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Inledning  

Granskningshandlingar består av  

 Plankarta med bestämmelser  

 Planbeskrivning (denna handling) 

 Samrådsredogörelse 

Övriga handlingar och utredningar  

 Fastighetsförteckning  

 Gestaltningsprogram för Torsgården och Plåtslagaren 4, reviderad 

2022-03-30 

 Geoteknisk undersökning, reviderad 2022-01-31 

 Arkeologisk undersökning (Arkeologisk rapport 2014:1, daterad 2014-

02-06) 

 Dagvattenutredning, reviderad 2021-04-28 

 PM Beräkning av miljöpåverkan från dagvattenutsläpp, daterad 2022-

03-13 

 Trafikutredning, daterad 2021-08-09 

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 eller medföra betydande miljöpåverkan och därav handläggs 

detaljplanen med standardförfarande 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. En samrådsredogörelse skrivs 

utifrån de inkomna synpunkterna, där kommunen bemöter dessa genom 

kommentarer och eventuella åtgärder beskrivs. Planförslaget ställs därefter ut 
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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.  

 

Bild 1: Planprocessen vid standard förfarande  

 

 

Detaljplanens syfte  

För att skapa möjlighet för en bredare variation av verksamheter, i ett läge där 

exploatörer generellt satsar på fastighetsutveckling i Vara kommun, görs den 

befintliga detaljplanen för området om. Det intresse och de förfrågningar på 

mark som kommit in de senaste åren medges inte inom befintlig detaljplan. 

En ny detaljplan med bredare möjlighet för markanvändning föreslår följande 

användningar: Handel (skrymmande varor men ej livsmedel), kontor, 

verksamheter, teknisk anläggning, industri (ej störande) och natur.  

Detaljplanen och dess planområde är förlagd i ett exponerat läge i ett tidigare 

brukat jordbruks- och åkermarklandskap. Den ändrade detaljplanen kommer 

medföra en förändring av befintlig landskapsbild och detaljplanen syftar 

därför till att säkerställa en god utformning och gestaltning för att minimera 

påverkan på landskapsbilden. Ett gestaltningsprogram har därför tagits fram i 

samband med detaljplanen och gestaltningsprogrammet kommer följas i 

samband med ansökan om bygglov. 

Del av befintlig plan (3627), som är planlagd som industri, upphävs även 

genom planförslaget.  
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Läge och areal 

Planområdet avgränsas i öster av väg 187 och befintligt utbyggt 

verksamhetsområde, i norr av Ventilgatan, i öster samt i väster av åkermark 

och viss befintlig bebyggelse. 

Planområdet omfattar drygt 25 hektar. 

 

Bild 2: Illustration över planområdet, blå linje markerar planområdets gräns.  

Markägoförhållanden 

Marken inom planområdet ägs av Vara kommun. 

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 

Planområdet är i gällande översiktsplan ÖP2012 omnämnt som 

utbyggnadsområde för verksamheter.  

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 
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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.  

Gällande detaljplan 

Befintlig detaljplan för kv. Plåtslagaren utvidgning (3627) medger för 

industriändamål som inte får vara störande för sin omgivning samt lokalgata.  

 

Bild 3: Bilden ovan är ett utklipp från plankartan och visar kv. Plåtslagarens 

utvidgning (3627).  

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 
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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.  

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.  

Planeringsförutsättningar  

Stads- och landskapsbild 

Landskapsbilden är idag ett öppet landskap och ny bebyggelse kan medföra 

påverkan på landskapsbilden. För att minimera påverkan på landskapsbild är 

del av detaljplanens syfte att säkerställa en god utformning och gestaltning, 

vilket bland annat sker genom att ett gestaltningsprogram upprättas. 
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Bild 4: Drönarvy från öster med planområdet markerat med blått och Vara tätort 

mot bildens bakgrund. 

Markanvändning 

Planområdet består idag av utarrenderad åkermark, gräsytor och två rivna 

gårdar där två komplementbyggnader finns kvar samt gårdarnas tidigare  

trädgårdar. Trädgårdarna utgörs av träd såsom ask, lönn, hamlade lindar, 

björkar och hagtornshäck m.fl. I anslutning till planområdet finns det både 

nyare och äldre bebyggelse i form av verksamheter och mindre industrier. 

Planområdet korsas även av en äldre grusväg som tidigare har gått mellan 

tätorterna Vara och Emtunga. Den vägen begränsas idag av E20 och används 

därför inte längre.  

I området finns några verksamheter utbyggda och de kommunala gatorna 

Ventilgatan och Däckgatan är delvis utbyggda fram till början av planområdet. 

Dubbgatan är fullt utbyggd inom planområdet.  
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Naturvärden 

En stor del av planområdet omfattas av jordbruksmark, men inom området 

finns inga specifikt utpekade biotopskydd. De biotoper som omfattas av det 

generella biotopskyddet är alléer, källor, odlingsrösen, pilevallar, småvatten 

och våtmarker (ibland diken), stenmurar och åkerholmar. Dock är den 

växtlighet med äldre träd som 

finns i planområdet värd att 

bevara vid exploatering av 

anledningen att området nordost 

om Vara i sin helhet har brist på 

träd och växtlighet. Området 

ingår i västgötaslättens 

odlingslandskap och det 

omgivande landskapet är starkt 

präglat av det industriella 

lantbrukets monokultur. 

Variationerna i landskapet är 

relativt små och därför bör 

bevarande av individuella träd, 

träddungar och annan växtlighet främjas.  

Inom Torsgården 2:4 och 2:1 finns ett kulverterat dike med rörstam som 

kopplas till en huvudstam längre bort, vilket inte anses falla under 

biotopskyddet småvatten i jordbruksmark. Det tolkas inte vara ett öppet dike 

och det finns ingen annan växtlighet än bladvass vilket tyder på att det är 

fuktigt större del av året. Vass är känsligt för stora förändringar i fuktighet 

vilket tyder på att området har någorlunda jämn fuktighetsbalans året runt.  

Miljökvalitetsnormer 

Recipient för dagvatten från planområdet är Afsån som mynnar ut i Lidan. 

Den har enligt VISS "måttlig" ekologisk status och "uppnår ej god" kemisk 

status. 

Den ekologiska statusen beror på problem med övergödning och 

vandringshinder. Statusen för fisk är klassad som otillfredsställande och det 

beror på övergödning och hydromorfologisk påverkan. Vattenförekomsten 

Bild 5: Del av naturmiljön inom planområdet 



Detaljplan för Torsgården 2:1  2022-09-05 

 

Sida 9 

 

har också problem med miljöfarliga ämnen, inklusive så kallade särskilt 

förorenade ämnen. 

Kulturmiljö och fornlämningar  

Inom planområdet finns utpekade fornlämningar enligt 

Riksantikvarieämbetets (RAÄ) fornsök. Västergötlands museum har inom 

planarbetet utfört en arkeologisk utredning. Utredningen har genomförts 

genom arkiv- och kartstudier, inventering och sökschaktsgrävning inom 

utredningsområdet. Inom området drogs totalt 22 schakt.  

Inom utredningsområdet finns fornlämning Vara 50:1, fyndplats för en 

stenyxa och Vara 44:1, ett vägmärke, väghållningssten. I direkt anslutning till 

utredningsområdet finns fornlämning Vara 49:1, fyndplats för en stenyxa 

samt Vara 51:1, ett vägmärke, väghållningssten. Uppgift om ett 

flatmarksgravfält finns, RAÄ 55:1, beläget ca 700 meter nordväst om 

planområdet.  

Befintlig väg/markväg som går genom området och ursprungligen har 

förbundit Vara med Emtunga är en äldre för området intressant väghistorisk 

lämning. Denna bör kunna inkorporeras i området.  

Det dokumenterade Vägmärket/Väghållningsstenen RAÄ Vara 44:1 kunde 

vid utredningen inte påträffas. Bebyggelsen som legat på platsen är riven 

sedan länge. I området finns tippade massor. Inte heller 

vägmärket/väghållningsstenen RAÄ Vara 51:1 belägen strax utanför 

utredningsområdet kunde vid utredningen 2014 påträffas. I området är idag 

större modern fastighet för verksamhet uppförd. Här finns även diverse 

betongfundament etc. placerade.  
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Bild 6: Bilden ovan visar utbredningsområdet för den genomförda arkeologiska 

utredningen. 

Hälsa och säkerhet 
 

Förorenad mark 

Inga potentiellt förorenade områden finns i planområdet.  

Buller 

Planområdet är idag lokaliserat inom ett verksamhets- och industriområde i 

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

Närmaste bostadsområde finns beläget cirka 500 meter från planområdet och 

är avskärmat från planområdet genom annan bebyggelse och verksamheter. 

Risk och transport med farligt gods 

I anslutning till planområdet går väg E20, som är utpekad som en 

rekommenderad primärväg för farligt gods. Väg 187 (Östra ringleden) är inte 

en rekommenderad väg för farligt gods men transporter med farligt gods kan 

förekomma.  

Högspänningsledningar 

I anslutning till planområdet har Vattenfall eldistribution en 40 kV 

högspänningsluftledning och med denna spänningsstyrka krävs 
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säkerhetsavstånd för ny bebyggelse, för spänningsstyrka över 24 kV där 

människor kan antas vistas stadigvarande, bör byggnaden placeras på ett 

avstånd av minst 20 meter från närmaste anläggningsdel.   

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

människor inte antas vistas stadigvarande, bör byggnaden placeras på ett 

avstånd av minst 10 meter från närmaste anläggningsdel, detta utifrån 

säkerhetsområde och elsäkerhetsrisk 

Trafik 

Planområdet ansluter till Östra Ringleden (väg 187) via infarterna Ventilgatan 

och Däckgatan. Området är inte helt exploaterat än, men infrastrukturen i 

form av gata är under pågående utbyggnation. 

Invid och inom planområdet finns ingen trafikseparering för fotgängare samt 

cyklister. 

En befintlig busshållplats, hållplats Torsgården finns längsmed väg 187. 

Avgångar finns mot Vara tätort, Skara samt Herrljunga. 

Geotekniska förhållanden  

Under planprocessen har en geoteknisk utredning tagits fram, som efter 

samråd kompletterats med ytterligare stabilitetsberäkningar för befintlig vall 

inom planområdet. Utredningen syftar till att utreda områdets lämplighet för 

föreslagen byggnation samt ge förslag på grundläggningsmetoder.  

Jordlagerföljden utgörs huvudsakligen överst av fyllning som underlagrats av 

varvig lera på friktionsjord. Från ca 3 meter är leran generellt siltig till dess att 

stopp erhålls och friktionsjord/fast botten påträffas. Stopp erhålls omkring 5-

7 meter under markytan i norra nordöstra delen av området, medan det i den 

södra delen av området erhålls omkring 8-15 meter under markytan.  

 

Utifrån utförda undersökningar förväntas grundvattenytan ligga mellan ca 1-

1,4 meter under markytan.  

Teknisk försörjning 
 

Vatten och avlopp 

Kommunalt dricksvatten och spillvatten är redan utbyggt i området. 
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Dagvattenhantering 

Planområdet är uppdelat i fyra avrinningsområden där delområde 2 och 4 

avvattnas mot norr och delområde 1 avvattnas mot öst. Delområde 3 

avvattnas mot söder, varav vattnet flödar därefter mot nordöst (se figur 1 i 

utredning). Detta fördelar skyfallsvattnet, som inte ryms i anläggningarna, till 

två naturliga rinnvägar som går norrut. I skyfallssituationer sker avrinning 

över jordbruksmark och bedöms kunna ske med liten risk.  

 

Bild 7: Befintlig avrinning inom planområdet enligt utförd dagvattenutredning. 
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Markavvattningsföretag 

Planområdet omfattas av två markavvattningsföretag Torsgårdens 

torrläggningsföretag från år 1916 som är söder och öster om planområdet 

samt Torsgårdens torrläggningsföretag från 1913, beläget norr om 

planområdet.  Markavvattningsledningarna ansluter till plangränsen i norr 

respektive till södra plangränsen och avvattnas efter ca 600 respektive 1 000 

meter utanför planområdet ut i ett biflöde till Afsån.  

 

Bild 8: aktuella markavvattningsföretag redovisas med blå prickar och 

planområdesgräns redovisas med svart streckad linje.  

Övriga ledningar 

Fastigheten är i dagsläget delvis anslutet till elnätet och planerade fastigheter 

förväntas kunna anslutas till befintligt elnät i samband med att detaljplanen 

genomförs. I anslutning till planområdet har Vattenfall eldistribution en 40 

kV högspänningsluftledning. 
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Förändringar planförslag   

Detaljplanen syftar till en större flexibilitet för olika typer av verksamheter 

samtidigt som gestaltning av ny byggnation och god anpassning till 

landskapsbilden är av stor vikt.  

Planområdet består av en mindre andel allmän platsmark som utgörs av natur 

och kommunala gator. Majoriteten av planområdet möjliggörs för 

kvartersmark där ny bebyggelse kan ske utifrån fyra olika 

användningsområden.    

Bild 9: utsnitt av plankarta 

Allmän platsmark 
 

Natur 

Inom ändamålet natur (N) ingår områden för friväxande grönområden som 

inte sköts mer än enligt skötselplan eller genom visst begränsat underhåll. 

Natur finns planlagt i planområdets nordöstra, södra samt västra gräns och 

säkerställer bland annat dikesanläggning för kommande dagvattenhantering 

samt översvämningsyta.  
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Gata 

Plankartan säkerställer en utbyggnad av lokalgator inom planområdet. 

Lokalgatorna planläggs fram till makadamkant så att hela gatans drifts- och 

skötselområde omfattas av planbestämmelsen. 

Kvartersmark 

För att motsvara ett framtida behov av etableringar för olika typer av 

verksamheter föreslås fler användningsområden inom planområdet jämfört 

med gällande detaljplan. Inom kommunen finns ett större intresse för olika 

typer av etableringar, vilket detaljplanen nu avser reglera. Inom 

kvartersmarken där ny bebyggelse föreslås regleras markanvändningen med 

följande planbestämmelser: 

 

Industri, ej störande (J) 

Inom ändamålet industri ingår produktion, lager, partihandel och annan 

jämförlig verksamhet. Även komplement för industrins verksamhet såsom 

kontor tillåts inom användningen. 

Verksamheter (Z) 

Användningen verksamheter ska tillämpas för områden för service, lager, 

tillverkning med tillhörande försäljning, partihandel och annan jämförlig 

verksamhet med begränsad omgivningspåverkan. Även komplement till 

verksamheten ingår i användningen.  

Kontor (K) 

Användningen kontor ska tillämpas för områden för kontor, 

tjänsteverksamhet och annan jämförlig verksamhet med liten eller ingen 

varuhantering. Även komplement till verksamheten kontor ingår i 

användningen.  

Teknisk anläggning (E) 

Det finns behov av att kunna bygga transformatorstation och pumpstation till 

området och därför planläggs ytor för teknisk anläggning inom Torsgården 

2:1.  

Handel, skrymmande varor, ej livsmedel (H) 

Användningen handel har preciserats då det är av stor vikt för kommunen att 

dessa externa områden i Vara tätort inte ges utrymme att konkurrera ut den 
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starka småstadshandel som finns i Vara småstad. För att möta intresset av att 

nyetablera en viss typ av handel, men för att samtidigt inte konkurrera med 

butikerna inne i stadskärnan, föreslås handel med skrymmande varor men ej 

livsmedel tillåtas. Motiveringen till detta är att skrymmande varor mer kan ses 

som något som inhandlas mer sällan och oftast med någon form av transport, 

medan ”påshandel” eller detaljhandel mer är något som inhandlas som en 

dagligvara och som helst ska vara centralt beläget. Att livsmedel inte tillåts i 

detta område motiveras med samma argument som ovan; att den typen av 

handeln inte ska innebära att centrumhandeln konkurreras ut.  

Egenskapsbestämmelser  

De egenskapsbestämmelser som planförslaget innehåller är: 

Exploateringsgrad (e1) – tillämpas för att reglera bebyggelsen största 

omfattning. Inom planområdet är det möjligt att exploatera 50% av 

fastighetsytan.  

Placering (p1) –Byggnad ska placeras minst 6,0 meter från fastighetsgräns. 

Bestämmelse om placering sker för att kunna säkerställa utrymme mellan 

byggnader samt då byggnaders höjd medför att det bedöms som nödvändigt 

att säkerställa utrymme för att få ett gestaltningsmässigt bättre intryck av 

området. 

Totalhöjd – tillämpas för att reglera byggnadsverkets hela höjd inklusive 

exempelvis skorstenar och master. På den västra sidan av Ventilgatan är det 

möjligt att bygga upp till 15 m i totalhöjd. På den östra sidan av Ventilgatan är 

det möjligt att bygga upp till 35 meter i totalhöjd.  

Markreservat för gång- och cykelväg (x-område) – Denna mark används för 

att reservera kvartersmark för framtida potentiell gång- och cykelväg 

Utformningsbestämmelse (f1) reglerar att 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 med fönster.  

Utformningsbestämmelse för skylt (f2 ) - Skyltar och dylikt får ej vara 

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

Skyltar placeras i första hand på fasad i direkt anslutning till verksamheten. De 

anpassas till byggnadens arkitektur och volym, både vad gäller skyltens storlek 

och utförande, och inryms inom byggnadens siluett. Väl utformad och 

placerad kan skyltningen bidra positivt till upplevelsen av platsen. Områdena  

närmast utmed E20 hålls fria från fristående skyltar.  

n1 - planbestämmelsen reglerar att fördröjningsmagasin ska anläggas och att 

fördröjningsmagasin ska ha en kapacitet om att omhänderta 160 m3 dagvatten 

per hektar tomtarea  

m1 - En planbestämmelse om att damm eller översvämningsyta omfattande 

141 m3 per hektar fastighetsarea läggs till för att säkerhetsställa 

dagvattenhantering 

m2 – en planbestämmelse om skydd av träd i detaljplan införs. 

Egenskapsbestämmelsen reglerar att träden inte får fällas eller tas ned under 

förutsättning att träden inte är skadade eller sjuka. Marklov krävs. 

Planbestämmelsen införs för att säkerställa biologisk mångfald, 

spridningssamband samt ekosystemtjänster. 

Planbestämmelsen är kopplad till respektive egenskapsyta, där varje 

egenskapsyta (cirkel) redovisar ett inmätt träd. 
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dike – Ett område omfattande dikets bredd (enligt projekteringsförslag 

varierande mellan 3,5 m till 4,2 m) plus 5 meter i avstånd för underhållning 

från ena hållet, respektive 0,5 meter från kraftledning föreslås för att 

tillgodose behovet av öppna dagvattendiken. Ytan för dike omfattar totalt 

cirka 10 meter i bredd längs fastighetsgräns.  

Upphävande av del av detaljplan 

Del av detaljplan för kv. Plåtslagaren utvidgning (3627) upphävs genom 

planförslaget. Ytan under kraftledningen kan inte användas på grund av 

säkerhetsavstånd från luftledningen och därför avser kommunen ta bort 

gällande kvartersmark/ industriändamål där. Det berörda området redovisas 

genom skafferad yta i plankartan.  

Gestaltningsprogram 

I samband med de båda detaljplanerna för Torsgården och Plåtslagaren 4 togs 

ett gestaltningsprogram fram. Syftet med programmet är att förtydliga 
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detaljplanens intentioner kring utformning av byggnader och mark. 

Verksamhetsområdet ligger intill E20 och är således en viktig entré till Vara 

tätort. Programmet tar upp vikten av att utforma byggnader med 

genomtänkta material- och kulörval och med hänsyn till omgivande landskap, 

hur den obebyggda marken kan hållas prydlig gällande upplag, in/utfarter och 

grönska. Hur skyltar placeras och utformas är också viktig för den gestaltade 

miljön.  

 

Kulturmiljö 

Västergötlands museum bedömer att det utöver karterade fornlämningar inte 

föreligger antikvariska hinder och att ytterligare antikvariska åtgärder inte 

behövs. Inga nya fornlämningar eller kulturhistoriska lämningar har påträffats 

inom utrett område. Västergötlands museum bedömer att syftet med 

utredningen uppnåtts, dvs. att alla lämningar inom området är kända och 

bedömda avseende fornlämningsstatus. Om fornlämning konstateras under 

detaljplanens genomförande skall detta anmälas till Länsstyrelsen enligt 2 kap. 

§ 5 Kulturmiljölagen (SFS 1988:950) 

 

Hälsa och säkerhet  

Förorenad mark 

Om föroreningar upptäcks vid markarbete ska anmälan ske direkt till 

kommunens miljö- och byggnadsnämnd. 

Detaljplanens markanvändning 

Inför granskning har plankartan reviderats för att separera persontät 

markanvändning från den mer produktionsbetonande användningen. Ett 

användningsområde för handel, kontor och verksamheter möjliggörs i 

planområdets södra del, medan planområdets norra del får användas för ej 

störande industri. 

Det södra användningsområdet kan användas mer frekvent för handel och är 

mer persontätt till sin användning samtidigt som användningsbestämmelsen 

för verksamheter inte ska vara störande och medföra omgivningspåverkan. 

De markanvändningar som används i det södra området bedöms bedöms inte 

medfara olägenhet eller risk för hälsa och säkerhet. 
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Ej störande industri förläggs till planområdets norra del. För att säkerställa att 

ingen störande verksamhet tillåts inom planområdet så används (J) ej störande 

industri. Ej störande industri finns inte specifikt definierat men utgår från fall 

till fall med hänsyn till vilken typ av verksamhet, verksamhetens omfattning 

och var den placeras. Detaljplan hänvisar till boverkets beskrivning av 

verksamhet och industri varpå underkategorier finns som beskriver störande 

verksamheter. Det norra markanvändningsområdet avskiljs genom lokalgatan 

Däckgatan vars vägområde uppgår till tio meter. Med detaljplanens 

placeringskrav (p1 ) av byggnader om sex meter från fastighetsgräns så uppnås 

ett skyddsavstånd om minst 22 meter. Denna buffertzon bedöms ge tillräcklig 

avgränsning från den mer besöksintensiva användningen i det södra området. 

Inför granskning av detaljplanen har industri preciserats till ej störande, vilket 

begränsar verksamhetens omgivningspåverkan. Markanvändningen har inte 

preciserats ytterligare då kommunen med avgränsade områden samt 

Däckgatans buffert bedömer att markanvändningarna inte medför risk för 

människors hälsa eller säkerhet.  

Detaljplanens omgivningspåverkan 

Planområdet är placerat 500 meter från bostadsbebyggelse och avgränsas av 

trafikled 187 samt E20. Planområdet är avskilt från tätort och med hänsyn till 

detaljplanens preciserade markanvändning om att industri inte får vara 

störande samt att markanvändning inom planområdet preciserats så att publik 

verksamhet avskiljs från mer produktionsbetonad verksamhet bedöms 

detaljplanen ha begränsad omgivningspåverkan.  

Buller och trafikbuller 

Verksamheterna som medges för inom planområdet är i sig inte störande 

genom precisering av industri och utgör ingen olägenhet för intilliggande 

bebyggelse. Verksamheter som ger upphov till verksamhetsbuller ska dock 

klara riktvärdena som anges i Naturvårdsverkets vägledning om industri- och 

annat verksamhetsbuller (rapport 6538) mot bostäder. 

 

De främsta transporterna till och från planområdet uppskattas utgöras av 

olika typer av leveranstransporter. Utifrån detta antagande, och förväntan om 

effektiv transport, uppskattas den främsta trafiken färdas via de större 

vägarna, dvs de flesta transporter beräknas ske via väg 187 och vidare till E20, 
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alternativt väg 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 påverkas minimalt av 

buller och vibrationer från eventuella transporter till och från planområdet.  

 

Bild 10: utdrag ur Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat 

verksamhetsbuller 

De verksamheter som tillåts inom planområdet ska inte vara störande för sin 

omgivning. Detta innebär att kommunen kan göra bedömningen att 

markanvändningen är lämplig ur bullerhänsyn.  

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 150 

meters avstånd från farligt gods-led.  
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Bild 11: från länsstyrelsernas rapport ”Riskhantering i detaljplanerprocessen” som 

visar zonindelning för riskpolicyns riskhanteringsavstånd. Bilden visar en vägledning 

i hur markanvändning, avstånd och riskhantering bör beaktas i detaljplanprocessen.  

Planförslaget medger för bebyggelse för markanvändningarna:  

 Verksamheter (Z)  

 Handel med skrymmande varor, ej livsmedel (H1)  

 Industri, ej störande (J) 

 Kontor (K) 

 Teknisk anläggning (E) 

Enligt planförslagets förslag till markanvändning i förhållande till 

länsstyrelsens rapport om riskhantering bedöms föreslagen markanvändning 

kunna ingå i zon B. I zon B kan bebyggelse uppföras cirka 75 meter från 

trafikled med farligt gods utan att vidare riskåtgärder behöver vidtas. 

Planförslaget innebär att bebyggelse kan uppföras som närmast cirka 100 

meter från E20 och cirka 150 meter från väg 187. Det innebär att 

planförslaget förhåller sig till rekommenderade säkerhetsavstånd. Kommunen 

bedömer därför att planförslaget är lämpligt utifrån riskhänsyn.  

Högspänningsledning 

Planförslaget tillgodoser behovet av skyddsavstånd mellan ledning och 

byggnad eftersom NATUR-marken är 8 meter bred och att NATUR-marken 

börjar 10 meter från ledningen, samt att byggnad inte får uppföras närmre än 
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6 meter från fastighetsgräns inom kvartersmark. Från kraftledningen blir det 

alltså sammanlagt ett byggnads- och anläggningsfritt område omfattande cirka 

24,5 meter. 

Planförslaget tillgodoser behovet av skyddsavstånd mellan dagvattenlösning 

och ledning genom att ett område lämnas byggnadsfritt genom att den 

berörda delen av planen upphävs omfattande 10 meter från ledningens 

yttersta del. Utöver de 10 metrarna läggs en marginal omfattande 1 meter från 

det projekterade dikets kant. Yta för underhåll av dike planeras på motsatt 

sida från dikets håll, än ledningen, vilket innebär att underhåll inte kommer 

ske under ledningen.  

Planförslaget bedöms inte medföra risk för människors hälsa och säkerhet. 

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 en byggnads 

angreppspunkt bör understiga 50 meter. Minsta körbanebredd bör vara minst 

3 meter och i kurvor bör körbanebredden ha 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  

Ventilgatan byggs ut 10 meter i bredd, enligt gatusektion ovan. Av dessa 10 

meter blir gatuutrymmet 6,5 meter, och vid sidan bevaras utrymme 

omfattande 1,75 meter på var sida för belysning och ledningar bland annat.  
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Bild 12: Princip över gatusektioner inom planområdet 

Trafikflöde 

I samband med detta planförslag togs en trafikutredning fram. Den planerade 

utvecklingen på området Torsgården kan förväntas att öka trafikmängderna i 

denna del av Vara tätort. Enligt analysen i trafikutredningen beräknas den 

planerade utvecklingen på området Torsgården totalt sett alstra cirka 3700 

fordon/dygn. Detta ger en trafikalstring som är cirka 700 fordon/dygn färre än 

vad som beräknas för gällande detaljplan för området.  

Påverkan på Östra ringleden (väg 187) beräknas ge högre trafikflöden på cirka 

1500-2000 fordon/dygn förbi själva utredningsområdet. Norr respektive 

söder om utredningsområdet ökar trafikflödena med cirka 100-150 

fordon/dygn. Beaktas även den planerade utvecklingen på området Heljeved 

sydost om E20 tillkommer cirka 500 fordon/dygn förbi Torsgårdsområdet. 

De tre mindre gator som omfattas av planförslaget; Dubbgatan, Ventilgatan 

och Däckgatan, kommer att få ökade trafikflöden om cirka 44 fordon/dygn 

(Dubbgatan), cirka 1593 fordon/dygn (Ventilgatan), respektive cirka 1799 

fordon/dygn (Däckgatan) fordon/dygn utöver nollalternativet. 

Trafikutredningens justerade nollalternativ för år 2040 omfattar de delar av 

detaljplaneområdet som idag redan är bebyggt. 

Den föreslagna utvecklingen för både Torsgården och Heljeved innebär en 

omfördelning av trafiken inom Vara tätort. Resultatet blir en minskad trafik i 

de centrala delarna av tätorten till att istället få utredningsområdet som start-

/målpunkt. Sammanfattningsvis konstaterar utredningen att förslaget till 
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detaljplaner för området Torsgården beräknas alstra mindre tillkommande 

trafik och därigenom ha en mindre påverkan på trafikflödena. 

Beräkningar av kapacitet för alla tre berörda korsningar; korsningen väg 187 – 

Ventilgatan, korsningen väg 187 - Dubbgatan samt korsningen väg 187 – 

Däckgatan, ger vid handen att ökad trafikmängd enligt planförslaget ger lägre 

belastningsgrader än Trafikverkets krav på alla tre korsningarna. Av denna 

anledning behövs inga ytterligare åtgärder i korsningspunkterna utifrån 

kapacitetsskäl. Den utbyggnad av gator som sker på allmän platsmark inom 

planområdet har vägbredder som är anpassade efter uppskattad trafikmängd. 

Planförslaget medger i övrigt inga åtgärder på Trafikverkets vägområde. 

Gång- och cykeltrafik 

Inom planområdet säkerställs en fem meter bred markremsa som reserveras 

för framtida Gång- och cykelförbindelse. Vara kommun ser för närvarande 

över hela gång- och cykelvägnätet för att utreda vilka länkar och områden 

som behöver kompletteras med ny eller förändrad gång- och cykelväg, men 

detaljplanen möjliggör endast markreservat för framtida gång och cykeltrafik i 

avvaktan på kommunens övergripande gång- och cykelplanering. 

 

 

Bild 13: på X-område där gång- och cykeltrafik möjliggörs genom kvartersmark 
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Parkering 

Parkeringsbehovet kan tillmötesgås genom att utveckla parkeringsmöjlighet 

inom den egna fastigheten, alternativt genom samnyttjande av 

parkeringsplatser om sådant finns tillgängligt inom skäligt gångavstånd till 

planområdet.  

Geotekniska förhållanden  

Rekommendationen enligt den geotekniska utredningen är att all mullhaltig 

jord bör grävas bort inför byggnation. Marken är sättningskänslig och all 

uppfyllning och ytliga grundläggningar kommer medföra sättningar. Dessa 

kan dock begränsas till viss del så länge som överkonsolideringsgraden inte 

överstigs. Vid en översiktlig beräkning med uppfyllning/utbredd last så kan ca 

40 kPa tillåtas, dvs. 2 meter uppfyllnad innan för stora sättningar erhålls.  

Kan uppfyllningar begränsas kan det finnas goda möjligheter för ytliga 

grundläggningar.  

Det ska även belysas att grundvattensänkning bör undvikas efter detta medför 

högre tillskottsspänningar i jorden som genererar sättningar.  

Beroende på lastfall och typ av konstruktioner kan olika 

grundläggningsmetoder tillämpas. För norra delen av området bedöms 

grundläggningsförhållanden som mer gynnsamma då lermäktigheterna där är 

mindre. Däremot för nuvarande maximala tillåtna höjder inom området 

bedöms pålning erfordras för hela området.  

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

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

kompensationsgrundläggning komma i fråga.  

I läge för planerad byggnation rekommenderas att urgrävning av all mullhaltig 

jord utförs innan grundläggning kan ske på kontrollerad packad fyllning. 

Beroende på aktuella laster kan lastkompensations erfordras vid 

markgrundläggning.  

Schaktning  

Siltig lera är erosionskänslig och flytbenägen i vattenmättat tillstånd. Vid 

schaktning under grundvattenytan och samtidigt länshållning av schakten 

finns risk för erosion och bottenuppluckring. Eftersom det kan bli aktuellt 
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med schaktning och återfyllning under grundvattennivån krävs att detta 

studeras och planeras särskilt innan arbetet påbörjas och skydda slänterna. 

 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

Kommunalt vatten och spillvatten är redan utbyggt i området och anslutning 

till kommunalt verksamhetsområde görs på beställning och behov från 

fastighetsägare.  

Dagvatten 

I samband med detaljplanen har en dagvattenutredning gjorts. För att 

säkerställa en bra dagvattenhantering enligt dagvattenutredningen har 

reglering skett på plankarta genom två planbestämmelser, damm eller 

översvämningsyta som skall omhänderta 141 kubikmeter per hektar 

fastighetsarea samt att fördröjningsmagasin med en kapacitet om att 

omhänderta 160 kubikmeter dagvatten per hektar fastighetsarea skall anläggas.  

Kommunen har tagit fram projektering för dagvattenlösning inklusive  

dammar utifrån genomförd dagvattenutredning för att säkerställa att 

dagvattnet omhändertas på ett bra sätt. Kommunens projektering är för ett 

större område än enbart detta planområde då kommunen vill säkerställa att 

dagvattenhantering sker på bra sätt för ett större område.  

Enligt dagvattenutredningen ska ca 3800 m³ dagvatten utjämnas inom 

planområdet. Kommunens synsätt är att volymen för utförd damm och 

krossmagasin på totalt drygt 1800 m³ kan tillgodoräknas i denna volym. 

Således kan planen inkludera ytterligare utjämning av 2000 m³ dagvatten med 

alla föreslagna dagvattenåtgärder.  
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Bild 14: Illustrationen ovan redovisar förslaget hur dagvattnet kan lösas i området.  

Översvämningsrisk- och skyfallshantering 

Arbeten med dagvattenledningar och utjämningsvolymer har byggts ut i två 

etapper inom planområdet. Nu pågår etapp 3 som inkluderar arbeten med det 

allmänna dagvattensystemet, (även övrig teknisk försörjning), med ledningar 

vilka har servisavsättningar mot kommande fastigheter. De allmänna 

ledningarna avbördas till de två intilliggande markavvattningsföretagen. 

 

Förutom ledningssystem har fördröjningsvolymer/utjämningsvolymer 

anlagts. Detta i form av en dagvattendamm med effektiv volym upp till mark 

på 1000 m³ samt krossdiken utmed gatan som har motsvarande volym om ca 

840 m³. Dammen ligger strax utanför planområdet medans krossdikena ligger 

inom planområdet till ca 95%. 

Systemet är utformat så att det har hydraulisk kommunikation med båda 

markavvattningsföretagen. Enligt dagvattenutredningen  ska ca 3800 m³ 
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dagvatten utjämnas inom planområdet. Kommunens synsätt är att volymen 

för utförd damm och krossmagasin på totalt drygt 1800 m³ kan tillgodoräknas 

i denna volym. De fördröjningsmagasin som i övrigt plantekniskt säkerställs 

inom kvartersmark ska omhänderta dagvatten enligt dagvattenutredningen. 

De volymer dagvatten som detaljplanen plantekniskt säkerställer samt den 

projekterade dagvattenlösning kommunen utför bedöms inte medföra risk för 

ny bebyggelse eller samhällsviktig infrastruktur. 

Dagvattenhantering och påverkan på miljökvalitetsnormer 

Planområdet kommer i likhet med utgångsläget att avvattnas genom två 

befintliga dagvattenledningar. Ledningarna är kulverterade diken som för 

länge sedan anlagts inom markavvattningsföretag. Efter ca 1 respektive 1,5 

km för ledningarna ut vattnet i en öppen bäck. Bäck en är meandrande och 

mynnar ut i Afsån ca 7 km nedströms ledningarnas utlopp. 

Före exploatering beräknas fosfor, kväve och suspenderade ämnen överstiga 

riktvärdet. Fosfor med 170 μg/l mot riktvärdets 160, kväve med 4 100 μg/l 

mot riktvärdets 2 000 och SS med 77 000 μg/l mot riktvärdets 40 000. 

Efter exploateringen och med föreslagna reningsåtgärder ligger de samlade 

utsläppen under riktvärdena. Tre delflöden ligger över riktvärdet men 

kompenseras av lägre nivåer för andra delflöden. Det är tungmetallerna bly, 

kadmium och krom samt BaP (bens(a)py ren) som här ligger över riktvärdet. 

De tre delområdena som får halter över riktvärdet är små och bidrar inte så 

mycket till det totala utflödet. Det samlade utflödet får därigenom lägre halter 

än riktvärdet och bedömningen är att MKN inte påverkas negativt, 

framförallt då recipientvattnets höga halt av magnesium och kalcium ger 

tillräckligt skydd för biota från påverkan av tungmetaller i detta fall. 

Markavvattningsföretag 

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.  

Övriga ledningar 

Planerade fastigheter förväntas kunna anslutas till befintligt elnät.  
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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.  

Miljöbedömning och konsekvenser  

Undersökning  

Kommunen har tillsammans med Länsstyrelsen genomfört ett 

undersökningssamråd under juni 2021. Undersökningssamrådet har utgått 

från kriterier i Miljöbalkens 6 kap. Kommunen bedömer att genomförandet 

av förslaget inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.  

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. 
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Konsekvenser 

Nollalternativ 

Gällande detaljplan kommer fortsatt att reglera marken att tillåta exploatering 

för industriändamål. Marken inom Torsgården 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 för 

jordbruksändamål. 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 

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 
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anspråk och att andelen transporter totalt sett skulle öka. Således anser 

kommunen att planförslaget kan anses lämpligt.  

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 recipient. 

Genomförande av detaljplan  

Tidsplan 

Steg i detaljplaneprocessen för 

standardförfarande 

Planerade tidpunkter 

för planen 

Planuppdrag Kommunstyrelsen 2020-06-10 (KS §88) 

Upprättande av planförslag 2020-2021 

Samråd  september 2021 

Granskning  Juni-augusti 2022 

Antagande September-oktober 2022 

Laga kraft Oktober-november 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 och huvudmannaskap 

Marken inom planområdet är i kommunal ägo, detta gäller både kvartersmark 

och allmän platsmark. Kommunen är huvudman för allmän platsmark.  

Servitut och ledningsrätt  

Akt 1470-341 

Avser ledningsrätt för starkströmledning. Denna blir 

oförändrad i och med planförslaget.  

Akt 16-IM1-89/16139.1 

Ett inskrivet servitutsavtal på Torsgården 2:1 för 

dagvattenledning, som i själv verket är ett nyttjanderättsavtal, är 

inte längre giltigt på grund av att härskande part (kommunen) 

numera är ägare till fastigheten. Avtalet ska tas bort från 

fastighetsregistret. 

Fastighetskonsekvensbeskrivning  

Planområdet består av fastigheterna Torsgården 2:1 och Torsgården 2:4. 

Vid planens genomförande kommer de tomter som fastighetsbildas att säljas 

vidare till exploatörer, styckas av och bilda nya fastigheter, medan det som är 

planlagt som gata och natur, dvs. allmän platsmark fortsätt ska vara en 

fastighet i kommunalt ägo.  

Den del av Torsgården 2:1 som hamnar utanför planlagt område i norr (se 

skafferad yta i illustration nedan) avses regleras till annan fastighet och säljas.  

Hur framtida tomtindelning blir är ännu inte avgjort, utan beror på framtida 

intressen. Men en trolig indelning illustreras nedan.  
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Bild 15: Illustration potentiell framtida tomtindelning 

Plangränser anpassas efter hur redan utbyggd gata projekterats, med ett 

utrymme om 10 meter för gatuutrymmet. Gatubredden är 6,5 meter och 

resterande 3,5 meter är för skötsel. Likaså förväntas fastigheterna anpassas vid 

fastighetsbildning i enlighet med gränser för allmän platsmark respektive 

kvartersmark vid Ventilgatan och fortsättningen på Däckgatan. Detta berör 

enbart kommunal mark. Dessa berörda delar som är planlagda för allmän 

platsmark avses fortsätta tillhöra Torsgården 2:1 vid fastighetsbildning (se 

gröna ytor ovan).   

En dagvattenledning går längs fastighetsgräns mot Montören 4, vilket avses 

skyddas genom allmän platsmark NATUR i detaljplan och säkerhetsställas 

genom ledningsrätt vid fastighetsbildning.  

Ledningsrätt för kraftledning genom Torsgården 2:1 påverkas inte genom 

planförslaget då den är utanför planområde samt att ledningsägarens krav på 

skyddsavstånd efterlevs.  

Inga gemensamhetsanläggningar föreslås eller påverkas av planförslaget.  
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Detaljplanen innebär en rätt att bebygga fastigheten med högst 50% 

byggnadsarea. Placering av byggnad ska ske sex meter från tomtgräns. Ny 

bebyggelse begränsas höjdmässigt genom en totalhöjd på 35 meter. 

Detaljplanen innebär även ett krav om att omhänderta dagvatten inom den 

egna fastigheten och iordningställa fördröjningsmagasin eller 

översvämningsyta. 

Inom vissa fastigheter kommer utförandebestämmelser att gälla, där fasad 

mot E20 ska utformas i glas samt en annan utformningsbestämmelse som 

reglerar att skyltar mot E20 inte får vara rörliga eller blinkade samt att inga 

fristående skyltmaster får uppföras. Inom hela planområdets kvartersmark 

gäller att skyltars höjd inte får överstiga ny tillkommande bebyggelses 

nockhöjd. 

Detaljplanen reglerar även att skyddsvärda träd skall bevaras, vilket blir en 

begränsning för tillträdande fastighetsägare då träden endast får tas ned om de 

är sjuka eller skadade samt att marklov krävs vid nedtagande. 

Detaljplanen medger för ett allmännyttigt markreservat där gång- och 

cykeltrafik säkerställs genom planområdet. Kommunen äger i dagsläget 

marken inom planområdet och planerar att säkerställa x-områdets funktion 

genom servitut i samband med att detaljplanen vinner laga kraft. Vid framtida 

försäljning upplyses köpare om det aktuella x-området som detaljplanen 

medger för. Kommunen avser dock iordningställa markreservatet och 

möjliggöra gång- och cykelbana samt sköta framtida underhåll efter att 

rättigheten bildats. 

Båda fastigheterna som blir av E-områdena för transformatorstationerna 

föreslås sammanfalla med kommunens fastighet Torsgården 2:1 vid 

fastighetsbildning (se gröna ytor ovan).  

Vid detaljplanens genomförande föreslås att aktuella markavvattningsföretag 

inom planområdet omprövas. Detaljplanen bedöms dock inte medföra 

konsekvenser för aktuella markavvattningsföretag då dagvattenhanteringen 

inom planområdet medför samma utflöde av dagvatten till 

markavvattningsföretaget samt att markavvattningsföretagen är äldre och till 

stor del inaktuella. Markavvattningsföretagen borde omprövats inom 

båtnadsområdet i samband med att stor del av berörda fastigheter inom 
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båtnadsområdet har exploaterats, till exempel för den del av båtnadsområde 

som ligger inom Vara tätort.  

Bygglov 

Inga förändringar i skyldigheten att söka bygglov föreslås.  

Ekonomiska och tekniska frågor 

Planekonomi 

Kommunen står för framtagandet av detaljplanen och dess kostnader. 

Planavgift tas ut vid bygglov och bekostas av fastighetsägare enligt av 

kommunen fastställd taxa.  

Kostnaderna för fastighetsreglering bekostas av fastighetsägaren, vilket i detta 

fall är kommunen.    

 

 

 

Karin Larsson, planarkitekt 

Emelie Aspeheim-Spreizer, planarkitekt 


