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Inledning  
Handlingar  
Samrådshandlingar består av  

• Plankarta upprättad på grundkarta 
• Planbeskrivning (denna handling) 

Övriga handlingar och utredningar  

• Geoteknisk undersökning, 2020-12-11 
• Arkeologisk undersökning, 2021-12-15 
• Dagvattenutredning, reviderad 2021-04-28 
• PM beräkning av miljöpåverkan från dagvattenutsläpp, daterad 2022-

03-22 
• Miljökonsekvensbeskrivning, 2022-06-10 

Detaljplanen består av plankarta med planbestämmelser samt en tillhörande 
planbeskrivning. 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 detaljplanen.  

Planförfarande 
Detaljplanen bedöms inte vara av så stort allmänt intresse, principiell 
betydelse, men bedöms dock enligt Länsstyrelsen medföra betydande 
miljöpåverkan med krav om att en strategisk miljöbedömning skall göras. 
Detaljplanen handläggs därav med et utökat förfarande enligt Plan- och 
bygglagen (2010:900) med de ändringar som skedde 1 juli 2019.  

Detta innebär att planförslaget först sänds ut på samråd med berörda 
sakägare, myndigheter och andra intressenter samt annonseras . 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 inkomna synpunkter möts. 
Planförslaget kommer slutligen att tas upp för beslut om antagande i 
kommunfullmäktige. Efter antagande vinner planen laga kraft efter tre veckor.  

 
Bild 1: Planprocessen vid utökat förfarande  

Detaljplanens syfte 
Sökande har inkommit med ansökan om att utreda möjligheten till att 
exploatera mark inom Tornum 6:74 för att möjliggöra en vidareetablering av 
företaget Kvänum kök. Företaget växer och har ett behov av att bygga ut 
befintliga lokaler.  
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Läge och areal 
Planområdet avgränsas i öster av Storgatan, i söder av fastigheten Spättan 7 
där Kvänum köks befintliga produktionslokaler ligger, i väster av Jungån samt 
i norr av brukningsvärd jordbruksmark. Planområdet omfattar drygt 3,3 
hektar. 

 
Bild 2: Illustration över fastigheter som detaljplanen omfattar, markerad med vit linje 

Lokaliseringsprövning 
Enligt andra kapitlet plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden 
användas för de ändamål de är mest lämpade till. Denna detaljplan syftar till 
att planlägga mark som i dagsläget inte omfattas av detaljplan, så att 
verksamhetsutövaren kan använda marken för industri- samt 
lagerverksamhet. I en detaljplan prövas under planprocessens gång markens 
lämplighet för föreslagen åtgärd, men i detaljplanen föreslås denna yta i 
planområdet att planläggas för att möjliggöra en effektiv verksamhet då 
befintlig produktion  är förlagd söder om planområdet.  

En vidareetablering av Kvänum kök inom det södra området där 
verksamheten ligger bedöms inte som relevant då verksamhetsytan skulle 
korsas av Jungån eller av Storgatan och logistikvinster med utbyggnaden 
skulle tappas. Verksamheten skulle även komma närmare flera bostäder än 
föreslagen etablering. En expansion sydväst skulle även medföra stora 
logistiska förändringar av trafikflödet inom verksamhetsområdet samt ökade 
transporter inom tätorten. 

En annan lokalisering i tätorten bedöms inte aktuell då det skulle innebära att 
befintlig industri som behöver expandera inte kan ske utan skulle behöva 
omlokaliseras helt.  

Markägoförhållanden 
Marken inom planområdet ägs av privatperson och planarbetet bekostas 
genom planavtal. 
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Tidigare ställningstaganden 
 

Översiktsplan 
Området är inte särskilt utpekat i ÖP2012.  

I ÖP2012 omnämns Kvänum som en ort känt för sin entreprenörsanda- 
”Kvänum är främst känt för sin entreprenörsanda, på orten ligger en mängd 
nationellt och internationellt verksamma företag”. ÖP2012 redogör även för 
företag med flest anställda i kommunen, varav Kvänum kök AB är en av de 
högst rankade. Vidare anger ÖP2012 att ”Kvänum ska stärkas som 
kommunens företagskluster och som bostadsort”.  

ÖP2012 anger även 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. 
Nästan hälften av kommunens invånare bor på landsbygden och även i 
framtiden kommer nybyggnation på landsbygden att ske. Nybyggnationen ska 
dock i första hand placeras i anslutning till redan befintlig bebyggelse för att 
underlätta utbyggnad av infrastruktur och samhällsservice. Nybyggnation i 
anslutning till redan befintlig bebyggelse gör att mängden jordbruksmark som 
tas i anspråk minskar.  

Gällande detaljplan  
Del av området är sedan tidigare detaljplanelagt. Planområdet omfattas av 
detaljplan del av Spättan 7 och 8, m.fl. (Kommunalt arkivnummer 3503) som 
vann laga kraft 2008-05-28.  

Detaljplanen del av Spättan 7 och 8, m.fl. syftade planen till att möjliggöra en 
utvidgning av kvartersmarken för industri, för att tillgodose verksamt företags 
utbyggnadsplaner. Detaljplanen medger för industri som ej är störande för sin 
omgivning.  

 
Bild 3: Bilden ovan visar plankartan för gällande detaljplan inom Spättan 7. 
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Bild 4: Bilden ovan redovisar planområdet och vilken del av planområdet som 
omfattas av gällande detaljplan.  

Miljöstrategi  
Vara kommun har en miljöstrategi som arbetar utifrån tre fokusområden: 

- En energieffektiv och fossiloberoende kommun 
- En cirkulär och resurseffektiv kommun 
- En kommun som vårdar naturen och främjar biologisk mångfald 

 
Kommunens förvaltningar och bolag ansvarar för att tillsammans arbeta mot 
miljöstrategins fokusområden. Detaljplanen verkar i enlighet med 
miljöstrategin då ny bebyggelse placeras i anslutning till befintlig, vilket ger 
positiva effekter resursmässigt. Detaljplanen avser även tillvarata befintliga 
naturvärden genom skydd av träd i detaljplan, vilket gynnar biologisk 
mångfald samt spridningssamband. 

Dagvattenpolicy och riktlinjer för 
dagvattenhantering 
Vara kommun har i en dagvattenpolicy samt förtydligade riktlinjer för 
dagvattenhantering beskrivit hur dagvatten ska hanteras. Centrala inslag är att 
bebyggelse, gator och allmän platsmark ska utformas så att skadliga 
översvämningar inte kan uppstå vid kraftig nederbörd samt att framtida 
klimatförändringar ska tas hänsyn för.  Dagvattensystem ska utformas med 
hänsyn till platsens lokala förutsättningar och omhändertas lokalt (LOD) om 
så är möjligt. Saknas förutsättningar för LOD ska dagvattnet fördröjas och 
renas innan det når ledningsnät och recipient.  

Aktuellt planområde är utanför verksamhetsområde för kommunalt vatten 
och avlopp, vilket medför att detaljplanen kommer arbeta utifrån 
dagvattenpolicyns riktlinjer. 
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Planeringsförutsättningar  
 

Stads- och landskapsbild 
Planområdet utgörs till stor del av ett öppet landskap, där den brukningsvärda 
åkermarken med öppna slätter dominerar. Söder om planområdet finns dock 
Kvänum köks befintliga produktionslokaler och denna befintliga bebyggelse 
påverkar intrycket av landskapsbilden med en stor monokrom volym.  

I planområdets sydöstra del finns en befintlig gårdsbebyggelse som omgärdas 
av en låg stenmur. Gårdsbebyggelsen utgörs av huvudbyggnad samt ett antal 
komplementbyggnader från ungefär 1900-talets början.  

Markanvändning  
Marken inom området utgörs huvudsakligen av åkermark, i östra delen finns 
befintlig bebyggelse. Markytan inom området sluttar lätt åt väster ner mot 
Jungån, de avvägda nivåerna vid borrpunkterna varierar mellan +77,4 och 
+78,5 men topografin är till största del flack.  
 

Naturvärden  
Inom planområdets sydöstra del där den äldre gårdsbebyggelsen är uppförd, 
finns ett antal uppvuxna träd. Då en stor andel av planområdet består av 
åkermark bedöms träd tillföra stora naturvärden i den annars monotona 
naturmiljön som åkermarken utgörs av. Träden är dock av varierande arter 
och kondition där vissa träd bedöms vara i sämre skick. 
 
Den äldre gården avgränsas även av en stenmur med en höjd om 50 
centimeter och en bredd om 30-40 centimeter. Stenmuren finns uppförd 
längsmed fastigheten mot Spättan 7 och har en total längd om 25 meter. 
Stenmuren fortsätter runt gårdsbebyggelsen och avgränsar mot åkermarken 
inom fastigheten på Tornum 6:74. Stenmuren som angränsar mot åkermark 
inom Tornum 6:74 har en längd om 20 meter, en bredd om cirka 40 
centimeter samt varierande höjd mellan 30-50 centimeter. Då den ena sidan 
av stenmuren är placerad i anslutning mot åkermark bedöms det generella 
biotopskyddet gälla för denna del av stenmuren. 

  
Bild 5 och bild 6: Foto över befintlig stenmur i anslutning mot jordbruksmark inom 
fastigheten Tornum 6:74 
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Bild 
Stenmurar har generellt höga naturvärden och fyller en viktig funktion i 
ekosystemet genom den variation de skapar i jordbrukslandskapet. De utgör 
livsmiljöer, tillflyktsorter och spridningsvägar för flera av 
jordbrukslandskapets växt- och djurarter bland till exempel lavar, mossor, 
grod- och kräldjur, insekter, spindlar, fåglar och smådäggdjur.  
 
Åkermarken består av ett öppet fält och inom åkermarken finns i dagsläge 
inga åkesholmar, röjningsrösen eller andra synliga naturvärden. 
 
Jungån och dess åbank är inte utpekad som en nyckelbiotop och omfattas 
heller inte av allmänt strandskydd, men miljön invid åbanken präglas av 
växtlighet såsom vass och gräs. 
 

Miljökvalitetsnormer 
Recipient för dagvatten är Jungån, som mynnar ut i Lidan. Jungån har enligt 
VISS idag "måttlig" ekologisk status och "uppnår ej god" kemisk status. 

En riskbedömning (perioden - 2021) visar på en risk för den ekologiska 
statusen på ytvattnet på grund av flödesförändringar (förändring av 
hydrologisk regim från jordbruk), miljögifter (diffusa källor av särskilda 
förorenande ämnen från jordbruk), morfologiska förändringar och kontinuitet 
(utgör vandringshinder för fiskar) samt övergödning på grund av belastning 
av näringsämnen. Riskbedömningen visar också på en risk för den kemiska 
statusen på ytvattnet på grund av miljögifter. Bromerade difenyleter, 
cyklodiena bekämpningsmedel, kvicksilver och kvicksilverföroreningar är de 
miljögifter som anses utgöra risken. 

Kulturmiljö och fornlämningar  
Den sydöstra delen av planområdet utgörs av en äldre gårdsbebyggelse 
bestående av huvudbyggnad samt komplementbyggnader. Bebyggelsen 
omgärdas av en lägre stenmur och den äldre uppförda bebyggelsen bedöms 
ha värden ur ett kulturmiljöhistoriskt perspektiv, men är inte specifikt utpekad 
i kommunens kulturmiljöinventering.  

 
Bild 7: Vy över befintlig gårdsbebyggelse med tidstypisk placering av bebyggelse inom 
planområdet.  
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Bild 8 och bild 9: Fotografi över huvudbyggnads fasad med detaljerat utsmyckad takfot, 
fönsterbågar samt övrig snickarglädje. 

För en del av planområdets vattenanknuta miljö som ligger vid Jungån så 
pekas området ut som en miljö med högt kulturhistoriskt värde enligt 
inventeringen VaKUL (vattenanknutna kulturmiljöer). 
 
Riksantikvarieämbetets ”Fornsök” visar att ingen fornlämning finns inom 
planområdet. I närheten av utredningsområdet finns fornlämningar i form av 
bland annat gravar.  
 

Hälsa och säkerhet 
Förorenad mark 
Inga potentiellt förorenade områden finns i planområdet.  

Buller 
Planområdet är idag lokaliserat intill Storgatan som löper öster om 
planområdet samt intill Kvänum köks befintliga produktionslokaler söder om 
planområdet. Närmaste bebyggelse ligger cirka 150 meter från ny planerad 
verksamhet. Den befintliga bebyggelsen är endast avskärmad från 
planområdet genom Jungån, men då landskapet är förhållandevist flackt och 
öppet finns inga naturliga avskärmningar mellan befintlig och ny föreslagen 
bebyggelse.  
 
Befintlig produktionsverksamhet inom Kvänum kök har ett gällande 
miljöprövningstillstånd från Länsstyrelsen som innebär att följande riktvärden 
ska följas: 

  Ekvivalent ljudnivå  Momentan ljudnivå  

Dagtid kl 07-18  55 dB (A)  - 

Kvällstid kl 18-22  50 ”   -  

Söndag och helgdag kl 07-18 50 ”  - 

Nattetid 22-07  45 ”                 55dB (A) 

Vid omprövning av miljöprövningstillståndet kommer dock gällande 
bullerriktlinjer tillämpas. 
 

Trafik 
Öster om planområdet löper Storgatan där Trafikverket är statlig väghållare. 
Storgatan har enligt nationella vägdatabasen en årsmedelsdygnstrafik som 
uppgår till 1878 rörelser (ÅDT). Den befintliga verksamheten inom Kvänum 
kök och antalet trafikrörelser uppgör per dygn till 8 lastbilar samt 85 
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persontransporter per dygn. Det innebär totala trafikflöden till och från 
området med 186 fordonsrörelser. I procentuell andel motsvarar 
verksamhetens transportflöde cirka 9% av totala trafikflödet på Storgatan.  

Geotekniska förhållanden 
Planområdet består enligt geoteknisk utredning av: 
- Vegetationsjord 
- Fast ytlager av torrskorpelera 
- Lera 
- Friktionsjord 
- Berg 
Vegetationsjorden har en mäktighet om ca 0,2 –0,3 meter och utgörs i 
provtagningspunkterna av lerig mulljord. Det fasta ytlagret finns ner till 2,5 
meters djup och utgörs av torrskorpelera med en vattenkvot varierande 
mellan 30 och 45 %. Under torrskorpan utgörs jorden av lera med lösare 
lagringstäthet. Leran som enligt CPT-sonderingarna är överkonsoliderad har 
en vattenkvot varierande mellan 36 och 64 %, konflytgränsen varierar i 
upptagna lerprover mellan 34 och 60 %. Lerans odränerade skjuvhållfasthet är 
som lägst direkt under torrskorpan och varierar här mellan 15 och 20 kPa. På 
större djup ökar lerans hållfasthet. 
 
Den underliggande friktionsjorden har ej undersökts men bedöms ha minst 
medelfast lagring, CPT-sonden har kunnat tränga ner 0-1 meter i 
friktionsjorden med stopp för metoden normalt förfarande. 
Bergets nivå har ej undersökts, enligt SGU:s jorddjupskarta varierar 
jorddjupet inom området huvudsakligen mellan 5 och 10 meter och 
minskar något i områdets östra delar. 

 
Bild 10: utdrag ur Sveriges geologiska undersökning (SGU) jordkarta. 
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Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Planområdet omfattas inte av verksamhetsområde för kommunalt vatten och 
avlopp. Dock så ligger det inom fastigheten spillvatten- samt 
dricksvattenledningar. 

Dagvattenhantering  
I dagsläge omhändertas dagvatten lokalt på fastigheten. Enligt 
dagvattenutredning så bedöms den generella infiltrationskapaciteten inom 
planområdet som låg med hänsyn till planområdets jordarter och 
lerförekomst. Vid kraftiga regn så rinner vattnet ner till Jungån och därefter 
till slutrecipient.  

 
Bild 11: Dagens förhållanden med avrinningsvägar samt lågpunkter inom planområdet 

Övriga ledningar 
Inga kända ledningar förekommer i övrigt inom planområdet 
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Förändringar planförslag   
Detaljplanen syftar till att möjliggöra utökad andel kvartersmark så att 
Kvänum köks produktionslokaler kan vidareutvecklas norr om befintliga 
produktionslokaler. Kvartersmarken regleras som Industri och detaljplanen 
planlägger även en del vattenområde för den del av Jungån som berörs.  

 
Bild 12: Utsnitt ur plankarta och förslag till reglering 

Användningsbestämmelser 
Med användningsbestämmelse menas hur marken inom planområdet 
används. I denna detaljplan planeras ingen allmän plats där kommunen äger 
marken, utan all mark inom planområdet är så kallad kvartersmark med privat 
ägande. Kvartersmarken planläggs för industri (J). Enligt 
planbestämmelsekatalogen tillåts inom användningsbestämmelsen 
produktion, lager, partihandel och annan jämförlig verksamhet. Även 
komplement till verksamheten industri ingår i användningen. 
Verksamhetsutövaren avser använda ny möjlig byggrätt för lager och denna 
användningsbestämmelse medför ett planenligt utgångsläge inför bygglov 
samtidigt som detaljplanen tillåter en viss flexibilitet då 
användningsbestämmelsen inte preciserats. 
 
Den västra delen av planområdet som innefattar Jungån planläggs till 
vattenområde (W). Vattenområde ska enligt planbestämmelsekatalogen endast 
tillämpas för öppet vatten och vatten med mindre anläggningar där karaktären 
av öppet vatten avses bibehållas. Användningen av vattenområde kombineras 
med prickmark för att säkerställa åns naturvärden. 



Detaljplan för Tornum 6:74  2022-09-06 
 

Sida 11 

 

Egenskapsbestämmelser 
Egenskapsbestämmelser innebär hur ny bebyggelsen och mark inom 
planområdet ska utformas och egenskapsbestämmelserna kan bland annat 
reglera byggnadens höjd, takvinkel med mera. I denna detaljplan föreslås 
följande egenskapsbestämmelser inom kvartersmarken: 
 
Nockhöjd regleras till 9,0 meter. För att möjliggöra en effektiv lageryta krävs 
en högre byggnad. Föreslagen reglering på plankarta möjliggör en större 
volym, men då denna volym placeras i anslutning till befintliga 
produktionslokaler och då inga kulturvärden finns i övrigt i anslutning till 
planområdet så bedöms förslagen planändring inte påverka landskapsbilden 
negativt. 
 
Totalhöjd regleras till 11,0 meter. Totalhöjd mäts från markplanet upp till 
byggnadsverkets högsta punkt och inom totalhöjd ingår uppstickande delar 
såsom skorsten, ventilationshuv med mera. Detaljplanen reglerar totalhöjd för 
att öka flexibilitet inför kommande genomförande.  
 
Byggrätten regleras genom planbestämmelse (e1) vilket innebär att 60 % av 
egenskapsområdet får bebyggas med industri. En stor del av planområdet 
anses inte som lämplig att bebygga med hänsyn till Jungåns eventuella 
stabilitetsproblem och därför möjliggörs byggrätt på fastighetens östra del. 
 
Detaljplanen reglerar genom planbestämmelse p1 att upplag inte får anordnas 
mellan byggnad och väg 2623. Planbestämmelsen motiveras av att en ordnad 
förgårdsmark skall möjliggöras. 
 
För att omhänderta dagvatten lokalt inom fastigheten enligt kommunens 
riktlinjer för dagvatten regleras dagvatten genom följande planbestämmelser: 
 

- n1 vilket innebär att del av egenskapsområdet ska förses med 
regnbäddar. Regnbäddarna dimensioneras för 10-20 mm regn och 
erfordrad volym fördelas efter andelen takyta som ansluts till 
respektive anläggning. 

- n2  vilken reglerar att ett dike dimensionerat för 400 liter/sekund ska 
uppföras. Volymen om 400 liter/sekund är från genomförd 
dagvattenutredning och planbestämmelsens reglerade volym hanterar 
ett 20-årsregn. 

- n3 vilken reglerar att fördröjningsmagasin ska uppföras inom del av 
egenskapsområdet. Fördröjningsmagasinet ska omhänderta 640 m3 
dagvatten enligt dagvattenutredningen och bestämmelsen om 
fördröjningsmagasin införs för att säkerställa omhändertagande av 
dagvatten vid större regn då regnbäddarnas infiltrationskapacitet 
överskrids.  

 
m1 reglerar att en översvämningszon ska anläggas inom egenskapsområdet. 
Översvämningsytan ska hantera regn med 20 års återkomsttid och 
översvämningsytan ska omhänderta minst 480 kubikmeter.   
 
Genom planbestämmelse b1 regleras golvnivå för ny bebyggelse där golvnivån 
ska anordnas 20 centimeter över ny marknivå. För att skyddas från 
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inträngande vatten vid skyfall behöver byggnader enligt dagvattenutredning 
höjdsättas med färdigt golv 20 cm över mark. Planbestämmelsen möjliggör en 
viss flexibilitet då marknivåer inte regleras men då planbestämmelsen 
utformas så att färdig golvnivå är 20 centimeter över ny marknivå innebär 
detta den nya projekterade marknivån vilket ger ett skydd mot översvämning. 
 
Skydd av träd i detaljplan sker genom planbestämmelse (n5), vilken reglerar att 
trädet endast får fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk. Marklov 
krävs för åtgärden.  
Det träd som avses genom planbestämmelsen är en befintlig ek inom den 
äldre gårdsmiljön. Eken har ett stamomfång om cirka 90 centimeter och 
bedöms vara i god kondition. Just äldre ekar har högre naturvärden och utgör 
särskilt värdefulla habitat för insekter, varför eken föreslås skyddas på 
plankarta. 
 

  
Bild 13: Befintlig ek inom planområdet som skyddas genom planbestämmelse kopplad till 
lovplikt. 
 
Prickmark, mark som inte får bebyggas 
Prickmark läggs ut mot Jungån för att säkerställa att eventuellt växt- och 
djurliv inte riskerar att påverkas av ny tillkommande bebyggelse. Därmed 
bedöms den vattenanknutna kulturhistoriska miljön heller inte riskeras att 
påverkas negativt av planförslaget. Prickmark förläggs även ut mot vägområde 
2623 för att säkerställa bebyggelsefritt område.  
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Administrativa bestämmelser 
Genomförandetiden är fem år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. 
Under detaljplanens genomförandetid kan detaljplanen inte ändras såvida 
detaljplanen inte har uppenbara fel.  
 
Detaljplanen reglerar även markreservat för allmännyttiga underjordiska 
ledningar och två u-område, u1 respektive u2 regleras inom detaljplanen för att 
skydda kommunala ledningar. U-områdena får ej bebyggas ovan mark, vilket 
säkerställs med prickmark. 
 

Kulturmiljö och fornlämningar  
Den sydöstra delen av planområdet som utgörs av äldre gårdsbebyggelse 
kommer då detaljplaneförslaget genomförs att rivas. Befintlig bebyggelse 
bedöms ej som så skyddsvärd att det finns anledning att skydda bebyggelsen i 
detaljplan. Kommunen har  i samband med platsbesök fotograferat uppförd 
bebyggelse och denna sparas i kommunens arkiv.  
 
För den del av planområdet med höga kulturhistoriska värden i den 
vattenanknutna miljön bedöms planförslaget inte medföra påverkan. 
Detaljplanen reglerar W1 vattenområde samt att kringliggande mark närmast 
vattenområdet regleras med prickmark. Med hänsyn till dessa bestämmelser så 
kommer ingen exploatering ske i eller i anslutning till ån och de 
kulturhistoriska värdena säkerställs därför.   
 
Den arkeologiska utredning som utförts inom detaljplaneprojektet placerade 
totalt 25 sökschakt i planområdet. I samband med utredningen påträffades 
inget av antikvariskt intresse. Västergötlands museum anser att inga fler 
åtgärder behövs inom den fortsatta detaljplaneprocessen.  
 

Hälsa och säkerhet 
Förorenad mark 
Planförslaget bedöms ej medföra risk för ytterligare föroreningar eller utsläpp.  

Buller 
Planområdet är idag lokaliserat intill Storgatan som löper öster om 
planområdet samt intill Kvänum köks befintliga produktionslokaler söder om 
planområdet. Närmaste bebyggelse ligger cirka 150 meter från ny planerad 
verksamhet. Den befintliga bebyggelsen är endast avskärmad från 
planområdet genom Jungån, men då landskapet är förhållandevist flackt och 
öppet finns inga naturliga avskärmningar mellan befintlig och ny föreslagen 
bebyggelse.  

Befintlig verksamhet för Kvänum kök har ett gällande 
miljöprövningstillstånd, men vid framtida ändring av tillståndet kommer nya 
riktvärden att gälla för bolaget;  
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Den industriverksamhet som är tillåten inom planområdet ska inte vara 
störande för sin omgivning.  

Översvämning och skyfallshantering 
Genomförd dagvattenutredning har utgått från klimatfaktor 1,25 samt 
beräknat scenarion vid ett 100-årsregn. Vid skyfall kommer mer vatten än 
dagvattenanläggningarna kan hantera. Överskottet kommer då att rinna på 
markytan ner mot åt, vilket tillfälligt ger stora flöden. Hela planområdet lutar 
svagt mot Jungån och risken för översvämning inom området anses som liten.  

För att skyddas från inträngande vatten vid skyfall behöver alla byggnader 
höjdsättas med färdigt golv 20 cm över mark. Markytor öster om den 
tillkommande byggnationen kan tillfälligt drabbas av stående vatten när det 
regnar mer intensivt än vattnet hinner rinna bort, men vattendjupet överstiger 
aldrig 20 cm.  

Inom de större markytorna mot Jungån ska en markyta reserveras för en 
översvämningszon. Den utformas som en urgrävd sänka i marken som med 
fördel ges en djupdel dit dagvattnet leds först och som kommer att bli blöt 
oftare. Nära zonens botten placeras brunnen, som också är ansluten till 
fördröjningsmagasinet. Från brunnen leds anläggningarnas gemensamma 
utlopp till Jungån.  

Brand- och utrymningssäkerhet 
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).  

Trafik 
Utifrån att planförslaget innebär att intilliggande företag, Kvänum kök AB, 
kan vidareetableras så kan trafikflödena till och från området förändras. 
Utbyggnaden kan innebära att antal personal behöver öka. Viss andel av 
personalen bor idag i Kvänum och går alternativt cyklar till jobbet. Det sker 
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även en viss samåkning till och från jobbet för personal vid Kvänum kök AB. 
Utifrån uppgifter av Kvänum kök AB parkerar cirka 85 personbilar en normal 
arbetsdag. Således åker cirka 60% av antalet anställda personbil till och från 
jobbet dagligen. Personalparkering finns idag inom fastigheten Spättan 7.  
Vid en framtida expansion av verksamheten anges en tillväxt av verksamheten 
om cirka 7% per år som en målsättning för Kvänum kök AB. Antalet 
anställda och personal antas följa samma procentuella utveckling. Utifrån 
procentuell andel anställda som åker till och från jobbet med personbil idag 
kan man anta att inom en tioårsperiod skulle årlig tillväxt på 7% innebära att 
antalet persontransporter till och från verksamheten skulle bli 165. Det är 
därmed en utökning av totalt 25 persontransporter inom en tioårsperiod. Vad 
gäller godstransporter förväntas dessa utökas till totalt 16 med samma 
utveckling som persontrafiken. Det är en total utökning av godstransporter á 
8 per dag i förhållande till nuläget.  

I Trafikverkets ”RAPPORT, prognos för persontrafiken 2040, Trafikverket 
Basprognoser 2020-06-15” förväntas det generella trafikflödet i landet och 
även i Vara kommun öka till år 2040. I rapporten förväntas en generell 
trafikökning med 1,1% per år. För Storgatan innebär det en maximal ökning 
till ca 1983 fordonsrörelser per dag inom fem års tid (en ökning av 105 
rörelser), varav planförslagets fordonsrörelser kan vara en naturlig del av den 
ökningen.  

Företaget är idag strategiskt lokaliserat i utkanten av Kvänum tätort med god 
tillgänglighet till Storgatan som sedan leder ut till E20. Vad gäller persontrafik 
till och från företaget kommer denna dels från inom Kvänum tätort men även 
utom tätorten och från andra delar av kommunen. Vad gäller den tunga 
trafiken för transport och leveranser till och från företaget trafikeras Storgatan 
och vidare mot E20. Således trafikeras inte de vägar som går in i Kvänum 
tätort av den tunga trafiken tillhörande Kvänum kök AB. Utifrån att den 
tunga trafiken idag trafikerar Storgatan och sedan vidare mot E20 förväntas 
framtida utveckling av godstransporter enligt beskrivningen ovan inte 
innebära en olägenhet för boende inom Kvänum tätort.  

Gång- och cykeltrafik 
Inom Kvänum tätort finns idag vissa sträckor som täcks av gång- och 
cykelvägar. Ett antal av de arbetande inom verksamheten Kvänum kök AB 
bor idag  inom Kvänum tätort. För att cykla eller gå till verksamheten kan 
befintlig gång- och cykelvägnätet med fördel nyttjas.  
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Bild 14: utsnitt ur Trafikverkets nationella vägdatabas, där de gröna linjerna redovisar 
Kvänum tätorts  gång- och cykelvägar.  

Kollektivtrafik 
Närmaste busshållplats är cirska 250 m från planområdet. Vid hållplatsen 
stannar buss 105 som går mellan Lidköping och Kvänum.  
 
Parkering 
Idag har företaget löst parkeringar för de arbetande och besökande inom 
fastigheten Spättan 7. Planförslaget innebär ingen förändring i ansvaret att 
lösa parkeringar. Parkeringar ska lösas inom den egna fastighetens 
kvartersmark.  

 
Geotekniska förhållanden 
Beräkningar utifrån geoteknisk utredning påvisar att säkerhetsfaktorn mot 
skred ligger över gällande riktlinjer i samband med planläggning. Detta under 
förutsättning att byggnation ej sker närmare Jungån än 5 meter öster om 
förlängningen av befintligt husliv. Det får ej heller förekomma någon 
tillskottslast i ytan närmare ån i sektion B-B. Längre norrut på fastigheten kan 
dock mindre tillskottslaster tillåtas, dock ej närmare släntkrön än 15 meter. 
Plankartan regleras med prickmark cirka 10-12 meter från åbanken för att 
säkerställa mot ras och skred. 

Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
I samband med detaljplanens genomförande kan fastigheten anslutas till det 
kommunala dricks- och spillvattennätet mot avgift.  
Dagvattenhantering  
Den föreslagna dagvattenhanteringen för planområdet innefattar 
infiltrationsmagasin nära byggnader för att tillse fortsatt infiltration och på så 
sätt motverka framtida sättningar. Flödesbegränsning gör med större 
fördröjningsmagasin under mark samt fördröjning i översvämningszon i 
markytan. Dagvattnet med eventuella föroreningar från verksamhetsytor leds 
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via dike och ges möjlighet att avrinna på gräsklädd mark och binda till 
organiskt material. 

Från planområdet föreslås en begränsning av utflödet till totalt 10 liter per 
sekund, vilket ska nås genom fördröjning. De flöden som idag infiltrerar i den 
jordbruksdränerade åkermarken respektive vad som avrinner från dess yta är 
svårt att uppskatta. För de nuvarande förhållandena och före exploatering har 
en uppskattning av infiltrationskapaciteten på åkermaken med lera gjorts till 
runt 10-40 mm/timme och att regn som överstiger 50 mm/h naturligt 
avrinner. Ett antaget flöde som avrinner från fältets yta skattas till 10 liter per 
sekund. Regnmängderna som ska omhändertas blir för planområdet cirka 
1 100m3. 

Ett dike föreslås för att omhänderta avrunnet dagvatten från de hårdgjorda 
ytorna så att på ytan avrunna föroreningar tas om hand. Dagvattnet förs till 
ett djupare placerat rörmagasin eller förs till mer ytligt, ovan grundvattennivån 
placerade dagvattenkassetter. Vid bräddning, när 
rörmagasin/dagvattenkassetter går fulla så bräddar vattnet ut på större, 
nedsänkt, gräsklädd yta med en större brunn. Ytan fungerar som ett tillfälligt 
magasin till dess regnet pågår och till dess att nederbördsflödet blir lägre. 
Anläggningen ser till att endast låga dagvattenflöden på upp till 10 liter per 
sekund lämnat området vid regn i storleksordningen upp till vad som inträffar 
vart tjugonde år. Dagvattenanläggningarna har delvis placerats inom prickad 
mark och utanför gränsen för tillåten byggnation.  

 
Bild 15: Illustrationen ovan visar möjlig framtida markanvändning med takyta i rött, 
hårdgjord mark i svart och planområdesgräns som streckad röd linje. Dagvattenförslagets 
dike visas med turkos färg.  
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Diken  
Diken kan rena dagvatten från föroreningar. Reningen kan ske i öppna 
gräsklädda sträckor i form av svackytor/diken.  
Diket dimensioneras för att klara av ett 20-årsregn, vilket beräknas ge ett 
flöde före fördröjning på ca 400 l/s. Det kan tillgodoses av ett dike som 
successivt större närmare sitt slut, som störst 1,3 m brett och 65 cm djupt. 
Dikets sträckning är parallellt intill ett befintligt vägdike som avvattnar 
Storgatan.  

Infiltrationsmagasin  
Det allra mesta regnvatten som tillkommer på årsbasis faller i små omgångar. 
Därför kan även små regnbäddar på lång sikt omhänderta merparten av allt 
dagvatten som avrinner ifrån tak, vilket efterliknar en naturlig infiltration. 
Regnbäddarna dimensioneras för 10-20 mm regn och erfordrad volym 
fördelas efter andelen takyta som ansluts till respektive anläggning. 
Fördröjningsmagasin  
Vid rikligt regn överskrids regnbäddarnas infiltrationskapacitet. Då ska 
ytterligare dagvatten från takytorna rinna vidare till ett fördröjningsmagasin 
för att dämpa flödet ut i Jungån. Dagvatten från hårdgjord mark inom 
planområdet ska också ledas till fördröjningsmagasinet i  största möjliga 
utsträckning genom ett nytt dike vid planområdets norra gräns. 
Dräneringsvatten samt dagvatten från grönytor och verksamhetsytor ska 
också ledas till diket och vidare till magasinet. Magasinet ska motta och buffra 
dagvatten som sedan avleds till en brunn, varifrån vattnet långsamt släpps ut i 
Jungån.  
Fördröjningsmagasinet kan vara ett rörmagasin eller dagvattenkassetter.  

Erfordrad frivolym i fördröjningsmagasinet utifrån att magasinet kan brädda 
och kan tillåtas gör det som mest vart femte år i genomsnitt. Bräddning sker 
då till en översvämningszon. Med ett största tillåtet utflöde på 10 liter per 
sekund måste sammanlagd frivolym i fördröjningsmagasinen vara minst 640 
m3.  

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 under december 2021. Undersökningssamrådet har 
utgått från Miljöbalken 6 kap kriterier. Länsstyrelsens bedömning är att 
detaljplanen riskerar att medföra betydande miljöpåverkan med hänsyn till 
miljökvalitetsnormer. En miljöbedömning genom en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därav upprättats inom 
detaljplaneprocessen.  

Nollalternativ 
Vidareetableringen av företaget uteblir och verksamheten ges inte möjlighet 
att växa eller tillmötesgå sina behov. Den tunga trafiken kommer förbli 
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oförändrad alternativt så kan den förväntas öka då gods måste transporteras 
iväg till externa lagringsmöjligheter för temporär lagring.  
Jordbruksmarken kvarstår i sin nuvarande form.  

Miljömål  
Ett rikt odlingslandskap 
Miljömålet innebär att odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för 
biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som 
den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.  
Planförslaget innebär att jordbruksmark kan tas i anspråk för Kvänum köks 
verksamhet. Alternativa lokaliseringar har studerats, för att utreda om det 
finns andra mer lämpliga lokaliseringar än den som föreslås. I Vara kommun 
omfattas den oexploaterade marken främst av jordbruksmark och ett öppet 
slättlandskap. Det innebär en svårighet att finna en alternativ lokalisering som 
inte innebär att jordbruksmark tas i anspråk eller att landskapsbilden påverkas 
markant.  

I ÖP2012 för Vara kommun beskrivs ambitionen 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 innebär att en viss fundamental infrastruktur 
behöver tillkomma för verksamhetens ändamål. En alternativ lokalisering 
innebär även att verksamheten kommer bli beroende av ytterligare transporter 
mellan deras verksamheter.  

Större sammanhängande åkerarealer förbättrar förutsättningarna för att 
bedriva ett effektivt och lönsamt jordbruk. Marken som föreslås utvecklas i 
verksamhetssyfte påverkar inte intilliggande jordbruksfastighet. Angränsande 
jordbruksfastigheter kommer fortsatt att vara rektangulära och av större areal.   

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, en ökad andel tunga transporter samt en större påverkan på 
landskapsbilden. Såldes anser kommunen föreslagen lokalisering lämplig.  

Levande sjöar och vattendrag 
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika 
livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, 
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande 
funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas. 
 
Genomförd dagvattenutredning med föreslagna åtgärder till 
dagvattenhantering på plankarta medför att den nya bebyggelsen inte riskerar 
att försämra miljökvalitetsnorm för påverkad recipient. En 
föroreningsberäkning utifrån dagens förhållanden samt ny tillkommande 
bebyggelse genom föreslagen detaljplans exploatering har beräknat att 
föroreningsbelastningen ut till vattendrag blir lägre för ny tillkommande 
bebyggelse med föreslagna dagvattenlösningar. Risk för försämrad status för 
miljökvalitetsnormer bedöms inte ske utifrån detaljplanens exploateringsgrad. 
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Genomförande av detaljplan  
Tidsplan 

Steg i detaljplaneprocessen 
vid standardförfarande 

Planerade tidpunkter  

Planbesked 2020-01-30, MBN § 6 

Upprättande av planförslag maj 2021 

Samråd  september 2022 

Granskning  December 2022 

Antagande  Februari - mars 2023 

Laga kraft Mars - april 2023 

 

Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsägare och huvudmannaskap 
Kvänum kök AB avser att förvärva fastigheten Tornum 6:74. Fastigheten 
Tornum 6:74 är i privat ägo. Fastighetsägaren ansvarar för genomförandet av  
detaljplanen på kvartersmark.  Inget exploateringsavtal avses tecknas.  
 
Servitut och ledningsrätt  
Det finns idag ett aktivt servitut inom Tornum 6:74, 16-IM1-80/1741.1 
avseende kommunala va-ledningar. Ledningarna avses ligga kvar i sin 
nuvarande form och skyddas vidare av ett u-område om 6 meter för att säkra 
ledningarna lokalisering. Planförslaget innebär ingen förändring avseende 
gällande servitut.  
 
Fastighetskonsekvensbeskrivning 
En laga kraft vunnen detaljplan innebär att det går att bebygga en del av 
fastigheten med 60% byggnadsarea för industriändamål. Ny byggnad får 
uppföras med en byggnadshöjd om högst 1o meter samt en totalhöjd om 11 
meter.  
Detaljplanen innebär även att dagvatten ska omhändertas lokalt inom 
fastigheten genom tre olika planbestämmelser, vilka reglerar att regnbäddar 
dimensionerade för 10-20 mm regn, dike dimensionerat för 400 liter/sekund 
samt fördröjningsmagasin som ska omhänderta 640 kubikmeter vatten ska 
uppföras. Även en översvämningsyta som hanterar regn med 20 års 
återkomsttid, motsvarande 480 kubikmeter vatten möjliggörs i detaljplanen 
genom reglering på plankartan.   
 
Detaljplanen reglerar även att upplag inte får anordnas mellan byggnad och 
väg 2623. 
 
Golvnivå för ny bebyggelse regleras på plankarta, där golvnivån ska anordnas 
20 centimeter över ny marknivå. 
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En äldre ek i planområdet skyddas genom planbestämmelse och trädet får 
endast fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk.  
 
I och med detaljplan kan fastigheten Tornum 6:74 komma att tillfalla 
intilliggande fastighet Spättan 7. För en sådan åtgärd ansvarar fastighetsägaren 
att ansöka om fastighetsreglering hos Lantmäteriet.  
 

 
Bild 16: Illustrationen ovan visar nuvarande fastighetsindelning. Röd yta redovisar Tornum 
6:74 och den gröna ytan redovisar Spättan 7.  
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Bild 17: Illustrationen ovan visar framtida fastighetsindelning där Tornum 6:74 tillfaller 
fastigheten Spättan 7. Framtida fastighetsindelning är beroende av förrättning hos 
Lantmäteriet. 

Bygglov  
Inga förändringar i skyldigheten att söka bygglov föreslås.  
 

Ekonomiska och tekniska frågor 
Planekonomi 
Plankostnader regleras enligt planavtal. Kostnaderna för fastighetsreglering 
bekostas av fastighetsägaren. Övriga kostnader i samband med detaljplanens 
genomförande såsom omdragning av elkablar samt anslutning till kommunalt 
vatten och avlopp bekostas av fastighetsägaren. 
 

 

 

Emelie Aspeheim-Spreizer, planarkitekt 
Ellen Bengtsson, planarkitekt 
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