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Handläggning 
Detaljplan för Heljeved har i enlighet med beslut i miljö- och 
byggnadsnämnden varit på samråd mellan 28 september och 24 oktober.  

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

Samrådsbedrivande  
Detaljplaneförslaget har skickats till sakägare enligt fastighetsförteckning, 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 Lantmäteriet  
o Trafikverket  
o Statens Geotekniska Institut 
o Postnord 
o Skanova  
o Socialnämnden  
o Vattenfall Eldistribution AB  
o Fastighetsägare Heljeved 3:1 
o Västtrafik 
o Miljö- och byggenheten 

Yttranden utan särskild erinran:  
o Räddningstjänsten  
o Vara småstad 
o Tekniska nämnden 

Innehållet från synpunkterna har sammanfattats av planförfattaren och 
kommentarer till yttrandena från planförfattaren redovisas med kursiv 
indragen text. I kommentarerna beskrivs ändringar som gjorts med anledning 
av synpunkterna samt motiv till varför vissa synpunkter inte har tillgodosetts.  
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LÄNSSTYRELSEN (Lst) yttrar sig enligt följande:  

Länsstyrelsens samlade bedömning 

 
Länsstyrelsen ser att planområdets lämplighet tidigare hanterats i gällande 
detaljplan från år 2001. Kommunen föreslår dock en förändrad 
markanvändning i form av återvinningscentral i planens nordöstra del och 
hanterar därför planen som en ny detaljplan. Länsstyrelsen får därför 
behandla planen i egenskap av detta.  
Statens geotekniska institut påtalar att planområdet ligger intill Afsån där det 
föreligger risk för skred. Det behöver framgå att det inte föreligger någon risk 

för planområdets totalstabilitet och människors hälsa och säkerhet vid ett 
skred utanför planområdet. 
 
Länsstyrelsen anser att kommunen behöver hantera frågan om förorenad 
mark. Det framgår att det finns en gammal järnvägsbank med cykelväg i 
planområdet. Kommunen behöver redogöra om järnvägsbanken med dess 
massa kan innehålla föroreningar som överstiger gränsvärden för mindre 
känslig markanvändning.  
 
Beroende på typ av avfall som hanteras i återvinningscentralen riskerar 
verksamheten påverka miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten. Om det finns 
kemikalier eller liknande avfall som riskerar följa med dagvattnet behöver 
kommunen säkerställa att åtgärder som föreslås ger tillräcklig med rening. Det 
behöver framgå vilka föroreningar och mängder som kan påverka Afsån 
slutligen Lidan.  
 
Dagvattendammen ska ha en fördröjande effekt, hantera skyfall och vara 
uppsamlande vid omledning av markavvattningsföretaget Emtunga DF. 
Länsstyrelsen anser att kommunen bör reglera dagvattendammens storlek för 
att säkerställa dess funktioner.  
 
Länsstyrelsen anser att kommunen tydligare behöver precisera omfattningen 
av den verksamhet som ska bedrivas vid den föreslagna återvinningscentralen. 
Verksamhetens funktion och drift kan komma att påverka närliggande bostad 
negativt avseende buller och lukt, även med hänsyn till de förslagna 
skyddsåtgärder som redogörs för i planbeskrivningen. Detta för att planerad 
verksamhet inte ska bli begränsad vid anmälan eller tillståndsplikt utifrån 
kommunens tilltänkta behov. 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning  

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § 
PBL och nu kända förhållanden att frågor som berör hälsa / säkerhet samt 
miljökvalitetsnormer måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med 
vad som anges nedan för att ett antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen. 
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Motiv för bedömningen 

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§ 
Människors hälsa och säkerhet – Geoteknik 
I den geotekniska utredningen från 2021-06-18 nämns det att det kan krävas 
fördjupade analyser i planområdet södra del vid uppfyllnad mer än 1 meter. I 
detta fall ska utredningen och kontrollen utföras i enlighet med 
Skredkommissionen 5:95 samt rekommendationer enligt IEG Rapport 4:2010 
och Rapport 6:2008 enligt detaljerad utredningsnivå vilket gäller vid 
planläggning. 
 
I likhet med statens geotekniska institut (SGI) anser Länsstyrelsen att en 
utredning bör utföras om det inte klart och entydigt kan uteslutas risker för 
att detaljplanens område kan beröras, direkt eller indirekt, av skred eller ras. 
SGI påtalar att Afsån på sträckor har bristande stabilitet. Länsstyrelsen anser 
därför att kommunen behöver utföra en detaljerad utredning enlighet med 
ovan nämnda nivåer för att säkerställa att ett skred strax utanför planområdet 
inte påverkar planområdets stabilitet. Av rapporten ska det framgå hur de 
befintliga erosionsförhållanden mot vattendraget Afsån samt hur eventuell 
framtida erosion kan påverka stabilitetsförhållanden inom denna del av 
området. 
 
I övrigt hänvisar Länsstyrelsen till SGI`s yttrande från 2021-10-15 som 
bifogas i sin helhet.  
 
Människors hälsa och säkerhet - Förorenad mark  
Det framgår i den geotekniska utredningen att det finns en gammal 
järnvägsbank genom området. Den nämns inte i planbeskrivningen. 
Järnvägsbankar kan vara förorenade och det behövs därför en utredning eller 
redogörelse om så är fallet. Kommunen behöver redovisa för att banken inte 
överstiger de riktvärden som finns avseende mindre känslig markanvändning. 

För att utesluta att järnvägsbanken innebär några föroreningar så görs en 
översiktlig markundersökning för eventuella föroreningar.  

Miljökvalitetsnormer – Vatten 
I dagvattenutredning framgår att; 
”Recipient för dagvatten från planområdet är Afsån, som mynnar ut i Lidan. Den har 
enligt VISS "måttlig" ekologisk status och "uppnår ej god" kemisk status. Den 
ekologiska statusen beror på problem med övergödning samt vandringshinder. Statusen för 
fisk är klassad som otillfredsställande och det beror på övergödning och hydromorfologisk 
påverkan. Vattenförekomsten har också problem med miljöfarliga ämnen, inklusive så 
kallade särskilt förorenade ämnen. 
 
Dagvattenutsläppet från planområdet föreslås fördröjas i en damm. Dagvattnet förs 
huvudsakligen i öppna diken som ger rening i sina gräsklädda fåror och slänter. Dagvatten 
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från planområdet bedöms med föreslagen hantering inte påverka Afsåns miljökvalitet mer 
än i utgångsläget.” 
 
Av dagvattenutredningen och planhandlingarna ska det framgå om det endast 
är dagvatten som anses påverka MKN för vatten eller om även påverkan från 
verksamheten behöver beaktas. Det framgår inte av dagvattenutredningen 
vilka föroreningar och mängder som beräknas omhändertas i 
dagvattendammen, detta måste framgå av handlingarna. Kommunen bör även 
reglera in dammens storlek för att säkerställa att ytan överensstämmer med 
dagvattenutredningen. 

Dagvattenutredningen kompletteras med föroreningsbelastning utifrån ny 
föreslagen hårdgjord yta samt hur planförslaget påverkar MKN enligt ovan 
inför granskning. 
 
Dagvattenutredningen visar på rekommendationer gällande mängd 
dagvatten i volym som bör omhändertas inom planområdet, vilket också 
regleras i plankartan. I dagvattenutredningen nämns även rekommendation 
gällande översvämningsyta, hur den kan utformas, och hur stor volym den 
ska kunna ta för att översvämningsrisken ska kunna hanteras på ett 
lämpligt sätt, vilket också regleras i plankartan genom planbestämmelse.  
Utifrån given exploateringsgrad, byggrätt, att planområdet är tillgängligt 
för räddningstjänst vid behov och planbestämmelser som reglerar dagvatten 
och översvämning anser kommunen att marken är lämplig för sitt ändamål 
och att inga ytterligare plantekniska säkerhetställanden av åtgärder krävs 
för att översvämningsrisken ska vara acceptabel.  
 
Kommunen säkerställer att dagvatten hanteras inom kommunens 
projektering som utgår från dagvattenutredningen.  
Projekteringen i sin helhet säkerställer dagvattenhanteringen inom 
planområdet. 
 
 

Råd enligt PBL och MB  
Biotopskydd – Miljöbalken 
Det finns en allé inom planområdet som kommer bevaras vilket är positivt. 
Planbestämmelse har införts; ”träd1 – träd får endast fällas om det är sjukt eller 
utgör en säkerhetsrisk”. 
Länsstyrelsen vill dock påtala att det krävs dispens från 
biotopskyddsbestämmelserna för att fälla ett alléträd även om det är sjukt eller 
utgör en säkerhetsrisk. 
Viktigt att tänka på att exploatering i närheten av alléträd också kan skada 
dem och dess rotsystem. Ett skyddsavstånd på 15 x trädens stamdiameter bör 
hållas för att undvika skada från till exempel schaktarbeten och körning med 
tunga maskiner som riskerar skada trädens rotsystem. 

 
Synpunkten noteras och information angående ansökan om dispens från 
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biotopskyddsbestämmelser läggs till i planbeskrivningen. 
 

Synpunkter enligt annan lagstiftning 
Vattenverksamhet – Miljöbalken 
I planbeskrivningen står det: ” Eftersom det kan bli aktuellt med schaktning och 
återfyllning under grundvattennivån krävs att detta studeras och planeras särskilt innan 
arbetet påbörjas och skudda slänterna.” 

I de fall bortledning av grundvatten sker så kan det bli aktuellt att pröva 
vattenverksamheten om det kan skada allmänna eller enskilda intressen. Även 
om diken behöver anläggas för att torrlägga marken för att göra marken 
varaktigt mer lämplig för sitt ändamål så betraktas det som markavvattning 
vilket är en dispens och tillståndspliktig vattenverksamhet. 
Redogörelse behövs även över hur genomförandet säkerställs för att inte 
påverka grundvattnet. 

 
Schaktning är en av fler rekommendationer för grundläggning, detta 
förtydligas i planbeskrivningen. Kommunen bedömer att lämplighet av 
markanvändning och genomförbarhet har bevisats.  

 
Miljöfarlig verksamhet - Miljöbalken 
I planhandlingen framgår det att det är fråga om en återvinningscentral för 
diverse fraktioner, mottagning för träavfall, trädgårdsavfall samt en 
omlastningscentral för matavfall. Beroende på mängd av avfall som finns på 
anläggningen vid enskilt tillfälle är en sådan verksamhet tillståndspliktig eller 
anmälningspliktig enligt kap 9 i Miljöbalken. Insamling av matavfall faller 
också under Jordbruksverkets regler varför sådant tillstånd också behövs. 
Kommunen bör ta kontakt med Jordbruksverket för att få veta vilka krav 
som gäller. 
 
I planhandlingen bedömer kommunen att avstånd till närmaste bostad bör 
vara tillräckligt och refererar till ”Bättre plats för arbete” där riktvärden för 
skyddsavstånd anges till 50 meter för miljöstation och 200 meter för 
mellanlager för miljöfarligt avfall. Skyddsavstånd för omlastningsstation anges 
i samma publikation dock som 500 meter och det är omlastning bl a av 
matavfall som avses i planen.  
 
Kommunen bör komplettera planhandlingen med en beskrivning om det rör 
sig om en tillståndspliktig verksamhet som ska etableras på platsen.  
 

Bygglov för återvinningscentralen har redan beviljats utifrån en befintlig 
byggrätt i befintlig detaljplan. Planområdets gränser justeras och 
återvinningscentralen inkluderas där med inte i den nya detaljplanen. 

 
Kulturmiljölagen – fornlämning 
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Kommunen behöver komplettera underlaget med den arkeologiska rapport 
som planprogrammet hänvisar till. När denna inkommit kan Länsstyrelsen 
avgöra om ytterligare arkeologiska åtgärder krävs. 

 Skickas vid granskning 

Behovsbedömning 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön 
och hänvisar till områdets gällande detaljplan. Länsstyrelsen bedömer dock att 
betydande miljöpåverkan, orsakat av planens genomförande, inte går att 
utesluta beroende på återvinningscentralens omfattning av verksamhet.  
Länsstyrelsen har tidigare tagit ställning till att planen inte kommer innebära 
betydande miljöpåverkan, se yttranden 402-15383-2021. Länsstyrelsen påtalar 
dock i yttrandet att återvinningscentralens verksamhet inte är redogjord för 
vilket kan föranleda att ställningstagandet revideras. Med hänsyn på de 
uppgifter som framkommit om typ av verksamhet kan det inte uteslutas att 
det är betydande miljöpåverkan. Se tidigare stycke om miljöfarlig verksamhet 
gällande anmälnings- och tillståndsplikt.  
Länsstyrelsen vill påtala att en utförlig miljöbeskrivning om verksamhetens 
påverkan på omkringliggande bostäder behöver framgå av planhandlingarna 
även kommunen beslutar att det inte innebär betydande miljöpåverkan. 

Bygglov för återvinningscentralen har redan beviljats utifrån en befintlig 
byggrätt i befintlig detaljplan. Planområdets gränser justeras och 
återvinningscentralen inkluderas inte i den nya detaljplanen. 

LANTMÄTERIET yttrar sig enligt följande:  

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras: 

Luftledning 

I planområdets nordvästra del finns två parallellt gående befintliga 
luftledningar för starkström som det även har bildats ledningsrätt för (aktnr 
1470-341.1 och 1470- 341.2). Det framgår av planhandlingarna att 
ledningarna fortsatt ska vara kvar. Det bör övervägas om det för att säkra 
ledningarnas placering behövs ett markreservat för luftledning (administrativ 
bestämmelse) alternativt en bestämmelse om utformning av den allmänna 
platsen. Det förefaller inte vara självklart att användningen av den allmänna 
platsen, ”NATUR”, inte kolliderar med ledningens ändamål. En frånvaro av 
markreservat eller utformningsbestämmelse kan även tolkas som att 
ledningarna ska flyttas eller tas bort.  

Vår bedömning är att det finns en ledningsrätt så det ska skydda 
ledningarna och inte behöver ett markreservat eller utformningsbestämmelse. 

Att ledningarna avser att vara kvar förtydligas i planbeskrivningen. 

Delar av planen som bör förbättras: 

Framtida fastighetsindelning 



Detaljplan för Heljeved  2022-02-28 

 

Sidan 7 

 

I planbeskrivningen illustreras den tänkta framtida fastighetsindelningen av 
planområdet. Detaljplanen är dock flexibel i det avseendet, och även annan 
fastighetsindelning kan komma att bli tillåten. Detta bör förtydligas i 
planbeskrivningen. Det kan också tydliggöras vilka delar av den mark som 
idag är utlagd som kvartersmark som kommer att övergå till att bli 
allmänplatsmark och därmed överföras till någon kommunägd fastighet, 
särskilt beträffande den privatägda fastigheten Reparatören 2. Det bör också 
framgå något om vilka markåtkomst- och ersättningsregler som blir 
tillämpliga. 

 Planbeskrivningen uppdateras enligt ovan. 

TRAFIKVERKET yttrar sig enligt följande:  

Plankarta 

Fordonsgatan 

Idag ansluter den kommunala Fordonsgatan till väg 2532 (Heljevedsvägen). 
Trafikverket noterar att bredden på allmän plats GATA har utökats jämfört 
med gällande detaljplan för området. Är tanken att Fordonsgatan ska breddas 
för både fordon och gång/cykel? Trafikverket har inga synpunkter på 
placeringen av anslutningen men vill framföra att anslutningen ska klara 
kraven och utformas enligt VGU (Vägar och gators utformning, publikation 
2020:029).  

Skyltar  

Enligt plankartan ska skyltar kunna placeras på fasader 
(egenskapsbestämmelse f2 och f3) under förutsättning att de inte överstiger 
huvudbyggnads nockhöjd eller placeras fristående. Trafikverket är emot att 
egenskapsbestämmelserna gäller mot väg 2532 och E20, då detta i praktiken 
skulle kunna innebära att till exempel bildväxlande skyltar kan få beviljat 
bygglov utan att Trafikverket får bygglovet på remiss. 

Trafikverket anser att egenskapsbestämmelserna ska tas bort på fasader som 
vetter mot 2532 och E20 och att alla framtida bygglovsansökningar ska 
skickas på remiss till Trafikverket. Exempel på villkor som Trafikverket ställer 
på skyltar utmed allmänna vägar är att budskapet ska vara fast (ej elektroniskt 
bildväxlande), budskapet ska kunna uppfattas på max 1 sekund, skyltarna får 
inte vara bländande mot fordonsförare, inga telefonnummer eller 
webbadresser ska förekomma.  

I detaljplanen ändras gestaltningsbestämmelsen till: ”Skyltar och dylikt får 
ej vara blinkande eller rörliga. Skyltmaster får inte överstiga byggnadens 
nockhöjd. Skyltmaster medges ej mot E20” 

Prickmark  

Trafikverket ser positivt på att det är planlagt för allmän plats NATUR mot 
väg 2532 och mot E20, eftersom det innebär att byggnader m.m. inte kan 
placeras inom vägens säkerhetszon. Säkerhetszonen är det område utanför 
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körbanan som av trafiksäkerhetsskäl ska vara fritt från fysiska hinder i form 
av fasta oeftergivliga föremål. Stambildande växlighet får inte placeras inom 
säkerhetszonen för de aktuella vägarna. Hänsyn behöver också tas till att 
växlighet inte skymmer sikten i korsningen väg 2532/Fordonsgatan. För 
information är säkerhetszonen 7 m för 2532 och 11 m för E20.  

Planen avser att ta hänsyn till synpunkten ovan och säkerställer att ingen 
plantering får förekomma inom säkerhetszonen eller skymma sikt. 

Kvartersmarken i norr innehåller prickmark, däremot saknas detta på all 
kvartersmark söder om gång- och cykelvägen. Detta innebär att 
kvartersmarken kommer kunna bebyggas hela vägen ut till Fordonsgatan. 
Trafikverket önskar att kommunen tar trafiksäkerhet i beaktning och 
säkerställer att till exempel byggnader inte kan skymma sikt i korsningar. 

Plankartan kompletteras med prickmark enligt ovan 

Trafikutredning  

Trafikverket har tagit del av trafikutredningen och har följande synpunkter 
nedan.  

Korsning 1: Trafiksäkerhetshöjande åtgärd på väg 2532  

Tidig dialog har förts mellan Vara kommun och Trafikverket gällande förslag 
på trafiksäkerhetshöjande åtgärd i form av ett vänstersvängfält på väg 2532, 
vilken också beskrivs i trafikutredningen och planbeskrivningen. Trafikverket 
ser positivt på föreslagen åtgärd. Åtgärder i den statliga infrastrukturen som är 
en direkt följd av kommunal exploatering, bekostas i sin helhet av 
kommunen. Avtal behövs för att reglera finansiering och planprocess samt 
genomförande, drift, underhåll och ägande. Innan detaljplanen antas behöver 
ett avtal tecknas mellan Vara kommun och Trafikverket. I regel är 
Trafikverket utförare av åtgärder i statlig anläggning när vägen har fler än 
2000 fordon i årsdygnstrafik. Mer information finns att läsa i Information och 
råd vid kommunal detaljplanering.  

Kommunen avser att se över ett avtal men anser att planen kan antas och 
att avtal för att reglera finansiering kan ske parallellt med att 
planprocessen fortgår. 

Trafikverkets bedömning, vilken också har framförts i tidig dialog med 
kommunen, är att ytan som krävs för att ge möjlighet för ett vänstersvängfält 
behöver vara cirka 10-12 meter från vägmitt. Det är viktigt att kommunen 
säkerställer detta genom allmän plats VÄG på plankartan. I planbeskrivningen 
föreslås en busshållplats längs väg 2532, Trafikverkets bedömning är dock att 
detta inte kommer kunna inrymmas inom det området som nu är planlagt 
allmän plats VÄG.  

Kommunen har säkerställt att ytan som krävs för ett vänstersvängfält 
finns. Noterar också att en eventuell busshållsplats möjliggörs i ett senare 
skede. 



Detaljplan för Heljeved  2022-02-28 

 

Sidan 9 

 

Korsning 2: väg 2532/av-påfart E20, Korsning 3: väg 2532/väg 187  

I kapacitetsanalysen för korsning 2, fig 14, ser det ut som att det är räknat 
med att det finns två parallella körfält på av-/påfarten E20, vilket inte 
stämmer mot hur det ser ut i verkligheten. Även i kapacitetsanalysen för 
korsning 3, fig 15, ser det ut som att det är räknat med att det finns två 
parallella körfält på väg 2532, vilket inte stämmer mot hur det ser ut i 
verkligheten. Om man har räknat med två parallella körfält i analysen för båda 
korsningarna, betyder det att beräknad belastningsgrad är felaktig. 
Trafikverket önskar att kommunen säkerställer till granskningen att analysen 
är utförd på ett korrekt sätt enligt hur det ser ut i korsningarna i verkligheten. 

Kommunen har säkerställt med ansvarig konsult att analysen är utförd på 
korrekt vis utifrån hur korsningen ser ut i verkligheten. 
Kapacitetsberäkningarna är gjorda enligt hur korsningen ser ut idag, dvs 
ett körfält. Samtidigt visar analysen att belastningsgraden blir låg. 
Kommunen anser det tillfredställande. 

 I trafikutredningen nämns att en möjlig åtgärd för att förbättra kapaciteten är 
två längre separata svängfält i tillfarten från väg 2532 i korsning 3, men att 
åtgärden bedöms vara väldigt kostsam i förhållande till nyttan. Kommunen 
har därför inte föreslagit någon åtgärd i korsningspunkten. Trafikverket 
instämmer med slutsatsen som är gjord i trafikutredningen och har inga 
synpunkter.  

Dagvatten  

Trafikverket har tagit del av dagvattenutredningen och noterar att en damm är 
placerad strax norr om väg 2532. Enligt plankartan är dammen placerad en bit 
från vägen, men Trafikverket tolkar handlingen som att dammen skulle kunna 
placeras nära gränsen mellan allmän plats NATUR och VÄG. Dammen får 
inte placeras inom vägens säkerhetszon, vilken är 7 m från vägbanekant på 
väg 2532. Det är även viktigt att det säkerställs att den tillkommande dammen 
inte medför sättningar, stabilitetsförändringar eller liknande som kan påverka 
vägen negativt.  

Kommunen avser att säkerställa att dammen inte placeras inom 
säkerhetsgräns.  

Trafikverket ser positivt på att föreslagen dagvattenhantering inom området 
ger förutsättningar för att dagvattnet leds bort från E20, särskilt då befintliga 
förhållanden idag kan belasta E20:s vägdiken. Ett parallellt dike utmed 
vägdiket för väg 2532 föreslås också anordnas, vilket är positivt. Trafikverket 
vill påpeka att vägdiken är till för vägens avvattning och vi tar inte emot 
vatten från andra verksamheter.  

Vid ett skyfall framgår att näst intill allt vatten leds till dammen i södra delen 
av planområdet. Trafikverket noterar att befintlig trumma under väg 2532 
kommer belastas med stora flöden vid ett skyfall. Trafikverket saknar en 
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redogörelse om/hur väg E20 påverkas vid ett 200-årsregn, samt väg 2532 vid 
ett 50-års regn och önskar att detta förtydligas till granskningen.  

I planen så avses planområdet hantera sitt eget dagvatten. Kommunen 
anser därför att dagvattenhantering ej bör påverkas av ny detaljplan. 

Farligt gods  

Trafikverket noterar den riskbedömning som kommunen har gjort i 
planbeskrivningen. Trafikverket hänvisar till Länsstyrelsens bedömning. 
Trafikverket anser även att Räddningstjänstens eventuella synpunkter på 
lokalisering och utformning av byggnaderna ska inhämtas och beaktas. 

 Noteras 

MILJÖ- OCH BYGGENHETEN yttrar sig enligt följande:  

 
Dagvatten  
En dagvattenutredning är utförd för planområdet som visar på åtgärdsförslag 
gällande dagvattenhanteringen. När verksamhetsområden planeras ökar 
andelen hårdgjord yta. Det, tillsammans med ökande nederbördsmängder gör 
att det är viktigt att se över dagvattenhanteringen och lösa den på ett hållbart 
och långsiktigt sätt. Dagvattenhanteringen ska utformas så att rening sker av 
vattnet, via exempelvis dagvattendammar eller liknande som ger goda 
möjligheter till fördröjning och infiltration av vattnet. Dagvattnet behandlas 
på detta sätt stegvis innan det slutligen når recipienten.  
Enligt planbeskrivningen beräknas Heljevedsområdet alstra cirka 2 700 
tillkommande fordon/dygn.  
 
Enligt bilagan till föreskriften ”Allmänna bestämmelserna om Vara kommuns 
vatten och avlopp” framkommer också att parkeringsytor och dagvattenytor 
med risk för spill ska förses med oljeavskiljare av klass 1.  
I anslutning till parkeringar bör man exempelvis förse dagvattenbrunnar med 
enklare filter som tar hand om olje- och metallrester som sköljs av bilarna. En 
oljeavskiljare renar olja men inte metaller och tungmetaller.  
 
 Noteras 
 
Grönområden  
Grönridåer eller -områden inom planlagt område bör bevaras i så hög grad 
som möjligt alternativt återskapas, både för att minimera bullerspridning men 
också som en del i dagvattenhanteringen. Grönområden fungerar som 
utmärkta översvämningsytor för att fördröja dagvattnet.  
 
 Noteras 
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Buller  
Vid planering av verksamheter ska hänsyn tas till boende i närområdet. I 
planbeskrivnigen framgår det att avståndet till närmaste boende är ca 300 
meter.  
Ska en verksamhet etableras som kan ge upphov till verksamhetsbuller ska 
riktvärdena som anges i Naturvårdverkets vägledning om industri och annat 
verksamhetsbuller (rapport 6538) klaras mot bostäder.  

När det gäller verksamhetsbuller gentemot eventuella kontor inom 
planområdet är det viktigt att även det beaktas i planeringen. Upplysningsvis 
regleras dessa riktvärden i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller (2005:16). 
Vid kontorsarbete ställs stora krav på stadigvarande koncentration eller behov 
av att kunna föra samtal obesvärat.  
 
 Noteras 
Föroreningar  
När det gäller föroreningar kommer grannfastigheten Reparatören 1 att 
tillhöra riskklass 2, vilket innebär en stor risk. Den fastigheten kommer i 
framtiden att få utföra undersökningar som motsvarar en miljöteknisk 
undersökning enligt MIFO fas 2.  
 
 Se svar till Länsstyrelsen 
Bygg  
Byggenheten har granskat planbeskrivningen med tillhörande handlingar och 
vill kommentera ett par områden.  
Bredbandsanslutning ska vara möjligt, där kravet som ställs är att det ska vara 
lätt att kunna ansluta arbetslokaler till höghastighetsnät för elektronisk 
kommunikation.  
  
Byggenheten har noterat planområdets tillgängligt har tagits upp i förslaget 
och att område ska kunna nås på ett säkert sätt med bland annat bil, till fots 
och med cykel.  
 
 Noteras 
 
Byggenheten har noterat att de geotekniska förhållandena kommer att ställa 
en del krav på framtida byggnation samt det i planförslaget påtalas att det bör 
beaktas att utredningen är av översiktlig karaktär. Byggenheten informerar om 
att den geotekniska rapport som upprättats i och med planarbetet och som är 
den som ligger till grund för detaljplanen är den som senare används för 
framtida byggnation och således görs i regel inga detaljerade geotekniska 
undersökningar i ett senare skede. Vid projektering av framtida byggnation tas 
hänsyn till detaljplanens geotekniska rapport och då beaktas det som framgår 
av denna.  
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Byggenheten informerar om att den enskilde fastighetsägaren ansvarar för sin 
fastighet och för avvattningen av det dagvatten som uppkommer inom egna 
fastigheten samt ansvarar för att det dagvatten som inte kan infiltrera i 
marken på den egna fastigheten avvattnas till den förbindelsepunkt som 
verksamhetsområdets huvudman har anvisat. Det ska vara möjligt för den 
enskilde fastighetsägaren att omhänderta dagvatten på sin fastighet utan att 
grannfastigheter påverkas. 
 
 Noteras 
  
Byggenheten noterar också att i förlaget för planbeskrivningen påtalas att 
marken måste höjas i södra delen för att kunna avvattnas till dammen där ny 
marknivå behöver vara ca +78,50 (RH2000) och nivån för färdigt golv sätts 
två decimeter högre samt ifall nuvarande marknivå bibehålls och tomten 
fortsatt utgörs av gräsytor måste områdets dagvatten istället hanteras vid 
planområdets lägst liggande del, nära utloppet och Heljevedsvägen. Detta 
framgår inte av plankartan. 

I detaljplanen anses det inte finnas behov att införa några 
planbestämmelser som reglerar marknivå eller golvhöjd, eftersom planen 
syftar till att vara flexibel inför kommande etableringar. 

Byggenheten har även noterat att de fastigheter i området som inte omfattas 
av planförslaget har i sina detaljplaner krav på att oexploaterad mark mellan 
byggnad och väg 2532/E20 inte får användas för upplag och 
materialhantering. I planförslaget tas detta bort vilket bland annat innebär att 
prickmarken kan förses med exempelvis upplag, vallar och skyltar etc. Det 
omnämns i gestaltningsprogramsförslaget att obebyggd mark inom fastighet 
hålls prydlig och att eventuella upplag placeras strategiskt för att inte påverka 
landskapsbilden, in- och utfarter är tydliga och tar inte upp mer yta än vad 
som krävs för verksamhetens behov. Värt att tänka på att gestaltningsprogram 
eller liknande inte är juridiskt bindande så exempelvis upplag, vallar och 
skyltar etc. kan placeras på prickmark.  
 
Byggenheten vill upplysa om att gestaltningsprogram, skyltprogram eller en 
skyltpolicy eller liknande är inte juridiskt bindande. Skyltars lovplikt avgörs 
inte av vad byggnadsnämnden anser i ett program eller policy utan av 
lagstiftningen och rättspraxis. Om utformning av skyltar är av stor vikt för 
området skulle utökad lovplikt kunna vara ett alternativ då är det värt att 
beakta att det finns en del undantag i lovplikten för skylt inom planlagt 
område och i dagsläget är det till exempel skylt vars area är högst 1,0 kvm och 
en orienteringstavla vars area är högst 2,0 kvm undantagna från lovplikten.  
  

Syftet med gestaltningsprogrammet är att ge vägledning för hur kravet på 
lämplighet med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 
kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan enligt PBL 
2kap 6§ första stycket, kan uppfyllas. Erfarenheten av de ovannämnda 
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planbestämmelserna gällande upplag är att de har varit svåra att följa upp 
och definiera, och lever därför inte upp till kravet att planbestämmelser ska 
vara tydliga, vilket vidare är anledningen till att de inte fortsatt föreslås 
gälla.   

 
Byggenheten har noterat skrivningen ”skrymmande varor” för 
planbestämmelse H1 för handel med skrymmande varor utom handel med 
livsmedel där det kan vara svårt att bedöma i ett bygglov vad som är 
skrymmande varor. 

Skrymmande varor definieras som varuslag som möbler och inredning, 
bilar, husvagnar, båtar, byggmaterial och trädgårdsartiklar, dvs. framför 
allt varor som levereras med tunga transportmedel och säljs i mycket stora 
byggnader t.ex. kallager varifrån kunden ofta hämtar varan med bil, vilket 
bl.a. medför krav på stora parkeringsplatser.  

 

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT yttrar sig enligt följande: 

Det för detaljplanen aktuella området är relativt plant och en första 
stabilitetsbedömning för hela planområdet kan baseras på befintliga 
undersökningar och kartor. Är de faktiska förhållandena sådana att det inte 
klart och entydigt kan uteslutas risker för att detaljplanens område kan 
beröras, direkt eller indirekt, av skred eller ras ska stabilitetsutredning utföras. 
Den geotekniska utredningen ska utföras till minst detaljerad nivå enligt IEG 
Rapport 4:2010 alt. IEG Rapport 6:2008. Planområdet gränsar i söder (vid 
Afsån) och i väster (vid E20) till områden där det finns risk för skred och för 
dessa ska totalstabiliteten utredas. SGI vill upplysa om att det i SGU:s 
kartvisare finns ett kartlager som kallas "Förutsättningar för skred i finkornig 
jordart" i vilket mer information presenteras.  

SGI vill även upplysa om att MSB har utfört översiktlig stabilitetskartering i 
anslutning till Afsån och att området vid Afsån är utpekat som ett område 
som behöver utredas ytterligare med avseende på stabilitet. SGI anser att det 
behöver klarläggas om ett skred strax utanför planområdet kan påverka 
planområdets stabilitet. Befintliga erosionsförhållanden mot vattendraget 
Afsån samt hur eventuell framtida erosion kan påverka stabilitetsförhållanden 
inom denna del av området framöver behöver inkluderas i bedömningen. SGI 
anser att det ska säkerställas att planområdet inte påverkas, vilket kan innebära 
att stabilitetsförbättrande åtgärder är nödvändiga även utanför planområdet. 
Stabilitetsförhållanden för alla förutsättningar som den nya planen medger 
(inklusive laster från uppfyllnader, vallar, schaktningar, närliggande byggnader 
och anläggningar samt trafiklaster etcetera) behöver klarläggas. Vi vill också 
påpeka att eventuella åtgärder med hänsyn till översvämningsrisker kan 
påverka stabiliteten negativt beroende på utformning. Om behov av 
översvämningsskydd föreligger behöver det klarläggas att stabiliteten är 
tillfredställande för att kunna anordna detta skydd. Vi vill även 
uppmärksamma på att det vid eventuell plananläggning av fördröjningsdamm 
samt öppna diken för dagvatten, krävs utredning av totalstabilitet (inklusive 
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laster från närliggande byggnader och anläggningar). Krävs det åtgärder eller 
restriktioner ska dessa på ett plantekniskt godtagbart sätt säkerställas i planen. 

En uppdatering av geoteknik har utförts. I uppdaterad geoteknisk 
utredning har kontroll av utbredning av eventuell bakåtgripande skred 
visar att nu aktuellt planområde ej ligger inom riskzonen.  

Planbeskrivningen uppdateras med resultatet från den uppdaterade 
geotekniska utredningen. 

Planförslaget föranleder i övrigt inga åtgärder så som uppfyllnader, vallar, 
schaktningar som skulle kunna ha inverkan på stabilitetsförhållandena i 
området eller för omgivningen. Inga trafiklaster bedöms ha en inverkan på 
områdets stabilitetsförhållanden. 

Hur kommunen bedömer att översvämningsrisken drabbar och har 
inverkan gällande tillgänglighet beskrivs närmre i planbeskrivningen. 

FASTIGHETSÄGARE 3:1 yttrar sig enligt följande:  

Det är av största vikt att området inhägnas med högt plank. Detta för att 
undvika att eventuellt skräp som blir liggande på marken inte blåser iväg ut 
över intilliggande jordbruksmark och förorsakar olägenheter.  

Eftersom några bostadshus kommer att ligga ganska nära 
återvinningscentralen måste matavfallet hanteras på så sätt att det inte drar till 
sig råttor, fåglar och andra skadedjur. Hanteringen bör också placeras så långt 
som möjligt från befintliga bostadshus för att undvika olägenheter med lukt. 

Bygglov för återvinningscentralen har redan beviljats utifrån en befintlig 
byggrätt i befintlig detaljplan. Planområdets gränser justeras och 
återvinningscentralen inkluderas därmed inte i den nya detaljplanen. 

Under våren 2021 gjordes en fastighetsreglering med anledning av att 
kommunen hade för avsikt att flytta en rörledning, som kommer från 
Emtunga över min fastighet Heljeved 3:1 och vidare över kommunens 
fastighet Heljeved 2:32 och sedan ut i Afsån. Vattenavrinningen från min 
fastighet sker idag via denna rörledning. Likaså avrinningen från fastigheten 
Heljeved 3:2.  

I den plan som nu redovisas skall rörledningen tas bort och i stället ersättas av 
öppet dike och en damm, vilket jag ifrågasätter. Avledningen av vattnet har 
hittills fungerat problemfritt med nuvarande system och i ett öppet dike kan 
det lätt bli hinder i vägen, som gör att avrinningen försämras.  

Min fastighet består av jordbruksmark som brukas för spannmålsodling och 
det är ju därför av största vikt att marken förblir väldränerad och att 
markavrinningen ej försämras.  

I övrigt motsätter jag mig inte förslaget, men skulle problem uppkomma vad 
gäller avrinningen från min fastighet, förutsätter jag att kommunen utan 
dröjsmål åtgärdar detta. 
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Ett öppet dike ska omhänderta likvärdig mängd vatten så avrinningen bör 
ej påverkas.  

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.  

TEKNISKA NÄMNDEN yttrar sig enligt följande: 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 23 september 2021 att sända ut 
planförslaget för Heljeved på samråd.  
 
Området som berörs av planförslaget anges idag som ett byggklart 
verksamhetsområde i Översiktsplan 2012 (ÖP2012). För att skapa möjlighet 
för en bredare variation av verksamheter inom Heljevedsområdet behöver 
den befintliga detaljplanen göras om. De flesta förfrågningar på mark som har 
inkommit de senaste åren till kommunen medges inte av nuvarande 
detaljplan. En ny detaljplan syftar till att möjliggöra för etableringar av en 
varierad verksamhetstyp. Detaljplanen möjliggör för verksamhetstyper såsom 
handel med skrymmande varor, kontor, verksamheter och 
återvinningscentral.  

Tekniska förvaltningen har varit involverad i framtagande av detaljplanen. 
Förvaltningen har inget att erinra i detaljplanen och föreslår nämnden att 
lämna detsamma som svar till miljö- och byggnadsnämnden. 

 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. 
 
 Synpunkten noteras och information läggs till i planbeskrivningen.  
 
POSTNORD yttrar sig enligt följande: 
Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med 
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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. 

VATTENFALL ELDISTRIBUTION yttrar sig enligt följande: 

Eldistribution har två stycken 40 kV högspänningsluftledningar inom 
planområdet. De avstånd som nämns i planhandlingarna är Eldistribution 
nöjd med.  

Vid arbete i närheten av ledning ska bevakning beställas via: 
https://www.vattenfalleldistribution.se/foretag/kundservice/formular/bestal
l-bevakning/ 

Flytt/förändringar av befintliga elanläggningar utförs av Eldistribution, men 
bekostas av exploatören. 

 Synpunkten noteras och information läggs till i planbeskrivningen. 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN yttrar sig enligt följande: 

Från räddningstjänstens verksamhetsområde finns inga synpunkter på den 
aktuella detaljplanen. 

 Noteras. 

VÄSTTRAFIK yttrar sig enligt följande: 

I planhandlingen beskrivs behov av ny hållplats i anslutning till området, på 
väg 253, för att möjliggöra resor med befintlig kollektivtrafik till området. 
Västtrafik ser positivt på detta och ser gärna ett förtydligande i plankartan för 
att möjliggöra att en hållplats kommer på plats i samband med genomförande 
av planen. 

I övrigt inga synpunkter. 
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Kommunen anser inte att ett förtydligande i plankartan behövs för att 
möjliggöra för att en hållplats kommer på plats. Det kommer i ett senare 
skede. 

VARA SMÅSTAD yttrar sig enligt följande: 

Vi har inga invändningar till det som planeras.  

 Noteras. 

Förändringar efter samråd  

Plankarta  
Om det genomförts revideringar av plankartans bestämmelser efter samrådet 
ska dessa tydliggöras här.  

o Fastighet Reparatören 6 som inkluderar byggnation av 
återvinningscentralen exkluderas från planområdet då bygglov redan 
beviljats.   

o Öster om fordonsgatan flyttas två utfarter och en utfart tas bort. 
o Plankartan får en ändrad gestaltningsbestämmelse till: Skyltar och dylikt 

får ej vara blinkande eller rörliga. Skyltmaster får inte överstiga byggnadens 
nockhöjd. Skyltmaster medges ej mot E20. 

o Plankartan förses med prickmark längs med väg/gata för att förhindra 
bland annat skymd sikt. 

Planbeskrivning 
Revideringar efter samrådet gällande planbeskrivningen ska framgå här.  

o Avsnittet om eventuella föroreningar formuleras mer utförligt i 
planförslaget.  

o Planbeskrivningen kompletteras med information angående ansökan 
om dispens från biotopskyddsbestämmelser. 

o Avsnittet om framtida fastighetsindelning formuleras mer utförligt i 
planförslaget. 

o Planbeskrivningen kompletteras enligt SGI:s yttrande om 
stabilitetsförhållanden. 

o Planbeskrivningen kompletteras enligt Länsstyrelsens yttrande om 
dagvattenhanteringen samt förtydligande gällande grundläggning. 

o I planbeskrivningen förtydligas att ledningarna avser att vara kvar. 
o Förtydligas med Skanovas och Vattenfall eldistributions information 

om kostnadsreglering vid ledningsflytt. 
o I planbeskrivningen förtydligas att det inom NATUR inte får 

förekomma växtlighet inom säkerhetszon samt skymma sikt. 
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Övrigt  
En översiktlig markundersökning för att undersöka eventuella 
markföroreningar har beställts. 

Det beställs en komplettering till den befintliga dagvattenutredningen. 

En uppdaterad version av geotekniska rapporten har gjorts för att undersöka 
stabiliteteten.  
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