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Handläggning 
Detaljplan för Torsgården har i enlighet med beslut i miljö- och 
byggnadsnämnden varit på samråd mellan 28 september – 24 oktober 2021.  

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

Samrådsförfarande 
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.    

Under samrådsperioden inkom totalt 14 yttranden. Inkomna yttranden 
redovisas i denna samrådsredogörelse och i kommentarerna beskrivs hur 
inkomna synpunkter hanteras inom kommande detaljplaneprocess. 

 

Instans Utan synpunkt Med synpunkt Synpunkt beaktad 

1. Räddningstjänsten 
Västra Skaraborg  

X   

2. Postnord  X X 

3. Vattenfall 
Eldistribution AB 

 X X 

4. Socialnämnden  X X 

5. Västtrafik  X X 

6. Lantmännen X   

7. Vara småstad X   

8. Fastighetsägare   X X 

9. Lantmäteriet  X X 

10. Miljö- och 
byggnadsnämnden 

 X X 

11. Länsstyrelsen  X X 

12. Statens 
geotekniska institut 

 X X 

13. Trafikverket  X X 

14.Tekniska nämnden X   

 

  

http://www.vara.se/


Detaljplan för Torsgården  2022-05-31 
 

Sidan 2 

 

1. Räddningstjänsten Västra Skaraborg 

Instansen framför inga synpunkter.  

 

2. Postnord 

Instansen framför följande information om att vid nybyggnation av till 
exempel verksamhetsområden så bör postlådor placeras i lådsamling vid 
infart till området samt att en placering som inte är godkänd leder till att 
posten inte börjar delas ut till adressen. synpunkter: 

Plan- och tillväxtenhetens svar: 

Plan- och tillväxtenheten noterar inkommen synpunkt. Planområdet är 
utformat med gata som regleras med allmän plats och in- och utfarter till 
planområdet är utformade på ett sätt som gör att postutdelning är möjlig 
enligt Postnords önskemål. 

 

3. Vattenfall Eldistribution AB 
Instansen framför följande synpunkter: 

1. Vattenfall har 40 kV högspänningsluftledning i anslutning till 
planområdet. Enligt planbeskrivningen på sida 20 är det två 
luftledningar men enligt Vattenfalls uppgifter är det endast en 
luftledning. 

2. På sida 11 i planbeskrivningen vid beskrivning av dike så står det att 
det är 0,5 meter mellan ledning och dike. Detta är troligen felskrivet 
utan det ska vara 0,5 meter mellan ledningens säkerhetszon (vilket är 
10 meter enligt planbeskrivningen på sida 20) och diket. På sida 21 
står det att det läggs på en marginal på 1 meter mellan säkerhetszon 
och dike. Viktigt att ändra så det är enhetligt i planbeskrivningen.  
 
Plan- och tillväxtenhetens svar: 

1. Planbeskrivning revideras efter inkommen synpunkt. 
2. Planbeskrivningen revideras. 

 

4. Socialnämnden  
Myndigheten framför synpunkten om att tillgängligheten för personer 
med funktionsnedsättning speciellt ska beaktas.   
 
Plan- och tillväxtenhetens svar: 

Plan- och tillväxtenheten noterar inkommet yttrande. 
I kommande bygglov samt beslut om startbesked beaktas tillgänglighet för 
verksamheter enligt lagkrav samt Boverkets byggregler. Detta innebär att 
tillgänglighet för funktionsnedsatta ska säkerställas. 

 
5. Västtrafik  
Instansen framför följande synpunkter: 

1. Det saknas fickor invid busshållplats Torsgården för att på ett säkert 
sätt kunna ta sig till busshållplatsen.  
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2. Instansen deltar gärna i den fortsatta planeringen samt dialogen om en 
flytt av busshållplatsen är aktuellt.   
 

Plan- och tillväxtenhetens svar: 

1. Plan- och tillväxenheten noterar synpunkten 
2. Plan- och tillväxtenheten noterar synpunkten. En flytt av busshållplats 
kommer dock inte vara aktuellt inom detta detaljplanearbete.  
Planbeskrivningen förtydligas gällande detta. 

 

6. Lantmännen  
Instansen har inga synpunkter på planförslaget. 

 

7. Vara småstad  
Instansen har inga synpunkter på planförslaget.  
 

8. Fastighetsägare  
Fastighetsägaren framför synpunkter om hur dagvatten hanteras samt hur  
grundvattennivån påverkas samt att det vid detaljplanens genomförande 
kommer påverka fastighetsägarens fastigheter och deras dagvattensystem. 

Plan- och tillväxtenhetens svar: 

Inom detaljplanen hanteras dagvatten samt geoteknik och detta finns 
beskrivet i två olika utredningar för detaljplanen. Planförslaget innebär en 
kommunalt ägd dagvattenlösning i form av damm och dike där både 
fördröjning och rening sker. Dessa lösningar ska ta hand om stora delar 
av områdets dagvatten.  

Vad gäller grundvattennivån så ska detta inte påverkas då dagvattnet kan 
fördröjas samt infiltreras inom planområdet.  

 

9. Lantmäteriet  
Myndigheten framför följande synpunkter på planförslaget: 
1. Ett antal gränser inom planområdet kan vara felaktigt redovisade och 
ha en annan kvalitet än vad som framkommer i grundkartan. Kommunen 
ombeds att kontrollmäta fastighetsgränser som redovisas med kvalitén 
0,025 meter.   
2. I detaljplanen finns ett x-område utlagt, men det nämns inget i 
planbeskrivningen hur x-området ska genomföras eller vad x-området 
innebär. Lantmäteriet lämnar information om vad som gäller för x-
område och ombeder kommunen att tydligare beskriva vad x-området 
innebär i detaljplanen samt hur problem kopplat till x-området föreslås 
lösas. 

Plan- och tillväxtenhetens svar: 
1. Plan- och tillväxtenheten har mätt in fastighetsgränserna inför 
granskning och noggrannheten är inom acceptabel avvikelse. Grundkartan 
uppdateras med den nya inmätningen. 
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2. Planbeskrivning revideras inför granskning enligt Lantmäteriets 
synpunkter. 

10. Miljö- och byggnadsnämnden 

Myndigheten framför följande synpunkter: 

1. I anslutning till parkeringar bör dagvattenbrunnar förses med ett 
enklare filter som tar hand om de olje- och metallrester som sköljs av 
bilarna. En oljeavskiljare renar olja men inte metaller och tungmetaller. 
2. Natur- och grönområden bör återskapas eller bevaras i så hög grad som 
möjligt, både för både för att minimera bullerspridning men också som en 
del i dagvattenhanteringen samt för att verka som översvämningsytor. 
3. Eventuella verksamheter som ger upphov till verksamhetsbuller ska 
klara riktvärdena som anges i Naturvårdsverkets vägledning om industri- 
och annat verksamhetsbuller (rapport 6538) mot bostäder. 
4. Planförslaget möjliggör kombination av verksamheter och kontor inom 
samma planområde. Det är då viktigt att beakta arbetsmiljö och att 
riktlinjer enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om buller (2005:16) uppfylls. 
När industrier och kontorsbyggnader planeras inom samma planområde 
är det viktigt att hänsyn även tas till andra störningar som kan uppkomma 
från industriverksamheter, som exempelvis utsläpp till mark och luft. 
5. Byggenheten yttrar att bredbandsanslutning ska vara möjligt. 
6. Byggenheten noterade att det inte ställs krav på damm eller 
översvämningsyta samt fördröjningsmagasin på hela planområdet utan 
vissa delar är undantagna för att det finns två naturliga rinnvägar som går 
norrut.  
7. 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 Östra Ringleden/E20 inte får användas för 
upplag, materialhantering eller materialtransporter. I planförslaget tas 
detta bort vilket bland annat innebär att prickmarken kan förses med 
exempelvis upplag, vallar och skyltar etc. Det omnämns i 
gestaltningsprogrammet 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. 
8. 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 samt att byggnadshöjden är borttagen som 
egenskapsbestämmelse. 

9. Brandposter inte omnämns i planförslaget. 

Plan- och tillväxtenhetens svar: 
1. Planbeskrivningen kompletteras med denna information. 
2. Plankartan avser inför granskning att skydda träd i detaljplan genom 

planbestämmelse. I övrigt medför planförslaget svårigheter med att 
säkerställa grönområden på kvartersmark, då markanvändningen i 
huvudsak medger för exploatering med olika verksamheter. 

3. Planbeskrivningen kompletteras med denna information. 
4. I samband med att detaljplanen ställs ut för granskning har plankartan 

reviderats. Planbeskrivningen kompletteras med information om 
Arbetsmiljöverkets föreskrift om buller. 
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5. Detaljplanen kan inte säkerställa att bredbandsanslutning kommer ske, 
men bredband kommer iordningställas under detaljplanens 
genomförande. 

6. Planförslaget revideras så att fördröjningsmagasin gäller inom hela 
planområdet.  

7. I samband med marköverlåtelseavtal kan villkoren specificeras för vad 
som gäller samt att fastighetsägare ska följa gestaltningsprogrammet. I 
övrigt är plan- och tillväxtavdelningen medveten om att 
gestaltningsprogrammet inte är en juridiskt bindande handling. 

8. Synpunkten noteras och planbeskrivningen utvecklas för att försöka 
underlätta tolkningen av planbestämmelsen inför kommande 
bygglovshantering. 

9. Kommunens VA-avdelning har projekterat samt byggt ut för 
brandposter med 200 meters mellanrum i planområdet. Detta 
redovisas inte i plankartan, men förtydligas i planbeskrivning. 
 

11. Länsstyrelsen Västra Götalands län 

Myndigheten framför följande synpunkter: 

1. Kommunen bör beskriva vilka överväganden som har gjorts kring 
valet av den flexibla detaljplanen och vilka risker den flexibla 
detaljplanen medför.  

2. Kommunen bör även beskriva om det finns skäl att precisera 
markanvändningen J på ett sådant sätt att den flexibla detaljplanen 
inte skapar konflikter mellan riskobjekt och mer känsliga objekt.  

3. Kommunen bör förtydliga avstånd till befintliga bostäder. 
4. Kommunen bör förtydliga planbeskrivningen med bedömning kring 

hur verksamheterna kan störa även genom lukt, damm, ljus, 
luftutsläpp, kemikaliehantering etc beroende på vad som tillverkas. 

5. Plankartan bör kompletteras samt säkerställas med att industrier inte 
får vara störande.  

6. Av handlingarna framgår att höjdsättningen i planområdet ska göras 
så att stora vattenflöden vid skyfall kan rinna fram över mark utan att 
byggnader eller viktiga anläggningar skadas. Det framgår dock inte 
vilka höjder som är tillräckliga för att ge acceptabel risk. Detta bör 
kommunen tydliggöra. Vidare bör kommunen säkerställa höjdsättning 
och marklutningar om inte kommunen visar att acceptabel 
översvämningsrisk erhålls utan säkerställande av åtgärder 

7. I Lantmäteriets höjddata finns en vall i planområdets västra del. Ett 
förtydligande efterfrågas om denna vall finns kvar idag och i så fall 
behöver stabiliteten för vallen utredas och säkerställas 

8. Bedömning över hur detaljplaneförslaget påverkar MKN för vatten i 
Afsån. Detta återfinns till viss del i dagvattenutredningen med 
behöver implementeras i planbeskrivningen. 

9. Innebär åtgärderna att avvattning av mark för att anpassa och öka 
markens lämplighet för avsedd markanvändning? Har samråd skett 
med markavvattningsföretagen Stommen, Torsgården, Skogsgård mfl. 
TF av år 1913 och Torsgården m fl år 1916? Ska de befintliga 
markavvattningsföretag som finns avvecklas eller omprövas? För ny 
eller förändrad markavvattning krävs dispens/tillstånd/omprövning. 
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10. En planbestämmelse för att skydda kvarvarande träd vid de tidigare 
uppförda bostadshusen vore positivt med hänsyn till den biologiska 
mångfalden.  
 

Plan- och tillväxtenhetens svar: 

1. Inför granskning har plankartan reviderats så att de mer 
besöksintensiva verksamheterna särskiljs från industri. Dubbgatan 
utgör en säkerhetszon mellan handel- och kontorsområde samt att 
detaljplanens placeringskrav medför en buffertzon om 22 meter. 
Kommunen förtydligar resonemanget kring 
användningsbestämmelser och hur bedömningen kring hälsa och 
säkerhet uppfylls.   

2. Inför granskning och med de förändringar som föreslås på plankarta 
där kontor, handel och verksamheter med begränsad 
omgivningspåverkan kombineras i ett område medan industri gäller i 
det nordöstra användningsområdet så renodlas planområdets 
funktioner så att användningsområde med mer omgivningspåverkan  
koncentreras till ett område och särskiljs av Dubbgatan.  

3. Avstånd till närmaste bebyggelse uppgår till cirka 500 meter och detta 
redovisas i planbeskrivningens del Hälsa och säkerhet. 

4. I samband med granskning har plankartan reviderats och 
användningsbestämmelser preciserats så att ej störande industri får 
bedrivas. Omgivningspåverkan utvecklas i planbeskrivning.  

5. Användningsbestämmelsen för industri specificeras så att den inte får 
vara störande.  

6. I samband med bygglov och startbesked kan frågor om markens 
utformning samt placering av ny bebyggelse hanteras. De volymer 
dagvatten som detaljplanen plantekniskt säkerställer samt den 
projekterade dagvattenlösning kommunen utför bedöms inte medföra 
risk för ny bebyggelse eller samhällsviktig infrastruktur vid händelse 
av översvämning. 

7. En uppdatering av geoteknik har utförts där befintlig vall inom 
planområdet undersökts med avseende på stabilitet. Utförd 
stabilitetskontroll visar på tillfredsställande stabilitet för befintlig vall 
och även väl tillfredsställande, med god marginal, med hänsyn till 
osäkerheter i jordlagerföljd och vallens sammansättning. Risk för 
bakåtgripande skred föreligger ej och utifrån utförd stabilitetskontroll 
föreligger ej risk för Ventilgatan ur ett stabilitetsperspektiv.  

8. Planbeskrivning uppdateras med bedömning över hur 
miljökvalitetsnorm för Afsån påverkas. 

9. Föreslagen dagvattenhantering medför att 
markavvattningsledningarna fortsatt kommer ha samma typ av flöde 
och volym som i nuläget och markavvattningsföretaget bedöms inte 
påverkas av detaljplanens föreslagna bebyggelse. Vid detaljplanens 
genomförande avses befintligt markavvattningsföretag att omprövas 
via separat tillståndsprocess hos mark- och miljödomstolen. Gällande 
markavvattningsföretag från 1913 samt 1916 bedöms redan ha 
förlorat en stor del av sin funktion då en stor del av 
markavvattningsföretagen blivit bebyggda och att 
markavvattningsföretagen i tidigare processer borde blivit ändrade. 
Innan detaljplanen ställdes ut för granskning skickades ett 
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informationsbrev ut till berörda fastighetsägare. Informationen 
syftade dels till att informera om kommande detaljplaneändring och 
att möjlighet till att yttra sig fanns, dels till att informera om att 
markavvattningsföretaget avsågs omprövas då detaljplanen vinner laga 
kraft. 

10. Inför att detaljplanen går ut på granskning mäts de skyddsvärda träden 
in och skyddas inom den äldre gårdsmiljön genom planbestämmelse 
på plankarta. 

 

12. Statens geotekniska institut (SGI) 

Myndigheten framför följande synpunkter: 
1. SGI har uppmärksammat att det inom planområdet finns en vall och 
SGI begär förtydligande om denna vall finns kvar samt efterfrågar 
stabilitetsberäkningar enligt anvisningar i IEG rapport 4:2010. 

2. SGI efterfrågar sektionsritningar utifrån genomförda borresultat och att 
dessa handlingar ska bifogas inför granskning. 

Plan- och tillväxtenhetens svar: 

1. En uppdatering av geoteknik har utförts där befintlig vall inom 
planområdet undersökts med avseende på stabilitet. Utförd 
stabilitetskontroll visar på tillfredsställande stabilitet för befintlig vall och 
även väl tillfredsställande, med god marginal, med hänsyn till osäkerheter i 
jordlagerföljd och vallens sammansättning. Risk för bakåtgripande skred 
föreligger ej och utifrån utförd stabilitetskontroll föreligger ej risk för 
Ventilgatan ur ett stabilitetsperspektiv.  
2. Inför granskning bifogas dessa. 
 

13. Trafikverket 

Myndigheten framför följande synpunkter: 

1. Egenskapsbestämmelser vad avser f2 och f3 ska tas bort på fasader 
som vetter mot E20 samt att alla framtida bygglovsansökningar ska 
skickas på remiss till Trafikverket.  

2. Trafikverket har tagit del av utförd trafikutredning men det framgår 
inte på plankarta om kommunen har för avsikt att gå vidare och 
föreslå någon av åtgärderna från trafikutredningen. Trafikverket 
lämnar information om att åtgärder i den statliga infrastrukturen som 
är en följd av kommunal exploatering bekostas av kommunen.  

3. Om gång-och cykelvägen ska ligga i nära anslutning till väg 187 
behöver den först prioriteras av kommunen, sedan beredas via  
Skaraborgs kommunalförbund till Västra Götalandsregionen, och 
finansieras till hälften av Regional plan, och till hälften av kommunen. 

4. Myndigheten vill vid fortsatt planering delta i processen om 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder är aktuella invid Trafikverkets 
vägområde.  

Plan- och tillväxtenhetens svar: 
1. Planbestämmelserna f2 och f3  tas inför granskning bort och ersätts av 
en förtydligande planbestämmelse i enlighet med Trafikverkets 
rekommendationer.  
2. Den trafikutredning som ligger till grund för detaljplanen och de 
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åtgärder som föreslås inom trafikutredningen kommer inte ske i samband 
med denna detaljplan. Plan- och tillväxtavdelningen tar tacksamt emot 
informationen kring kostnadsfördelning. 
3. Detaljplanen kommer inte säkerställa en gång- och cykelväg i anslutning 
till väg 187, utan denna gång- och cykelplan sker övergripande inom 
kommunen. Plan- och tillväxtavdelningen tar tacksamt emot 
informationen. 
4. Synpunkten noteras. 

 

14. Tekniska nämnden 

Myndigheten framför inga synpunkter.   

Revideringar efter samråd  

Plankarta  
o Planbestämmelserna för utförande f2 och f3  tas bort inför granskning.   
o Ny utförandebestämmelse för skyltar läggs till utifrån Trafikverkets 

rekommendationer. 
o Plankartan revideras så att industri inte får vara störande.  
o Plankartan revideras så att industri möjliggörs i den stora byggrätten 

norr om Ventilgatan samt att handel, verksamheter och kontor 
möjliggörs i den mindre södra byggrätten 

o Fördröjningsmagasin gäller inom hela planområdet 
o Skydd av värdefulla träd i detaljplan 

Planbeskrivning 
o Förklara MKN 
o Översvämningsrisk- förklara tillgänglighet och vad som händer vid 

översvämning 
o Planbeskrivning förtydligas enligt Vattenfalls synpunkt om att endast 

en högspänningsluftledning finns i anslutning till planområdet.  
o Planbeskrivningen förtydligas med korrekt säkerhetszon mellan 

ledning och dike.  
o Planbeskrivningens genomförandedel utvecklas med hur x-området 

ska genomföras och vad x-området innebär.  
o Planbeskrivningen förtydligas med att trafiktekniska åtgärder invid 

Trafikverkets vägområde inte kommer att genomföras i denna 
detaljplan samt att flytt av busshållplats inte heller sker. 

o Planbeskrivning uppdateras med information om att 
dagvattenbrunnar i anslutning till parkeringar bör förses med ett 
enklare filter som tar hand om de olje- och metallrester som sköljs av 
bilarna.  

o Planbeskrivning uppdateras med att de verksamheter som ger upphov 
till verksamhetsbuller ska klara riktvärdena som anges i 
Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat 
verksamhetsbuller (rapport 6538) mot bostäder. 
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Övrigt  
Geotekniskt tillägg som även berör stabiliteten i området, men också tar 
hänsyn till den befintliga vallen.  

 

 

Emelie Aspeheim-Spreizer, planarkitekt 
Karin Larsson, planarkitekt 
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