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Inledning   

Handlingar   

Granskningshandlingar består av   

• Plankarta med bestämmelser   

• Planbeskrivning (denna handling)  

• Samrådsredogörelse  

Övriga handlingar och utredningar   

• Geoteknisk undersökning (daterad 2021-06-18, reviderad 2022-01-31)  

• Arkeologisk undersökning (daterad 1997)  

• Trafikutredning (daterad 2021-06-01)  

• Dagvattenutredning (daterad 2021-05-06)  

• Undersökningssamråd (daterad 2021-05-25)  

• Gestaltningsprogram (daterad 2021-09-03, reviderad 2022-03-30)   

• Översiktlig miljöteknisk markundersökning (daterad 2022-02-21)  

• Beräkning av miljöpåverkan från dagvattenutsläpp (daterad 2022-

0223)  

• Fastighetsförteckning   

Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser, och en tillhörande 

planbeskrivning. Efter samråd upprättas en samrådsredogörelse och efter 

granskning upprättas ett granskningsutlåtande över de inkomna synpunkterna.   

Planbeskrivningen ska underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt 

redovisa de förutsättningar och syften som planen har. Den har ingen egen 

rättsverkan utan avsikten är att den ska vara vägledande vid tolkning och 

genomförande av planen.   

Handläggning  

Detaljplanen bedöms inte vara av så stort allmänt intresse, principiell 

betydelse eller medföra betydande miljöpåverkan att detaljplanen handläggs 

med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900) med de 

ändringar som skedde 1 juli 2019.   

Planens syfte och huvuddrag  

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 och verksamheter.  
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Bild 1: Illustration över de fastigheter som detaljplanen omfattar.      
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Förutsättningar och förändringar   

Planförutsättningar    

Området som berörs av planförslaget anges idag som ett byggklart 

verksamhetsområde i Översiktsplan 2012 (ÖP2012).   

I ÖP2012 anges att fortsatt utbyggnad av verksamhetsområden kan påverka 

naturmiljö och bostadsmiljö beroende på hur områdena är lokaliserade och 

utförda. Industriområdena ska lokaliseras så att störningar för de boende 

minimeras och så att minsta möjliga skada sker i naturmiljön. De områden 

som föreslås för nyetablering av verksamheter är placerade på ett sådant sätt 

att dessa störningar blir så små som möjligt.   

 

Bild 2: Bilden ovan är ett utdrag ur Vara kommuns Översiktsplan 2012 över Vara 

tätort. Inom den röda cirkeln markeras planområdet.   

Gällande detaljplan   

Planförslaget berörs av en tidigare lagakraftvunnen detaljplan, laga kraft 

200104-27, Kv. Reparatören, m.fl.   

Gällande detaljplan syftar till att möjliggöra exploatering av mark öster om 

nuvarande E20. Vidare syftar planen till att kunna erbjuda attraktiv mark i 

anslutning till E20.   

Detaljplanen medger för markanvändning för bilservice, industri och 

transformatorstation.   
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Bild 3: Bilden ovan är ett utklipp från plankartan för kv. Reparatören, m.fl.   

Mark och vegetation   

MARKANVÄNDNING   

Planområdet består främst av jordbruksmark som arrenderas ut av 

kommunen. Inom planområdet finns en kommunal gata, Fordonsgatan, 

utbyggd efter gällande detaljplan. Längs gatan har viss verksamhetsbebyggelse 

uppkommit. Planområdet korsas även av en tidigare angjord gång- och 

cykelväg som sträcker sig mellan Emtunga och Vara tätort.   

Planförslaget innebär att marken får bebyggas med verksamheter, kontor och 

handel vilket innebär att det kan bli mer hårdgjord yta än vad det är idag när 

området inte är färdigutbyggt.   

Området är flackt och framtida bebyggelse förväntas inte påverka topologin 

märkvärt. Landskapsbilden idag är öppet, och befintlig byggrätt, men även 

planförslaget kan förväntas påverka landskapsbilden gällande ett öppet 

landskap. Utifrån denna aspekt anses det vara fördelaktigt att föreslå 

utbyggnad i anslutning till tätort, så att bebyggelsen kan knyta an till redan 

befintlig bebyggelse.   
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Bild 4: Ovan visas ett foto för områdets nuvarande markanvändning. Foto är taget 

från norra området riktat mot Heljevedsvägen. Den transparenta vita ytan illustrerar 

planområdet.  

Geotekniska förhållanden   

I och med planarbetet har en geoteknisk rapport upprättats. Syftet med 

undersökningen var att utreda de geotekniska förhållandena som finns inom 

planområdet. Resultatet från undersökningen sammanfattas nedan.   

Geoteknisk utredning Sammanfattning   

Enligt Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) är glacial lera den 

dominerande jordarten. I söder anges postglacial sand samt sand 

svämsediment. Djup till fast botten förväntas vara till cirka 13 meter under 

markytan. Eftersom marken i huvudsak består av minst 9 meter mäktig 

kohesionsjord klassas området som lågradonmark, vilket innebär att det finns 

låg risk för radonförekomst som ska ha inverkan på byggnation.   

Sättningar   

All mullhaltig jord är sättningskänslig och ska grävas bort inför byggnation. 

Enligt tidigare utförda undersökningar så är leran svagt överkonsoliderad och 

från översiktliga sättningsberäkningar som har utförts med hänsyn till tidigare 

CRS-försök förväntas sättningar inom området.   

Stabilitet, ras och blockutfall   

Då inget ytligt berg och ytliga block förekommer inom eller i angränsning till 

området föreligger ingen risk för blockutfall eller liknande.   

Grundläggning   

Såväl ytlig grundläggning på torrskorpelera som pålning är aktuellt, detta styrs 

bland annat av storleken på belastningar. Alternativt kan någon form av 

kompensationsgrundläggning komma i fråga.   

I läge för planerade byggnader rekommenderas att urgrävning av all mullhaltig 

jord utförs innan grundläggning kan ske på kontrollerad packad fyllning.  

Beroende på aktuella laster kan lastkompensation erfordras vid 

markgrundläggning.   
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Plattgrundläggning kan rekommenderas för en del av området och för enklare 

konstruktioner, där förhållandena är mer gynnsamma för en sådan typ av 

grundläggning. Grundläggningen kan ske på naturligt lagrad jord eller väl ny 

tillförd packad fyllning efter att organiskt material borttagits innan ytlig 

grundläggning utförs, alternativt krävs grundläggning genom pålning.   

Generellt kan som alternativ pålning tillämpas för att uppnå sättningsfri 

grundläggning för byggnader. Pållängden bedöms översiktligt för varje 

respektive område. För att kalkylera pålarnas stopplagringsdjup har 

stoppdjupet för de olika sonderingsmetoderna studerats. Enligt utförda 

sonderingar har sonderingen trängt ner till ca 9-14 meter. Pållängden 

förväntas överstiga de angiva sonderingsdjupen.   

Schaktning   

Schaktning i lera kan ske med slänt i lutning 1:1 ner till som max 2,0 meters 

djup. Belastning från släntkrönet begränsas till max 2 ton/kvm (20 kPa. 

Schakter på mindre yta till exempel för plintas och ledningar kan troligtvis ske 

med tvärare schaktlutning.   

Det siltiga materialet är erosionskänsligt och flyttbenäget i vattenmättat 

tillstånd, vilket måste beaktas. Vid schaktning under grundvattenytan och 

samtidigt länshållning av schakter finns risk för erosion och 

bottenuppluckring. Skulle det bli aktuellt med schaktning och återfyllning 

under grundvattennivån krävs att detta studeras och planeras särskilt innan 

arbetet påbörjas och skudda slänterna.   

Stabilitet  

Markytan inom det nu aktuella planområdet samt omkringliggande markytor 

är plana utan några större höjdvariationer. Utifrån tidigare undersökningar 

och kartstudier är stabilitetetn väl tillfredställande för området. Uppfyllningar 

upp till 0,5 meter kan utan närmare stabilitetskontroll accepteras. Vid större 

uppfyllningar (bygglovspliktiga>0,5m) krävs stabilitetskontroll.   

  

Stabilitetskontroll mot E20  

Utförda stabilitetsberäkningar visar på väl betryggande säkerhetsfaktor för den 

studerande slänten. Fc = 2,4 och Fkomb = 1,7, dvs. väl över ansatta 

gränsvärden.  

Det i den nu gällande planen att inom naturmark närmast E20 får ej upplag 

eller materialhantering ske rekommenderas behållas för ny plan. Detta ska 

säkerställas plantekniskt på planen.  

  

Stabilitetskontroll mot Afsån  

Då planområdet ligger som närmast omkring 90 m från Afsån föreligger ingen 

risk för planområdet att påverkas vid eventuella bakåtgripande skred.  

Pågående erodering av åkanterna rekommenderas övervakas. Åtgärder i form 

av utläggning av erosionsskydd kan vara lämplig åtgärd för att förebygga 

fortsatt erodering.  

Geoteknisk synpunkt   

Det bör beaktas att utredningen är av översiktlig karaktär. Inför byggnation 

kan mer detaljerade undersökningar krävas, då utformning, läge, m.m. är känt.   
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DAGVATTENHANTERING   

I och med detaljplanearbetet har en dagvattenutredning tagits fram. 

Utredningens resultat sammanfattas nedan.   

Sammanfattning  

Utbyggnaden innebär att en del av en större markavvattningsledning från 

Emtunga behöver ledas om. För att förbättra för den biologiska mångfalden 

kommer dess stängda kulvertering inom planområdet eventuellt öppnas upp 

och föras till en större damm. Hit till dammen leds nästintill hela 

planområdets dagvattenflöden och kan där fördröjas och renas. 

Uppskattningsvis utgör dagvattenmängderna ett behov av 2000 m3 

reglervolym i dammen. Utredningen baseras på ett 100 års regn, därmed 

regleras kvartersmark med bestämmelser om antal liter dagvatten per 

kvadratmeter hårdgjord yta fördröjas. 

Dagvattenförslaget utformas för att möjliggöra god säkerhet i avrinning i det 

något flacka planområdet. Tomterna ges en ensidig lutning till ett öppet dike 

som anläggs. Dikena har flera fördelar såsom god reningsförmåga, motverkar 

marksättningar genom möjlighet till infiltration och medger höga flöden som 

ger förbättrad avrinning. För planområdet gäller att dammen måste anläggas 

innan exploatering i planområdet medges, medan dikena kan tillkomma 

allteftersom marken tas i anspråk.   

Intill planområdet finns tre fastigheter som är bebyggda och en där 

byggnation pågår. De avvattnas i dagsläget delvis mot planområdet och 

befintligt dagvattensystem. Fastigheternas dagvatten tas omhand av områdets 

befintliga dagvattenledning som finns i Fordonsgatan. Från planområdet 

ansluts inga fler serviser till Fordonsgatans ledning, endast avrinningen från 

en planerad cykelbana tillkommer.   

Vid skyfallssituationer, som inträffar sällan kommer dagvattnet avrinna fram 

över markytan. De kommunala dikena är dimensionerade för ett 20års regn, 

men vid händelse av 100 års regn så omhändertas det ökade flödet av 

dammen utan att orsaka några skador. Diken och damm är placerade för att 

följa vattnets naturliga flöde och ledas mot dammen. Förslaget har utformats 

så att dagvatten i de situationerna avleds i samma riktningar som i normalfallet 

och näst intill allt vatten leds till dammen. Vid händelse av kraftiga regn 

bedöms dock inte ny planerad bebyggelse komma att drabbas av 

översvämning samt att samhällsviktig infrastruktur kan nås.  

Efter samrådsperioden genomfördes en komplettering på 

dagvattenutredningen för att utreda föroreningsbelastning utifrån ny 

föreslagen hårdgjord yta samt hur planförslaget påverkar MKN.  

Före exploatering beräknas kväve och suspenderade ämnen överstiga 

riktvärdet. Kväve med 3 600 μg/l mot riktvärdets 2 000 och SS med 73 000 

μg/l motriktvärdets 40 000.  

Efter exploateringen och med föreslagna reningsåtgärder ligger de samlade 

utsläppen under riktvärdena. Ett delflöde ligger över riktvärdet men 

kompenseras av lägre nivåer för andra delflöden. Delflödet får ändå lägre halt 

suspendera de ämnen än de som råder innan. Risk för försämrad status på 

miljökvalitetsnormer bedöms därmed inte föreligga vid ny exploatering.  

Föreslagen dagvattenhantering   
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Planområdets dagvatten föreslås hanteras i flera steg. Först ska dagvattnet 

ledas till små infiltrationsmagasin inom varje tomt. När magasinet fyllts 

bräddas dagvattnet ut i bredare diken som leder vattnet till en större damm. 

Dammen anläggs nära planområdet sydliga del. Vid extrema skyfall, när det 

kommer mer vatten än dikena kan hantera ska överskottet kunna rinna över 

markytan till dammen utan att orsaka några skador.  

Marken i planområdet består till stor del av lerig jordbruksmark och ett lokalt 

omhändertagande med infiltration av dagvatten nära byggnader kan minska 

risken för sättningar. För infiltration av dagvatten inom tomtmark ska varje 

fastighet fördröja 15 mm regn per m2 hårgjord yta. Det innebär att utrymmen 

för 15 liter vatten per kvadratmeter av varje fastighet ska fångas upp inom 

tomtmark. Ledningar som för dagvatten till fastigheternas infiltrationsmagasin 

ska dimensioneras för att klara som minst ett 5-årsregn.   

Föreslagen dagvattenlösning innebär att allt dagvatten inom planområdet 

renas och hanteras på samma sätt oavsett om det rinner ifrån tak eller 

hårdgjord mark. Behovet av ytterligare rening (t.ex. oljeavskiljare) beror på 

vilka sorters verksamheter som kommer att bedrivas inom området. Dikena 

kan utformas med djup på som mest 1,5 meter och bredd på som mest ca 3 

meter.   

Till den befintliga dagvattenledningen i Fordonsgatan förs huvudsakligen, 

som före utbyggnaden, dagvatten från Reparatören 1-3, från fastigheten som 

bebyggs och vägdagvatten från Fordonsgatan. Fordonsgatans 

dagvattenledning erhåller efter utbyggnaden bara ett begränsat tillkommande 

dagvattenflöde genom att en ny gc-väg kommer att anläggas längs 

Fordonsgatan.   

Marken i merparten av området är nästan helt plant, vilket ger goda 

förutsättningar att anpassa marklutningen vid exploatering. Genom att luta 

markytan inom varje fastighet svagt mot de angränsande dikena, blir behovet 

av brunnar och ledningar för dagvatten mindre.   
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I planområdets södra del är marknivån lägre (se orangemarkering i 

illustrationen nedan), därav måste marken där höjas för att kunna avvattnas 

till dammen. Ny marknivå behöver då vara ca +78,50 (RH2000) och nivån för 

färdigt golv sätts två decimeter högre. Ifall nuvarande marknivå bibehålls och 

tomten fortsatt utgörs av gräsytor måste områdets dagvatten istället hanteras 

vid planområdets lägst liggande del, nära utloppet och Heljevedsvägen.   
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Dagvattenförslag   

Enligt dagvattenutredning ska dagvatten från fastigheten Reparatören 10 

transporteras via kulvert över Fordonsgatan för att sedan transporteras vidare 

till framtida dagvattendamm i sydöstra delen av planområdet. Dock har 

befintlig volym inom dike längs befintlig gång- och cykelväg inte räknats med 

när utredningen utfördes. Detta innebär i sin tur att diket längs gång- och 

cykelvägen är tillräckligt stort för att tillgodose behovet av dagvattenhantering 

och fördröjning av dagvatten vid fastigheten Reparatören 10. Således 

motsvarar befintligt dike det behov av volym för omhändertagande av 

dagvatten som anges i utredningen. Således kommer ingen ny anläggning med 

kulvert eller dike över Fordonsgatan, vid fastigheten Reparatören 10, att 

föreslås då den befintliga infrastrukturen motsvarar behovet.   

Bebyggelse    

Delar av marken inom Heljevedsområdet har idag exploaterats. Området som 

planförslaget berör är dock idag inte exploaterat. Enligt gällande detaljplan har 

gata och infrastruktur gällande vatten och avlopp samt el anlagts för att 

möjliggöra för framtida verksamhetsetableringar. De flesta förfrågningarna på 

mark som inkommit de senaste åren till kommunen har inte medgetts för 

inom gällande detaljplan. Därav har marken ännu inte bebyggt. I bilden nedan 

förtydligas planområdets yta i förhållande till redan bebyggd mark.   

  
Bild 7: I bilden ovan redovisas planområdet yta med vit heldragen linje. Mark som 

redan är ianspråktagen och är bebyggd markeras med röd streckad linje. Inom yta 
markerad med orange linje pågår en byggnation.   

GESTALTNINGSPROGRAM   

I och med planförslaget har kommunen utformat ett gestaltningsprogram för 

att förtydliga detaljplanens intentioner kring utformning av byggnader och 

mark. Verksamhetsområdet Heljeved ligger intill E20, vid en viktig entré till 
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Vara tätort, och är väl synligt från motorvägen. Detta innebär ett unikt 

skyltläge och ställer krav på att byggnader, skyltning och yttre miljö utformas 

med stor omsorg, och med hänsyn till landskapsbild och trafiksäkerhet.  

Målet är att Heljeved ska bli ett attraktivt verksamhetsområde för besökare, de 

verksamheter som finns där, och de verksamheter som letar efter en plats att 

etablera sig på. En god gestaltning bidrar till en positiv uppfattning av 

området och i förlängningen också av Vara och av företagen på plats.   

Huvudsakligen innebär gestaltningsprogrammet införande av tre olika 

utformningsbestämmelser vilka förklaras under rubriken nedan.   

NY BEBYGGELSE   

Användningsbestämmelser för kvartersmark   

- K (Kontor) – tillämpas för konstorsverksamhet, tjänsteverksamhet eller 

annan jämförlig verksamhet.   

- Z (Verksamheter) – tillämpas för service, lager, tillverkning med 

tillhörande försäljning, partihandel och annan jämförlig verksamhet.   

- H1 (Handel med skrymmande varor, utom livsmedel) – tillämpas för handel 

med varor och tjänster, dock inte handel med livsmedel i 

dagligvaruhandel. Det finns ett större intresse att kunna etablera olika 

typer av handel med närhet till E20. Det som är av vikt för 

kommunen är att dessa externa områden i Vara tätort inte konkurrerar 

ut den starka småstadshandeln inne i tätorten. För att möta behovet 

av nyetablering av handelsverksamhet, men samtidigt inte konkurrera 

med småstadshandeln föreslås handeln begränsas till att endast tillåta 

handel med skrymmande varor, utom livsmedel. Motiveringen till 

detta är att skrymmande varor ses som något som inhandlas mer 

sällan och oftast med någon form av transport, medan detaljhandel är 

något som inhandlas som en dagligvara och som helst ska vara 

centralt beläget. Att ej livsmedel tillåts motiveras lika så att den typen 

av handeln inte ska innebära att centrumhandeln konkurreras ut.  

- E1 (Transformatorstation) – tillämpas för anläggning av 

transformatorstation.  

- J (Industri) – tillämpas för produktion, lager, partihandel och annan 

jämförlig verksamhet.  

- G (Drivmedel) – tillämpas för områden för hantering och försäljning av 

drivmedel och kompletterande handel och service i mindre 

omfattning. Även komplement till verksamheten drivmedel ingår i 

användningen. 

Användningsbestämmelse allmän platsmark   

- GATA – tillämpas för trafik som har sitt mål vid gatan.   

- GÅNG – tillämpas för gående trafik   

- CYKEL – tillämpas för cyklande trafik   

- NATUR – tillämpas för friväxande grönområde som inte sköts i 

samma utsträckning   
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Egenskapsbestämmelser för kvartersmark   

- Prickmark – tillämpas för att begränsa markens utnyttjande för att 

bebyggelse ska kunna utvecklas på ett lämpligt sätt   

- Byggnadshöjd – tillämpas för att reglera bebyggelsens 

höjdförhållande. Inom planområdet är det möjligt att bygga upp till 

8,0 m i byggnadshöjd.   

- Totalhöjd – tillämpas för att reglera byggnadsverkets hela höjd 

inklusive exempelvis skorstenar och master. Inom planområdet är det 

möjligt att bygga upp till 11,0 m i totalhöjd.   

- Exploateringsgrad – tillämpas för att reglera bebyggelsen största 

omfattning. Inom planområdet är det möjligt att exploatera 60% av 

fastighetsytan.   

- Utformning (f1- fasad mot E20 ska utformas med fönster) –  Byggnader 

som får skyltläge utmed E20 är särskilt viktiga för intrycket av 

området. Detta kräver en medveten och omsorgsfull utformning av 

framförallt fasader som syns från E20. För att byggnader inte ska 

upplevas ”vända ryggen” till omgivningen utformas fasader mot E20 

respektive väg 2532 med fönster.   

- Utformning (f2) - Skyltar och dylikt får ej vara blinkande eller rörliga. 

Skyltmaster får inte överstiga byggnadens nockhöjd. Skyltmaster medges ej mot  

E20  

- Placering (p1) – beroende på framtida fastighetsreglering regleras 

avståndet mellan fastigheter genom p1 – Byggnad ska placeras minst 6,0 

meter från fastighetsgräns.   

- Störningsskydd (m1) – Inom planområdet korsar en 

högspänningsledning. Planbestämmelsen m1 – Endast lager och 

parkeringsplats för verksamhet, handelsverksamhet, drivmedelsverksamhet eller 

konstorsverksamhet är tillåten, tillämpas för att framtida bebyggelse ska 

förhålla sig till rådande säkerhetsavstånd från luftledningen.   

- Utfartsförbud – tillämpas för att skapa trafiksäkra in-/utfarter   

- n1 – Inom varje fastighet ska minst 15 liter dagvatten per kvadratmeter hårdgjord 

yta fördröjas.  Planbestämmelsen tillämpas för att tillgodose behovet av 

omhändertagande av dagvatten. Med hårdgjord yta menas sådan yta 

som ex. asfalteras, bebyggs eller markbeläggs på sådant sätt att 

dagvatten ej infiltreras naturligt. Planbestämmelsen syftar till 

kompensation för andel hårdgjord yta.   

Egenskapsbestämmelser allmän plats   

- Biotopskydd (träd1) – inom planområdet finns idag en allé. Allén är 

biotopskyddad genom lagstiftning i miljöbalken. Men för att upplysa 

och säkra hanteringen av allén har planbestämmelsen träd1 – träd får 

endast fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk, införts. Dispens från 

biotopskyddsbestämmelserna krävs för att fälla alléträd även om det 

är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk. 

- Damm – tillämpas för att säkra dagvattenhanteringen inom området 

och för att möjliggöra för öppen dagvattenhantering för att främja 

den biologiska mångfalden.   
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- Dike - tillämpas för att säkra dagvattenhanteringen inom området och 

för att möjliggöra för öppen dagvattenhantering för att främja den 

biologiska mångfalden.  

- l1 – Markreservat för allmännyttig luftledning. Planbestämmelsen tillämpas 

för att reglera att ett område reserveras för att ge utrymme för ett visst 

allmännyttigt ändamål.  

  

Kulturmiljö och fornlämningar   

Inom planområdet har en tidigare arkeologisk utredning utförts. Vid 

utredningstillfället hittades inga fynd eller andra indikationer på att fast 

fornlämning förekommer inom området.   

Planförslaget berör inte några övriga kulturmiljövärden.   

Friytor   

Inom planområdet finns idag inga friytor.   

I och med planförslaget föreslås två ytor nyttjas för NATUR-ändamål. I 

planområdets sydöstra del föreslås ett område nyttjas för NATUR-ändamål 

med fokus på dagvattenhantering och biologisk mångfald. I samband med 

planprocessen har en dagvattenutredning utförts som behandlat frågan 

avseende en samlad dagvattenhantering som även ska vara till fördel för den 

biologiska mångfalden. De öppna lösningarna med kvarhållande av vatten i 

landskapet underlättar bland annat livet för kräldjur.   

I områdets nordvästra del föreslås ett ytterligare område tillfalla ändamålet 

NATUR. Inom detta område förblir marken oexploaterad och grönska av 

mer naturlig art kan utvecklas på denna plats. Dock är det viktiga att 

utformningen av platsen inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse, utifrån ett 

säkerhetsperspektiv gällande angränsade högspänningsledning.   

Naturområdet ligger i anknytning till E20 och inom säkerhetszonen får det ej 

förekomma växtlighet som kan komma att skymma sikt.   

Trafik   

I och med planarbetet har en trafikutredning utförts. Utredningen resultat 

redovisas nedan.   

Trafikutredningen redovisar den påverkan förslag till detaljplan vi 

Heljevedsområdet har på framtida biltrafikflöden, men belyser även 

möjligheter till utveckling av kollektivtrafiken och gång- och cykeltrafiken till 

och från utredningsområdet.   

Planerad utveckling av Heljevedsområdet beräknas alstra cirka 2 700 

tillkommande fordon/dygn utöver nollalternativet, där nollalternativet 

omfattar de delar av detaljplaneområdena som idag redan är bebyggda. 

Trafikalstringen är cirka 500 fordon/dygn fler än vas som beräknats för 

gällande detaljplan för området.   

Den tillkommande trafiken har primärt start-/målpunkter norrut i Vara tätort 

eller längs väg 187. Cirka 15-20% av trafiken har E20 som start-/målpunkt. 

Trafikflödet längs väg 2532 (Heljevedsvägen) beräknas öka med cirka 2 400 
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fordon/dyn väster om Fordonsgatan. Därtill innebär utvecklingen av 

Heljevedsområdet en omfördelning av trafik från centrala tätorten till att 

istället har utredningsområdet som start-/målpunkt.   

Kapacitetsanalyser för de tre korsningspunkterna längs väg 2532, dels 

anslutningen till och från utredningsområdet, anslutningen till av-/påfart till 

E20 respektive väg 2532 anslutning till väg 187 visar i två av tre fall på 

belastningsgrader lägre än Trafikverkets krav, varför inga åtgärder av 

kapacitetsskäl behövs i korsningspunkterna. I korsningen mellan väg 2532 och 

väg 187 beräknas belastningsgraden till över önskad på servicenivå för de 

vänstersvängande från Heljevedsvägen. Tas hänsyn till möjlighet till etappvis 

korsande sjunker belastningsgraden under kravet på servicenivå. Med separata 

svängfält i tillfarten från väg 2532 beräknas belastningsnivån sjunka ytterligare.   

En kartläggning av utformning av gatu-/vägnätet, befintliga kollektivtrafiknät 

och gång- och cykelvägnätet visar att åtgärder kan vara fördelaktiga att 

genomföra utöver identifierade åtgärder i korsningen ovan.   

• För gatu-/vägnätet kan chikan, mittrefug och/eller lokal avsmalning 

av vägbredden längs väg 2532 österifrån skapa en tydlig övergång 

mellan landsväg och tätorten/delen förbi utredningsområdet. 

Eventuellt kan vänstersvängfält västerifrån komplettera 

korsningspunkterna för att öka trafiksäkerheten.   

• För att stärka möjligheterna att åka kollektivt till och från 

utredningsområdet föreslås att en busshållplats anläggs längs väg 

2532. Förstärkt möjlighet att resa kollektivt till och från 

utredningsområdet kan medföra lägre biltrafikflöden vilket är positivt 

för både människors hälsa och med hänsyn till att minska utsläpp 

etcetera. Dock är detta något som kan komma att realiseras i ett 

senare skede. I dagsläget passerar ingen kollektivtrafik i området.  

• För gång- och cykelvägnätet föreslås att befintlig gång- och cykelbana 

längs den gamla banvallen behålls och att passagen tvärs väg 187 norr 

om E20 säkerställs utifrån vägens skyltade hastighet. Längs 

Fordonsgatan föreslås att gång- och cykelvägen separeras från 

biltrafiken genom gångbanor och cykelfält alternativt gång- och 

cykelbanor. Därtill föreslås att gång- och cykelpassagen tvärs 

Fordonsgatan uppgraderas och hastighetssäkras så att det blir tydligt 

för biltrafiken att gående och cyklister korsar gatan. Förstärkt 

möjlighet till att framför allt cykla till och från utredningsområdet kan 

medföra lägre biltrafikflöden på samma sätt som för kollektivtrafiken i 

punkten ovan.   

Utifrån resultatet från trafikutredningen föreslås Heljevedsvägen breddas för 

att möjliggöra för ett vänstersvängfält och möta behovet av utökad trafik till 

området. Området för gata har i plankartan tagit hänsyn till att vägen behöver 

breddas.    

 

GÅNG- OCH CYKELTRAFIK   

Planområdet har god anslutning till gång- och cykelvägnätet. En gång och 

cykelväg korsar planområdet, och förbinder Vara tätort med Emtunga. Gång- 
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och cykelvägen är en förutsättning för att tillgängliggöra hållbara transporter 

till och från området.    

 

Bild 8: Bilden ovan är en skärmdump ut Trafikverkets nationella vägdatabas, där de 

gröna linjerna redovisar Vara tätorts gång- och cykelvägar. Planområdets lokalisering 
illustreras med en röd cirkel.    

KOLLEKTIVTRAFIK   

Närmsta busshållplats är lokaliserat vid korsningen Smedjegatan och väg 187. 

Mellan busshållplatsen och planområdet är det ca 350 m. Vid busshållplatsen 

passerar busslinje 103 som går mellan Skara och Vara.   

Till stationsområdet där både bussar och tåg passerar i Vara är det cirka 1 500 

meter. Härifrån nås tätorter och städer såsom Lidköping, Uddevalla, 

Herrljunga och Göteborg.   

PARKERINGAR   

Behovet av parkeringar för de verksamheter som utvecklas inom planområdet 

ska tillmötesgås. Parkeringsbehovet kan tillmötesgås genom att utveckla 

parkeringsmöjlighet inom den egna fastigheten, alternativt genom att 

samnyttja av parkeringsplatser om sådant finns tillgängligt inom skäligt 

gångavstånd till verksamheten som utvecklas.  

Tillgänglighet  

I 2kap 3 och 6 §§ PBL samt 8kap. 1 och 2 §§ finns det bestämmelser gällande 
tillgängligheten. Däribland att planläggningen ska främja från en social 
synpunkt en god livsmiljö som är tillgänglig och kan nyttjas av alla 
samhällsgrupper. Den anges även att en byggnad generellt ska vara lämpligt 
utformad till sitt ändamål och vara tillgänglig och användbar för personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.   

Undantaget för dessa utformnings- och egenskapskrav som angetts ovan 

specificeras i PBL 8kap 6§ gäller bl.a. arbetslokaler om kraven är obefogade 

med hänsyn till arten av den verksamhet som lokalen är avsedd för, eller för 

fritidshus med högst två bostäder, eller tillgängligheten till ett en- eller 

tvåbostadshus, om det med hänsyn till terrängen inte är rimligt att uppfylla 

kraven.   
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Tekniska frågor   

TEKNISK FÖRSÖRJNING   

Planerade fastigheter förväntas kunna anslutas till befintligt elnät.   

VA-systemet är redan utbyggt i området och anslutning till detta angörs på 

beställning och behov från fastighetsägare.   

Hälsa och säkerhet   

I Plan- och bygglagen utgör hälsa och säkerhet en av de prövningsgrunder 

länsstyrelsen ska utföra enligt 12 kap. 1§, innan beslutet om att anta en 

detaljplan. Prövningens syfte är att undersöka om detaljplanen kan befaras 

innebär att en bebyggelse blir olämplig med hänsyn till de boendes och 

övrigas hälsa eller skydd mot olyckshändelser.   

BULLER   

Planområdet är idag lokaliserat inom ett verksamhets- och industriområde i 

Vara tätort. Området är separerat från bostadsområden i Vara tätort. 

Närmaste bostadsområde är ca 300 meter från planområdet och är avskärmat 

med annan verksamhetsbebyggelse mellan planområdet och bostadsområdet.   

Verksamheterna som medges för inom planområdet är i sig inte störande och 

utgör ingen olägenhet för intilliggande bebyggelse.   

De främsta transportera till och från planområdet uppskattas utgöras av olika 

typer av leveranstransporter. Utifrån detta antagande uppskattas den främsta 

trafiken färdas via de större vägarna för effektiva transporter, dvs. de främsta 

transporterna kommer ske via Vedumsvägen och vidare till E20 och riksväg 

47. Tillgängligheten för dessa anslutande vägar är god och i nära anslutning till 

planområdet, därmed kommer minimalt med bebyggelse att påverkas utifrån 

ökad andel trafik och således även minimalt påverkas av buller och vibrationer 

från eventuellt transporter till och från planområdet.   
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De verksamheter som tillåts inom planområdet ska inte vara störande för sin 

omgivning. Kommunen gör bedömningen att markanvändningen är lämplig 

ur bullerhänsyn.   

FÖRORENINGAR   

Reparatören 1   

Vid fastigheten Reparatören 1, angränsandes till planområdet, har det tidigare 

bedrivits verksamhet för mellanlagring av farligt avfall/depå/verkstadslokal 

och drivmedelshantering. Fastigheten har tilldelats riskklass 2.   

I och med en riskklassning görs en översiktlig bedömning av de risker för 

människors hälsa och miljön som det förorenade området kan innebära. Det 

finns fyra olika riskklasser:   

• Riskklass 1, mycket stor risk   

• Riskklass 2, stor risk   

• Riskklass 3, måttlig risk  

• Riskklass 4, liten risk  

En riskklassning behöver inte innebära att området är förorenat i praktiken 

eller komma att kräva efterbehandlingsåtgärder.   

Det finns idag inga kända läckage eller spill på fastigheten. Likväl finns det en 

tät oljeavskiljare på fastigheten. Branschtypiskt för de nämnda 

verksamheterna ovan innebär en risk för potentiella föroreningar. Utifrån 

rådande markförhållanden som utgörs av täta jordarter i form av postglacial 

lera, bedöms spridningsförutsättningarna vara låga. 

Utifrån ovan angivet resonemang anser kommunen  det inte skäligt att i 

samband med planförslaget utreda en eventuell förorening eller spridning av 

förorening till planområdet från Reparatören 1.  

Således anser kommunen att marken kan anses vara lämplig för verksamheter, 

småskalig industri eller kontor. 
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Om föroreningar upptäcks vid markarbete ska anmälan ske direkt till kommunens 

miljö- och byggnadsnämnd. 

Järnvägsbanken  

Inom planområdet finns en gammal järnvägsbank, dessa kan potentiellt vara 

förorenade. För att utesluta att järnvägsbanken innebär några föroreningar 

gjordes en översiktlig markundersökning.   

Syftet med den markundersökningen var att bedöma föroreningssituationen 

längs gamla banvallen och genomföra en förenklad riskbedömning.   

Sammanfattning från rapporten presenteras nedan:  

Jordprovtagningen genomfördes under 24 januari 2022 i fyra 

provtagningspunkter med hjälp av borrbandvagn utrustad med skruvborr.  

Sammanlagt åtta jordprover analyserades med avseende på metaller, alifater, 

aromater, BTEXN och PAH och fyra jordprover analyserades med avseende 

på pesticider (gammal banvall).  

Planerad markanvändning bedöms motsvara mindre än känslig 

markanvändning (MKM).  

Förutom halten av arsenik i fyllnadsmaterialet i provpunkt 22GS04 finns inga 

halter av metaller, alifater, aromater, BTEXN och pesticider som överskrider 

riktvärden för den aktuella markanvändningen inom området vilken 

motsvarar mindre än känslig markanvändning (MKM).  

Detaljplanen utgår från att behålla gång- och cykelväg över järnvägsbanken 

som den är och det planeras ingen grävning eller schaktning i 

undersökningsområdet.  

Ingen ytterligare undersökning eller åtgärd rekommenderas men halten 

arsenik bör noteras för framtida markarbeten då uppgrävda massor behöver 

hanteras som förorenade och anmälas. Även övriga massor med halter över 

riktvärden ska hanteras som förorenade vid eventuella schaktarbeten.  

Vid upptäckt av föroreningar vid markarbete ska anmälan ske direkt till 

kommunens miljö- och byggnadsnämnd.  

BIOTOPSSKYDD   

Inom området finns en känd biotop som utgörs av en allé. En allé definieras, 

enligt Naturvårdsverket som:   

• En allé ska bestå av minst fler lövträd som är planterade i en enkle 

eller dubbel rad för att omfattas av biotopsskyddsbestämmelserna. 

Träden ska till övervägande del utgöras av vuxna träd, vilket innebär 

att mer än hälften av träden ska vara vuxna  

• Med vuxna träd avses träd som mäter minst 20 cm i diameter i 

brösthöjd eller har uppnått en ålder av 30 år (det som först uppnås)   

• Biotopen omfattar trädradens hela längd. Det område som ingår i 

biotopskyddsområdet avgränsas till bredden normal av trädens rötters 

utbredning. Detta område kan ofta uppskattas som den dubbla 

krondiametern i lerjordar och den tredubbla i sandjordar. En annan 

metod för att uppskatta utbredningen av alléträdens rötter är att 

multiplicera trädets stamdiameter med 15   
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• Längden på alléer kan variera. Det finns inget angivet gällande något 

största eller minsta inbördes avstånd mellan enskilda alléträd i 

definitionen för alléer, varför det får bedömas i varje enskilt fall hur 

långt eller kort avståndet mellan enskilda träd i en rad kan vara för att 

raden ska omfattas av skyddet för alléer.   

Sammanfattningsvis inmättes diametern på träden som minst till ca 20cm och 

utifrån att majoriteten av träden är större eller lika med 20 cm i diameter så är 

allén skyddad enligt biotopskyddsbestämmelserna. Planbestämmelsen ”träd1 – 

träd får endast fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk” implementeras för 

att skydda allén, dock krävs dispens från biotopskyddsbesämmelserna för att 

fälla ett alléträd även om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk.  

Detaljplanen innebär att den mark som berörs av alléträd fortsatt kommer att 

vara planlagd som allmän platsmark för gång- och cykelväg. Marken kommer 

även fortsättningsvis att ägas av kommunen. Allén kommer därför inte 

beröras av byggrätt och kan därför bevaras.   

  
Bild 9: Illustrationen ovan visar allén (träd markerade med gröna cirklar) som följer 

befintlig gång- och cykelväg längs norra sidan av vägen.   

FARLIGT GODS  

E20 är idag utpekad som en rekommenderad primär väg för farligt gods.   

Enligt länsstyrelsernas (Skåne län, Stockholms län, Västra Götalands län) 

rapport Riskhantering i detaljplaneprocessen framförs riskpolicyn som innebär att 

riskhanteringsprocessen beaktas i framtagandet av detaljplaner inom 150m 

avstånd från farligt godsled.   

  
Bild 10: Skärmdump från länsstyrelsernas rapport ”Riskhantering i 

detaljplanerprocessen” som visar zonindelning för riskpolicyns riskhanteringsavstånd. 
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Bilden visar en vägledning i hur markanvändning, avstånd och riskhantering bör 
beaktas i detaljplanprocessen.   

Planförslaget medger en bebyggelse för markanvändningarna:   

• Z – Verksamhet  

• H1 – Handel med skrymmande varor, utom handel med livsmedel   

• K – Kontor   

• E1 – Transformatorstation   

• J – Industri 

• G - Drivmedel 

 

Enligt planförslaget förslag till markanvändning i förhållande till länsstyrelsens 

rapport om riskhantering anges föreslagen markanvändning kunna ingå i zon 

B. Med detta menas att ca 75 meter från trafikled med farligt gods kan 

bebyggelse uppkomma utan att vidare riskåtgärder behöver vidtas.   

Då E20 är utformad med mitträcke är trafiksäkerheten hög och risken för att 

eventuell olycka som sker för trafik i nord-sydlig riktning invid planområdet är 

begränsad i dess möjlighet att påverka framtida bebyggelse inom planområdet.   

Utifrån hänsyn till trafikens färdriktning har risken för eventuell trafikolycka 

analyserats. Det är främst inom en 100meters yta som eventuella trafikolyckor 

potentiellt skulle kunna påverka planområdet. Detta utifrån att vid eventuell 

avkörning eller olycka kan vissa fordon ta sig in på planområdet. Men då 

planområdet är högre belagt än E20 inom detta riskområde minskas risken för 

att en eventuell olycka som innefattar avkörning av vägen minimeras. Likväl 

minimeras risken för att eventuellt brandfarliga vätskor eller gods kan ta sig in 

på planområdet med denna strategiska höjdsättning.   

  

  
Bild 11: Illustrationen ovan illustrerar planområdets nordvästra del invid E20 och 

avstånd mellan bebyggelse avseende sällanvistelse samt normalvistelse inom 
planområdet i förhållande till E20.    
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Planförslaget medger för en bebyggelse som berörs av zon B enligt 

”Riskhantering i detaljplaneprocessen”. Det innebär att ett avstånd om ca 75 meter 

ska hållas för att ev. risker med olycka med farlig gods ska vara acceptabla. Då 

planområdet är höjdsatt i förhållande till riskkällan anses avståndet kunna 

minskas till viss del. Bebyggelse kan som närmast uppkomma vid ca 65m från 

E20. Dock är detta bebyggelse som endast är till för sällanvistelse, det vill säga 

exempelvis parkeringsplats. Bebyggelse som personer kan komma att vistas i 

under en lägre period av dagen kommer som närmast att uppkomma vid ca 

75m. Utifrån att planområdet är höjdsatt, E20 är utrustat med mitträcke och 

att bebyggelse med längre vistelsetid som närmast kan uppkomma 75m från 

E20 anses riskbilden som låg för planområdet. Således anser kommunen att 

frågan avseende risk med farligt gods invid planområdet är tillgodosedd och 

riskbilden som låg.   

Inom det närmaste området till E20 föreslås marken regleras som 

NATURmark. Bestämmelsen tillämpas för friväxande område som sköts i 

begränsad utsträckning av kommunen. Områden närmast riskkällan, i detta 

fall E20, bör allmän platsmark begränsas så att platsen inte uppmuntrar till 

stadigvarande vistelse. Området i direkt anslutning till riskkällan bör inte 

heller exploateras på sådant sätt att ett eventuellt olycksförlopp kan förvärras. 

Därmed bör hårda konstruktioner eller motsvarande som kan orsakas på 

eventuell avåkande fordon undvikas. Det är också av vikt att växtlighet eller 

annat skymmer sikten längs med väg. Användningen NATUR används för 

grönområden som inte är anlagda och för att avskilja E20 mot kvartersmark. 

Då marken endast får kräva en begränsad skötsel och inte utgöra ett anlagt 

grönområde anser kommunen att platsen inte kommer utvecklas till att 

uppmuntra till stadigvarande vistelse eller utgöra en säkerhetsrisk vid ett 

eventuellt olycksförlopp.   

Med hänsyn till de förutsättningar som framförts kan kommunen göra 

bedömningen att markanvändningen är lämplig utifrån riskhänsyn.   

BRAND OCH UTRYMMNINGSSÄKERHET   

I planområdet är det av stor vikt att möjliggöra för att utryckningsfordon kan 

ta sig fram vid olyckor. I Boverkets byggregler (BBR) avsnitt 5 anges riktlinjer 

för att öka framkomligheten för räddningstjänstens större utryckningsfordon. 

Räddningsväg och uppställningsplats bör utformas vad avser exempelvis fri 

höjd, marklutning, bredd, svängradie och bärighet.   

Avståndet mellan räddningsfordons uppställningsplats och byggandens 

angreppspunkt bör understiga 50 meter. Minsta körbanebredd bör vara minst 

3 meter och i kurvor en radie på 7 meter, med hinderfritt sidoområdet före, 

genom och efter kurvan.   

När det gäller fönsterutrymning i högre bebyggelse har Räddningstjänsten 

Skaraborg endast förmåga att hjälpa till med utrymning från fönster om 

öppningens underkant ligger högst 12 meter över marknivån. Bebyggelse 

högre en 12 meter bör därför projekteras enligt BBR så att utrymning kan ske 

utan räddningstjänsten hjälp, exempelvis genom trapphus (Tr2).   

Längs Fordonsgatan kommer två nya brandposter att anläggas. Dess 

lokalisering markeras i kartan nedan.    
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Bild 12: I illustrationen ovan markeras, med röd cirkel, lokaliseringen av två nya 

brandposter.   

ÖVERSVÄMMNING  

Plankartan reglerar enligt dagvattenutredningen den mängd dagvatten i volym 

som bör omhändertas inom planområdet Dagvattenutredningen är baserad på 

ett 100-årsregn och utredningen 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. De kommunala dikena är 

dimensionerade för ett 20års regn, men vid händelse av 100 års regn så 

omhändertas det ökade flödet av dammen utan att orsaka några skador.    

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. Kommunens bedömning är att ny 

bebyggelse inte riskerar att bli översvämmade samt att samhällsviktig 

infrastruktur eller annan anläggning inte heller påverkas negativt.    

  

HÖGSPÄNNINGSLEDNING   

Intill området finns idag en högspänningsledning med två 40kV 

högspänningsledningar utförda enligt A-klassat utförande. Ledningarna avser 

att finnas kvar. Ledningsägaren har vissa säkerhetsavstånd som eventuell 

byggnation och exploatering behöver förhålla sig till. Bland annat anges 

nedanstående säkerhetsavstånd:  

Ny byggnad invid en luftledning  

• En ny byggnad intill en luftledning med spänningsnivå över 24 kV, 

där människor kan antas vistas stadigvarande, bör byggnaden placeras 
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på ett avstånd av minst 20 meter från närmaste anläggningsdel, detta 

utifrån säkerhetsområde och elsäkerhetsrisk.   

• En ny byggnad intill en luftledning med spänningsnivå upp till 55 kV, 

där inte antas vistas stadigvarande, bör byggnaden placeras på ett 

avstånd av minst 10 meter från närmaste anläggningsdel, detta utifrån 

säkerhetsområde och elsäkerhetsrisk.   

Ny parkeringsplats invid luftledning   

• Parkeringsplats bör placeras minst 10 meter horisontellt avstånd från 

luftledningens närmaste anläggningsdel (stolpe, stag och fas) om 

luftledningen är utförd i A-klassat utförande. Om luftledningen inte är 

utförd i A-klassat utförande skall det horisontella avståndet vara minst 

lika stort som stolparnas höjd över marken. För väg in till 

parkeringsplats gäller de avstånd som gäller enligt 

Elsäkerhetsföreskrifter.   

Ny korsande väg eller gång och cykelväg under luftledning:   

• Vägområdet för korsande väg samt gång- och cykelväg bör placeras 

minst 10 meter från luftledningens stolpar och stag. Avståndet i höjd 

mellan vägbanan och luftledningens faser skall vara minst det 

avståndet som gäller vid alla belastningsfall enligt gällande 

Elsäkerhetsföreskrifter. Luftledningen skall vara utförd i A-klassas 

utförande. Är inte luftledningen byggd i detta utförande får 

exploatören bekosta denna ombyggnad.   

Utifrån gällande säkerhetsavstånd angivna ovan har kvartersmarken inom 

området anpassats. Mark som får bebyggas och då med sällanvistelse, får som 

närmast anläggas 15 meter från luftledningens yttersta anläggningsdel. 

Därmed har kommunen ett längre avstånd mellan framtida bebyggelse och 

befintlig luftledning än ledningsägaren anger som önskvärt. Bebyggelse med 

mer stadigvarande vistelse får som närmast tillkomma 20 meter från 

luftledningen. Se bild nedan för förtydligande av avstånd mellan luftledning 

och bebyggbar mark.   

  
Bild 13: Illustrationen ovan redovisar avståndet mellan luftledningens yttersta 
anläggningsdel och kvartersmark och yta som kan bebyggas.  
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Ledningsägare har angett att minsta avstånd från luftledningens stolpar och 

stag och gång- och cykelväg ska vara 10 meter. Som närmast står ledningens 

tillhörande stolpar och stag 24 meter från befintlig gång- och cykelväg.  

Därmed efterled säkerhetsavståndet avseende avstånd mellan stolpar och stag 

och gång- och cykelväg.   

  

  
Bild 14: Illustrationen ovan visar ungefärlig dragning av luftledning över befintlig 

gång- och cykelväg inom planområdet.   

  

Vidare har Elsäkerhetsverkets författningssamling kap 6 ang. Särskilda 

säkerhetskrav för luftledningar kontrollerats. I 6e kapitlet 3§ tabell 2 anges 

minsta höjder över marken som luftledningen ska förhålla sig till för att 

säkerheten ska vara god.   

  
Planområdet berörs som tidigare beskrivet av en 40kV högspänningsledning 

vilket innebär, utifrån tabellen ovan, att ledningarna ska hålla minsta höjd om 

7 meter över marken. Vara kommun har mätt in höjden av ledningarna och 

det totala avståndet mellan luftledning och markyta är 9,84 meter (temperatur 

vid inmätning var ca 10 grader. Således är avståndet tillräckligt utifrån 

säkerhetssynpunkt.  
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Utifrån ovan angiven beskrivning avseende säkerhetsavstånd mellan 

luftledning och befintlig och framtida bebyggelse anser kommunen att 

angivna säkerhetsavstånd uppnås. Således anser kommunen att planförslaget, 

med föreslagna avstånd från högspänningsledningen, är tillräckligt och att 

planförslaget uppnår de säkerhetskrav som finns för luftledningen.     

Miljöbedömning och konsekvenser   
  

Undersökning   
När kommunen upprättar eller ändrar i en detaljplan eller ett program ska 

kommunen pröva planförslaget, genom ett undersökningssamråd, om det 

kommer leda till en betydande miljöpåverkan och således om en 

miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas eller ej. Syftet med att undersöka 

planförslaget inverkan på miljön är att främja en hållbar stadsutveckling.  

Kommunen har tillsammans med Länsstyrelsen genomfört ett 

undersökningssamråd inför samrådstillfället av planförslaget. 

Undersökningssamrådet har utgått från Miljöbalken 6 kap kriterier.   

Då marken ej är exploaterad ännu men omfattas av en detaljplan som medger 

byggrätt ska miljöbedömningen utgå från den markanvändning som gällande 

detaljplan medger för (MÖD P-6258-20). Kommunen bedömer utifrån 

rådande förutsättningar att planförslaget inte innebär en betydande 

miljöpåverkan och att det därför inte krävs en miljöbedömning genom en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Länsstyrelsen delar kommunens 

bedömning.  

Konsekvenser  

NOLLALTERNATIV  

Gällande detaljplan kommer fortsatt att reglera marken till att tillåta 

exploatering för industriändamål. Marken inom Heljeved kommer inte att 

vara anpassad för den exploatering som är efterfrågad av framtida etablerare.   

Miljömål   

ETT RIKT ODLINGSLANDSKAP   

Enligt miljöbalken 3 kap. 4§ är jord- och skogsbruk av nationell betydelse.   

Marken som berörs av planförslaget arrenderas idag ut av kommunen till 

jordbruksmark. Då platsen är utpekad i översiktsplanen som ett 

utbyggnadsområde för verksamheter har kommunen tagit ställning till att 

marken är lämplig för byggnation. Marken är strategiskt belägen i Vara tätort 

med redan utbyggd infrastruktur och närhet till dels Vara tätort men även 

närhet till god kommunikation för transport såsom E20 och väg 47. För ett 

framtida verksamhetsområde är det av stor vikt att lokaliseras i nära 
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anslutning till nämnd infrastruktur för att effektivisera och minska andelen 

transporter.   

I ÖP2012 anger kommunen vidare att nybyggnationer bör ske i anslutning till 

befintlig bebyggelse för att underlätta infrastrukturell utbyggnation och 

således minska andelen jordbruksmark som tas i anspråk. En alternativ 

lokalisering för innebär att en viss fundamental infrastruktur behöver 

tillkomma för att tillgodose framtida verksamheters behov.   

Större sammanhängande åkerarealer förbättrar förutsättningarna för att 

bedriva ett effektivt och lönsamt jordbruk. Marken som berörs av 

planförslaget är idag ianspråktagen vad gäller att marken tidigare är 

detaljplanelagd, dock inte fullt exploaterad ännu. Angränsande åkerarealer 

kommer fortsatt vara rektangulära och av större areal, således kommer 

jordbruksfastigheterna runt planområdet fortsatt ha goda 

brukningsförhållanden och vara lämpliga för jordbruk.   

Kommunen anser med ovan givet resonemang att en alternativ lokalisering 

inte är lämplig då det skulle innebära att en större andel jordbruksmark tas i 

anspråk och andelen transporter kan totaltsett öka. Således anser kommunen 

att planförslaget kan anses lämpligt.   

BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN & GOD BEBYGGD MILJÖ   

Regionala mål   

God bebyggd miljö       

Lätt att gå, cykla och åka kollektivt   

Arbetsplatser, bostäder, service, kultur- och fritidsverksamhet lokaliseras så att alla funktioner 

kan nås till fots eller med cykel. Där det inte är möjligt finns kollektivtrafik inom gång- eller 
cykelavstånd.   

Begränsad klimatpåverkan   

En ekonomi oberoende av fossila bränslen   

År 2030 är den västsvenska ekonomin inte längre beroende av fossil energi och medborgarna 

och näringslivet har en trygg och långsiktigt hållbar energi-försörjning. Boende, transporter 

och produktion såväl som konsumtion av varor och tjänster är resurssnåla, energieffektiva 

och baseras på förnybar energi. Sammantaget har detta bidragit till en stark ekonomi och ett 

innovativt och konkurrenskraftigt näringsliv.   

Ökad andel förnybar energianvändning   

År 2030 ska andelen förnybar energi öka till minst 80%.  

  

Idag finns en gång- och cykelväg som korsar planområdet och förbinder Vara 

tätort med Emtunga. Planförslaget innebär att gång- och cykelvägen fortsatt 

kan finnas kvar och att marken reserveras för detta ändamål. För att 

tillgängliggöra för hållbara transporter är det av stor vikt att gång- och 

cykelvägen fortsatt finns kvar. Dels nyttjas cykelvägen för boende i både 

Emtunga och Vara tätort för att cykla eller gå till respektive ort. Likväl som 

att gång- och cykelvägen kommer vara av stor vikt för att möjliggöra flera 
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transportalternativ till Heljeved i och med en utveckling av verksamheter 

inom området.   

Med ovan givna resonemang är det av stor vikt att möjliggöra för att bibehålla 

den befintliga gång- och cykelvägen för att tillgängliggöra för hållbara 

transportalternativ och en resurssnål vardag.   

ÅTERVINNINGSCENTRAL  

I anslutning till planområdet öster som järnvägsbanken etableras en ny 

återvinningscentral. Detta kan påverka omgivningen och därmed planförslaget, en 

bedömning gällande nyetablering och dess påverkan har gjort i samband med att 

planförslaget tagits fram.  

En nyetablering av en verksamhet som en återvinningscentral kan generera nya och 

ökade trafikflöden. Hur stor bullerpåverkan blir till följd av verksamheten beror på 

förutsättningarna på platsen. Det finns i dagsläget inga generella skyddsavstånd att 

förhålla sig till, men tidigare fanns det riktvärden för skyddsavstånd i Boverkets 

allmänna råd ”Bättre plats för arbete”. Dessa riktvärden gäller inte längre, men de ger 

en indikation på vilka skyddsavstånd som kan anses lämpliga. I Boverkets skrift anges 

50 m som lämpligt skyddsavstånd från miljöstationer och 200 m som lämpligt 

skyddsavstånd från anläggningar som mellanlagrar farligt avfall.  

Bedömningen som gjorts i samband med etableringen är att avstånd på 200 m bär 

tillräckligt för att bullret från verksamheten inte ska innebära någon störning. Om 

dessutom bullerskydd i form av plank eller vegetation används, bedöms 

skyddsavståndet på 200 m mer än tillräckligt.  

På en återvinningscentral lämnas och mellanlagras avfall som kan spridas med vinden 

eller genom att fåglar drar med sig avfallet ut från anläggningen. Avfall som hamnar 

utanför anläggningen kan bland annat ge upphov till skador hos djur samt ge ett 

skräpigt intryck. Vara är beläget på denna plana slätt där det stundtals kan vara starka 

vindar. Den förhärskande vindriktningen i Vara är västligt eller sydvästligt. För att 

minska spridningen av avfall från nybyggd återvinningscentral byggs ofta stängsel eller 

liknande för att hindra avfallet från att sprida sig från anläggningen. Kontinuerlig 

städning bör ingå i personalens uppgifter för att ytterligare begränsa risken för att 

avfallet ska sprids i naturen. Mat och restavfall kommer att omlastas på 

återvinningscentralen i slutna behållare som borttransporteras flera gånger i veckan. 

Detta beräknas dra till sig främst fåglar i samband med själva omlastningen, övrigt 

skyddas avfallet från skadedjur. De slutna behållarna ska även minska risk för lukt.  

Cirka 300 meter öster om lokaliseringen finns bostad och på cirka 700 m ligger 

Emtunga. Närmaste bostadsområde västerut ligger 550 meter bort från området på 

andra sidan E20. En återvinningscentral bedöms inte påverka boende då det är stora 

avstånd mellan verksamheten och boende.  

Lokaliseringen av återvinningscentralen bedöms inte påverka planförslaget på 

ett betydande sätt. 
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Genomförande av detaljplan   

Organisatoriska frågor  

PLANPROCESSEN  

Planarbetet bedrivs genom ett enkelt standardförfarande enligt plan- och 

bygglagen (PBL 2010:900) regler för standard förfarande. Vilket innebär att 

planförslaget först sänds ut på samråd med berörda sakägare, myndigheter 

och andra intressenter. En samrådsredogörelse skrivs utifrån de inkomna 

synpunkterna, där kommunen bemöter dessa genom kommentarer och 

eventuella åtgärder beskrivs. Planförslaget ställs därefter ut för granskning i 

minst två veckor och berörda har möjlighet att ta del av eventuella 

förändringar samt lämna nya synpunkter. Därefter görs ett 

granskningsutlåtande där nyinkomna synpunkter möts. Planförslaget kommer 

slutligen att tas upp för beslut om antagande i miljö- och byggnadsnämnden. 

Efter antagande vinner planen laga kraft efter tre veckor.   

  

Tidsplan  

Steg i detaljplaneprocessen för 

standardförfarande  

Planerade tidpunkter 

för planen  

Planuppdrag i KASU  2020-20-23 §165 KASU  

Upprättande av planförslag  2020-2021  

Samråd   september 2021  

Granskning   April 2022  

Antagande   Juni 2022  

Laga kraft  Juli 2022  

GENOMFÖRANDETID  

Genomförandetiden för detaljplanen är fem år och räknas från den dag då 

beslutet om antagande vinner laga kraft.    
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Fastighetsrättsliga frågor  

FASTIGHETSÄGARE & HUVUDMANNASKAP  

All mark, förutom Reparatören 2, är kommunalt ägd. Fastigheten Reparatören 

2 är privat ägd.   

  
Bild 15: Bilden ovan är en illustration av nuvarande fastighetsindelning.   

Fastighetsägare ansvarar för genomförandet inom kvartersmark.   

Kommunen ansvarar för genomförandet inom allmän platsmark.   

MARKANVISNINGSAVTAL  

Inom delar av planområdet har kommunen tecknat markanvisningsavtal. 

Markanvisningen innebär att exploatören har rätt att förvärva delar av 

planområdet som i detaljplanen planlagts som kvartersmark. Avsikten är att 

säkerhetsställa genomförandet av det avsedda byggprojektet för kommun och 

motpart fram till att överlåtelseavtal kan tecknas. I avtalet som tecknats med 

exploatörerna anges bland annat följande villkor:   

• Vilken typ av bebyggelse som avses byggas inom det avgränsade området.   

• Att dagvatten omhändertas inom den egna fastigheten (LOD) i största möjliga mån.   

• Att kommunen ansöker om fastighetsbildning och att bolaget ersätter kommunen för 

förrättningskostnaderna.   

• Bolaget ska bekosta en andel av framtagandet av ny detaljplan.  
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Bild 16: Ovan redovisas två områden inom vilket markanvisning tecknats.   

I bilden ovan redovisas två områden som kommunen tecknat 

markanvisningsavtal med två olika företag. Område 1 har kommunen tecknat 

markanvisningsavtal med ett företagshotell och inom område 2 har ett 

markanvisningsavtal med ett företag för byggvaruhandel tecknats.  

SERVITUT & LEDNINGSRÄTT   

Planförslaget innebär endast en förändring av gällande servitut avseende 

nyttjande av del av Fordonsgatan. Servitutet syftar till att tillgängliggöra utfart 

för intilliggande fastigheter på avstickaren av Fordonsgatan.   

Detaljplanen innebär att marken som berörs av servitut för nyttjande av 

Fordonsgatan för fastigheterna Reparatören 3, 7, 8 och 9 planläggs som 

allmän gata och således försvinner behovet av servitutets syfte. Därav 

kommer servitutet att tas bort i och med förrättning. Kommunen ansvarar för 

ansökan om lantmäteriförrättning.   

I övrigt innebär detaljplanen ingen förändring av servitut eller ledningsrätt.   

FASTIGHETSKONSEKVENSBESKRIVNING   

I och med planförslaget föreslås även en något justerad fastighetsindelning 

mot nuvarande fastighetsindelning. Förändringarna av fastighetsindelningen 

innebär att delar av nuvarande kvartersmark övergår till allmän platsmark 

inom fastigheten Heljeved 2:32 som idag är kommunalt ägd. Yta som är 

föreslås som natur, dike och damm kommer ingå i en kommunalt ägd 

fastighet. Privatägd fastighet påverkas inte och någon markåtkomst eller 

ersättning blir ej aktuell.  

Nedan visas en illustration av en tänkt framtida fastighetsindelning. 

Detaljplanen är dock flexibel och det kan komma att ändras.  
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Bild 17: Bilden ovan är en illustration av en tänkt framtida fastighetsindelning.   

BYGGLOV   

Inga förändringar i skyldigheten att söka bygglov föreslås.   

Ekonomiska och tekniska frågor  

Delar av planen bekostas av de som berörs av ett markanvisningsavtal och 

delar av planen bekostas av fastighetsägaren som i detta fall är kommunen. 

För de områden som ej tillhör en markanvisning kommer planavgift enligt 

taxa att debiteras i samband med bygglov. Således delfinansieras upprättandet 

av detaljplan och de ytor som bekostas av markanvisade parter ska ingen 

planavgift tas ut i samband med bygglov, medans ytor som ej markanvisats 

ska debiteras en planavgift i samband med bygglov.   

De fastigheter som ej ska beröras av en planavgift i samband med bygglov är 

Reparatören 4 och Reparatören 8, förutsatt att båda parter slutför sina 

åtaganden i markanvisningsavtalet. Om fastigheterna Reparatören 4 eller 

Reparatören 8 omfattning förändras, i förhållande till förrättning gjort 

202105-11, ska planavgift tas ut för den delen som tidigare ej var inkluderad i 

fastigheten vid förrättningen gjort 2021-05-11. Reparatören 4 á 33 595 kvm 

motsvarar ca 19% av planområdet, vilket innefattar att de som berörs av 

markanvisningsavtal vid fastigheten ska betala 19% av den totala 

planupprättande kostnaden. Reparatören 8 á 6383kvm motsvarar ca 3% av 

planområdet, vilket innefattar att de som berörs av markanvisningsavtal vid 

fastigheten ska betala 3% av den totala planupprättande kostnaden.  
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Kommunen bekostar lantmäteriförrättningar huvudsakligen enligt 

beskrivningen ovan.   

Dialog pågår mellan kommunen och Trafikverket gällande avtalsskrivning för 

en trafiksäkerhetshöjande åtgärd i form av ett vänstersvängfält på väg 2532. 

Avtalsskrivandet påbörjas med mål att tecknas före detaljplanen vinner laga 

kraft. 

Vattenfall Eldistribution har två stycken 40 kV högspänningsluftledningar 

inom planområdet. En eventuell flytt eller förändringar av befintliga 

elanläggningar utförs av vattenfall, men bekostas av exploatör.   

Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet. En 

eventuell flytt av telekablar utförs av Skanova men bekostas av den som 

eventuellt initierar flytt.  

  

  

Ewelina Ursin Masterdalshei 

Planarkitekt  

Vara kommun 

  


