållanden. 

Strålning Nej Utifrån kommunens översiktliga karta har ingen radiumrik 
berggrund kunnat påvisas. Radonsäkert byggande hanteras 
dessutom i Boverkets byggregler och bedöms således kunna 
hanteras i kommande bygglov och startbesked. 

Lokalklimat 

 

 

Nej Planförslaget medger en marginell förändring av befintliga 
förhållanden och en mindre andel hårdgjord yta tillåts genom 
planförslagets förtätning.  

Detta bedöms inte medför risk för förändrat lokalklimat.  

Sammanfattning:  
Detaljplaneförslaget kommer medföra en mindre förtätning där ytterligare 250 kvadratmeter byggnadsarea tillåts i detaljplan 
jämfört med dagens förhållanden. Denna marginella förändring av markförhållanden bedöms inte ge negativa konsekvenser för 
människors hälsa och säkerhet.   

  

Sociala värden 
 

Ja (betydande påverkan 
kan ej uteslutas) 
Ja (ej betydande)  
Nej/liten 
Osäkert 

Motivering 

Rekreation Nej Planområdet används inte för rekreation, men goda möjligheter 
till rekreation finns i nära anslutning till planområdet. 

Offentlig service Nej Planförslaget medför en utökning av antalet bostäder vilket har 
positiv verkan på offentlig service. 

Kommunikation och tillgänglighet Nej Planförslaget är i nära anslutning till tätorten Kvänum. Kvänum 
har dock begränsad offentlig service och bilburenhet bedöms 
som vanligt framför kollektivt åkande. 

Sammanfattning påverkan: 
Dagens markanvändning kommer förändras marginellt och möjliggöra en utökning av antalet bostäder, vilket bedöms ge 
positiva effekter för tätorten Kvänum ur sociala samt ekonomiska aspekter då orten ges möjlighet för fortsatt tillväxt.  
 
Kulturella värden Ja (betydande påverkan 

kan ej uteslutas) 
Ja (ej betydande)  
Nej/liten 
Osäkert 

Motivering 

Påverkas byggnadsminne /forn-
minne? 

 

 

Nej Inom planområdet finns inga sådana planeringsförutsättningar 
att ta hänsyn till. Det befintliga enbostadshus som står på 
platsen är dock av äldre karaktär och utgör i sig ett värde från 
den tid då Kvänum växte fram som municipalsamhälle. 
Byggnaden är dock i dålig kondition och förslås därav rivas. 

Påverkas skyddsvärt kultur-
landskap eller område med stora 
kulturvärden? 

 

Nej  Inom planområdet finns inga sådana planeringsförutsättningar 
att ta hänsyn till. 
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Sammanfattning påverkan: 

Planområdet är i dagsläget planlagt som kvartersmark och inga skyddsvärda bestämmelser finns i dagens detaljplan. 
Planområdet i sig omfattas inte av byggnadsminne eller andra kulturvärden även om den befintliga bebyggelse som finns kvar på 
fastigheten vittnar om en tid samt ett kulturhistoriskt värde då Kvänum växte fram som municipalsamhälle.  

 

Motiverat ställningstagande om betydande miljöpåverkan 
Kommunens bedömer att förslaget till detaljplan inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan.  
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