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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. 

Granskning av detaljplanen skedde under perioden 23 juni – 16 augusti. 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande i enlighet med Plan- och 

bygglagen (SFS:2010:900).  

Granskningsförfarande 

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 granskningsperioden inkom totalt 7 yttranden. Inkomna yttranden 

redovisas i detta granskningsutlåtande och i kommentarerna beskrivs hur 

inkomna synpunkter hanteras inom kommande detaljplaneprocess. 

 

Instans Utan synpunkt Med synpunkt Synpunkt beaktad 

1. Trafikverket X   

2. Länsstyrelsen i 

Västra Götaland 

X   

3. Vattenfall 

Eldistribution AB 

X   

4. Tekniska nämnden X   

5. Kommunstyrelsen X   

6. Lantmäteriet  X x 

7. Miljö- och 

byggenheten 

 X x 

  

http://www.vara.se/
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1. Trafikverket 

Myndigheten har inga synpunkter på planförslaget.  

 

2. Länsstyrelsen i Västra Götaland 

Myndigheten har inga synpunkter på planförslaget. 

 

3. Vattenfall Eldistribution AB 

Instansen har inga synpunkter på planförslaget. 

 

4. Tekniska nämnden 

Myndigheten har inga synpunkter på planförslaget.  

 

5. Kommunstyrelsen 

Myndigheten har inga synpunkter på planförslaget.  

 

6. Lantmäteriet 

Myndigheten lämnar följande synpunkter: 

1. Grundkartan innehåller väldigt få data.  

2. I plankartan syns inte hela planområdet.  

3. I planbeskrivningen under sida 25 står att den skrafferade ytan ska 

fastighetsregleras till annan fastighet. Lantmäteriet upplyser att denna 

skrivning blir missvisande. Den skrafferade ytan utgör rätteligen den del 

av den nu gällande planen för kv. Plåtslagaren utvidgning (3627), 

lantmäteriakt 1470-P202, som blir fortsatt gällande när denna nya plan 

vinner laga kraft.  

4. Plankartan följer inte Boverkets rekommendationer. 

5. Det kan med fördel anges i planbeskrivningen huruvida kommunen 

avser att ta ut anslutningsavgift för anslutning till kommunalt VA från 

framtida fastighetsägare vid byggprövningen. 

6. Den skrafferade ytan visar en smal remsa av den nu gällande planen för 

kvarter Plåtslagaren utvidgning (3627), lantmäteriakt 1470-P202, som blir 

fortsatt gällande när denna nya plan vinner laga kraft. Denna del av 



Detaljplan för Torsgården 2:1 2022-08-29 

 

Sidan 3 

 

planen behöver således upphävas genom beslut från kommunen för att 

inte bli fortsatt gällande. Ett annat alternativ är att ni utökar planområdet 

(förslagsvis med ytterligare NATUR-mark) för att omfatta även detta 

område. 

Plan- och tillväxtenhetens svar: 

1. Grundkartans olika skikt redovisas inför antagande. 

2. Inför antagande redovisas rätt utsnitt av plankartan. 

3. Skrafferad yta på plankarta föreslås upphävas. I samband med 

granskning föll det skrafferade området bort, men den skrafferade ytan 

redovisas inför antagande. 

4. Detaljplaner som påbörjas efter den 31 december 2021 är det 

obligatoriskt att följa Boverkets rekommendationer enligt BFS 2020:6, 

men då denna detaljplan påbörjades innan författningen trädde ikraft är 

det valbart för kommunen. 

5. Planbeskrivningen ses över inför antagande. 

6. Den skrafferade ytan i detaljplan motsvarar del av kvarter Plåtslagaren 

som i denna detaljplan föreslås upphävas. Den skrafferade ytan 

redovisades inte på plankartan inför att detaljplanen ställdes ut på 

granskning, men kompletteras inför antagande. 

 

7. Miljö- och byggenheten 

Myndigheten framför följande synpunkter på planförslaget: 

1. När det gäller dagvattenhanteringen inom området är det viktigt att det 

redan i planeringen verifieras att den lösning man valt kommer att klara 

de ökade mängderna dagvatten inom området och att det fördröjs och 

renas på effektivt sätt. Enligt planförslaget framgår att 3800 kubik ska 

utjämnas inom planområdet. Området utgörs idag av åkermark och 

genom att bebygga området kommer mängden dagvatten som behöver tas 

omhand att öka. Enligt förslaget framkommer det inte vad 

dagvattenutredningen dimensionerar att klara för nederbördsmängd (5 år? 

20 år?). Det är viktigt att säkerställa att området klarar av att omhänderta 

stora nederbördsmängder till följd av byggnationer och framtida 

klimatförändringar.  Det är också lämpligt att man redan i planeringen 
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klargör vilka undersökningar som krävs och hur ansvarsfrågan fördelas 

för områdets dagvattenhantering. 

2. I planförslaget anger man att andra lokaliseringar inte är lämplig då 

större andel jordbruksmark då kommer att tas i anspråk. Det bör 

förtydligas vilka andra lokaliseringsalternativ som man jämfört med samt 

även motivera hur det exploaterande intresset är ett väsentligt 

samhällsintresse. 

3. I planförslaget anges det att industrier som ej är störande tillåts inom 

planområdet. Vad är definitionen på ej störande industri och hur 

säkerställer man att ingen störande verksamhet tillåts inom området. 

 

Plan- och tillväxtenhetens svar: 

1. Dagvattenutredningen har utgått ifrån lokalt omhändertagande av 

dagvatten och varje fastighets fördröjningsmagasin ska fördröja 

dagvattenmängder med upp till 5 års återkomsttid, vilket regleras på 

plankarta. 

2. Exploatering sker på redan detaljplanelagd mark varför 

lokaliseringsprövningen anses vara avgjord.  

3. Planbeskrivningen uppdateras med ytterligare information kring boverkets 

definiering av störande industri och verksamhet för att säkerställa att ingen 

störande verksamhet tillåts inom området. 
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Revideringar efter granskning 

Plankarta  

o Del av gällande detaljplan som föreslås upphävas vid planändringen 

redovisades inte då detaljplanen gick ut på granskning. Ett skrafferat 

område där gällande detaljplan upphävs ritas in på plankarta inför 

granskning.  

Planbeskrivning 

o Planbeskrivningen uppdateras med information om ej störande 

verksamheter. 

 

 

Emelie Aspeheim-Spreizer, planarkitekt 

Vara kommun 

 

 

  


