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Handläggning  

Detaljplan för Björnen 4 har i enlighet med beslut i miljö- och 

byggnadsnämnden varit på samråd mellan 29 mars och 25 april.  

Efter samråd har planförslaget reviderats och sedan har detaljplanen i enlighet 

med beslut i miljö- och byggnämnden varit föremål för granskning mellan den 

18 oktober och 2 november 2022.  

Detaljplanen handläggs med standardförfarande i enlighet med Plan- och 

bygglagen PBL (SFS:2010:900).  

Granskningsbedrivande  

Detaljplaneförslaget har skickats till sakägare enligt fastighetsförteckning, och 

övriga berörda enligt särskild förteckning.  

Handlingarna har varit tillgängliga på kommunens anslagstavla och 

kommunens hemsida www.vara.se. 

Inkomna synpunkter  

I samband med granskningen har 9 yttranden inkommit. Innehållet från 

synpunkterna har sammanfattats av planförfattaren och kommentarer till 

yttrandena från planförfattaren redovisas med kursiv indragen text. I 

kommentarerna beskrivs ändringar som gjorts med anledning av 

synpunkterna samt motiv till varför vissa synpunkter inte har tillgodosetts.  

Instans Utan 

synpunkt 

Med 

synpunkt 

Synpunkt 

beaktad 

Kommunstyrelsen x   

Lantmäteriet  x x 

Länsstyrelsen  x x 

Miljöenheten  x x 

Räddningstjänsten  x x 

Socialnämnden  x x 

http://www.vara.se/
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Tekniska x   

Trafikverket x   

Vattenfall Eldistribution x   

 

KOMMUNSTYRELSEN yttrar sig enligt följande: 

 

Kommunstyrelsen har inget att erinra. 

 Noteras 

LANTMÄTERIET yttrar sig enligt följande:  

GRUNDKARTA 

I grundkartan saknas Björnen 4s befintliga fastighetsgränser inom det aktuella 

planområdet. Dessa bör redovisas för att kunna bedöma de fastighetsrättsliga 

konsekvenserna som planförslaget medför. 

I grundkartan står datum 2023-03-26, vilket är ett datum som ännu inte varit. 

Kanske menas 2022? Isåfall bör datumet uppdateras då det är något föråldrat. 

Det är viktigt att grundkartan är aktuell i varje steg av planprocessen för att 

det ska vara lätt att överblicka de förutsättningar som finns för 

planläggningen. 

 Plankartan uppdateras enligt synpunkt ovan. 

INLÖSEN AV ALLMÄN PLATS MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP 

Det finns inte någon beskrivning om den rätt (enligt 6 kap. 13 § PBL) eller 

skyldighet på fastighetsägarens begäran (enligt 14 kap. 14 § PBL) som 

kommunen har att lösa in de allmänna platserna med kommunalt 

huvudmannaskap utan stöd av överenskommelse. 

Planbeskrivning har blivit uppdaterad. Information finns under 

”Fastighetskonsekvenser”. 
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LÄNSSTYRELSEN yttrar sig enligt följande:  

 

Länsstyrelsens samlade bedömning 

Under förutsättning att ni förtydligar planhandlingarna i vissa delar bedömer 

Länsstyrelsen med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu 

kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att 

prövas av Länsstyrelsen om den antas. 

Motiv för bedömningen 

 

För att bebyggelsen inte ska bli olämpligt med hänsyn till människors hälsa 

och säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion behöver 

ni förtydliga följande: 

Av planbeskrivningen framgår det att för att motverka eventuella 

konsekvenser av en översvämning i byggnader ska lästa tillåtna golvnivå 

regaleras till +78,50 meter över havet. Denna reglering saknas i plankartan. 

Det finns i stället en reglering som anger att färdig golvnivå ska vara minst 20 

cm över gata. Det framgår inte som denna bestämmelse syftar till att uppnå 

samma syfte. Ni behöver motivera varför denna reglering saknas eller införa 

en planbestämmelse om detta. 

I samrådet påpekade Länsstyrelsen att det är otydligt vilka flöden som ni tagit 

hänsyn till när det gäller risken för översvämning från Kvänumsån. I 

planbeskrivningen framgår att höjdskillnaden till Kvänumsån är ca 2 meter 

vilket tillåter viss översvämning. Ni behöver fortfarande tydligare ange vilka 

flöden ni tagit hänsyn till. 

Ni har kompletterat handlingarna med en geotekniks utredning och 

konstaterar att stabiliteten är tillfredställande. Ni anger att för att förhindra 

erosion ska slänterna förses med erosionsskydd. Ni behöver förtydliga vem 

som är ansvarig för denna åtgärd och om den är en förutsättning för att 

planområdets stabilitet ska anses tillfredställande. 

 Planbeskrivningen uppdateras enligt ovanstående synpunkter 
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MILJÖENHETEN yttrar sig enligt följande:  

Miljöenheten har granskat planbeskrivningen och övriga handlingar som 

innebär en översyn av fastighetens byggrätt för att möjliggöra för ny 

bebyggelse som ska harmoniera med befintlig bebyggelse i området. 

 

I förra yttrandet, daterat 2022-04-20, kommenterades dagvattenhanteringen, 

risker med eventuell översvämning/sked/erosion samt föroreningssituationen 

i området. I detta planförslag har man utrett dessa frågor vidare. Miljöenheten 

har inga ytterligare synpunkter på planförslaget. Det är dock viktigt att man 

säkerställer att dagvattenhanteringen sker på ett hållbart sätt och att 

översvämningsrisker/skredrisker minimeras i den fortsatta planeringen av 

bebyggelse inom fastigheten. Området till Kvänumsån är nära och 

vattenförekomsten i området har måttlig ekologisk status och uppnår ej god 

kemiska status. Det innebär att man inte ska tillföra mer kemiska ämnen eller 

näringsämnen till Kvänumsån. 

 Noteras 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN yttrar sig enligt följande:  

Från räddningstjänstsynpunkt finns inget att erinra mot rubricerat planärende 

förutsatt att nedanstående punkter beaktas. 

 Vattentillgång för räddningsinsatser ska tillgodoses med 

markbrandposter. Räddningstjänsten bör konsulteras vid osäkerhet 

kring placering och utformning av dessa. 

 Byggnaderna i det detaljplanerade området ska vara åtkomliga för 

räddningsinsatser. Hänsyn bör tas till de krav på uppställningsplatser 

och framkomlighet för räddningstjänstens fordon som framgår av 

Boverkets byggregler.  

Noteras  

SOCIALNÄMNDEN yttrar sig enligt följande: 

Socialnämnden har tagit del av planen och anser att tillgängligheten för 

personer med funktionsnedsättning speciellt ska beaktas. 

 Noteras 
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TEKNISKA NÄMNDEN yttrar sig enligt följande:  

Tekniska nämnden har inget att erinra. 

 Noteras 

TRAFIKVERKET yttrar sig enligt följande:  

Trafikverket har inget att erinra. 

 Noteras  

VATTENFALL ELDISTRIBUTION yttrar sig enligt följande:  

Vattenfall har inget att erinra. 

 Noteras  

Förändringar efter granskning  

Plankarta  

o Plankartan justeras så fastighetsgränser syns tydligt samt justerar 

datum på grundkartan 

Planbeskrivning  

Revideringar efter granskningen gällande granskningsutlåtandet framgår här.  

o Planbeskrivningen uppdateras med förtydligande kring 

översvämningsrisk kring Kvänumsån, erosionsskydd samt reglering av 

lägsta golvnivå.  

o Planbeskrivning uppdateras med information om kommunens rätt att 

lösa in mark på allmän plats.  

 

 

2022-11-03 

 

 

Ewelina Ursin Masterdalshei 

Planarkitekt 

Vara kommun 
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