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Inledning 

Antagandehandlingar består av  

 Plankarta upprättad på grundkarta  

 Planbeskrivning (denna handling) 

 Undersökning betydande miljöpåverkan 

 Samrådsredogörelse  

 Granskningsutlåtande 

Övriga handlingar och utredningar  

 Fastighetsförteckning  

 Geoteknisk utredning  

Detaljplan består av plankarta med bestämmelser och 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 planen.  

Planförfarande 

Detaljplanen handläggs efter samrådsskede med ett standardförfarande enligt 

plan- och bygglagen (SFS 2010:900) då samrådskretsen framfört synpunkter 

på planförslaget samt då delar av samrådskretsen inte godkänt planförslaget.  

 

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 

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.  
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Bild 1: Planprocessen vid standard förfarande  

Syfte med planen 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra upphävande av gällande 

tomtindelningsplan samt att möjliggöra byggrätt för flerbostadshus. I 

samband med detaljplaneprocessen har även en översyn gjort av gällande 

detaljplans markanvändning för allmän plats, gata och vid denna 

detaljplaneändring ses allmän plats med användningsändamål för gata över 

och kommunen blir huvudman samt markägare för den allmänna platsen.  

Gällande detaljplan för fastigheten regleras av en tomtindelningsplan vilket 

medför att ny bebyggelse inte går att uppföra så länge tomtindelningen 

kvarstår. Ett upphävande av tomtindelningsplanen samt översyn av 

fastighetens byggrätt görs för att möjliggöra ny bebyggelse som ska 

harmoniera med befintlig bebyggelse i området. 

Läge och areal 

 

Bild 2: Ortofoto över planområdet. Röd markering visar ungefärlig planområdesgräns. 
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Aktuellt planområde är lokaliserat inne i Kvänums tätort. Planområdet utgörs 

av fastigheterna Björnen 4, Tornum 6:53 samt del av Björnen 5. Ytan 

omfattar cirka 1300 kvadratmeter. 

Planområdet avgränsas i norr av Nygatan, i öst av Strömgatan, i söder av 

fastigheten Björnen 5 som utgörs av bebyggda flerbostadshus och väster om 

planområdet av fastigheterna Tornum 6:91 och Björnen 3 som är bebyggda 

med enbostadshus.  

Markägoförhållanden 

Marken inom planområdet ägs av privatperson och planarbetet finansieras 

genom planavtal. 

Tidigare ställningstaganden  

Översiktlig planering  

Kommunens översiktsplan aktualitetsförklarades för mandatperioden åren 

2018-2022. Planområdet är inte särskilt utpekat i översiktsplan, men 

översiktsplanen anger att Kvänum ska stärkas som kommunens 

företagskluster och som bostadsort. Planområdet är lokaliserat inom tätort för 

Kvänum enligt översiktsplanen och befintlig markanvändning för tätorten är 

bostads- och handelsändamål.  
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Bild 3: Bilden ovan är ett utdrag ur Vara kommuns Översiktsplan 2012 över tätorten 

Kvänum med gällande markanvändning enligt översiktsplanen  

Gällande detaljplan  

Fastigheterna Björnen 4 och Tornum 6:53 omfattas av stadsplan för 

Kvänums municipalsamhälle, antagen av municipalfullmäktige 26 augusti 

1957, respektive 22 april 1958. 

Detaljplanen reglerar att det på fastigheten får uppföras fristående 

enbostadshus i två våningar samt att vind får inredas. För användningen F, 

det vill säga de enbostadshus som får uppföras fristående, gäller att högst en 

fjärdedel av tomtens areal får bebyggas. Prickmark, mark som inte får 

bebyggas gäller på fastighetens östra sida mot Nygatan. 

 

Nygatan, öster om fastigheten samt Strömgatan, söder om fastigheten regleras 

som allmän plats, gata eller torg. Under planarbetets gång har det 

framkommit att delar av Strömgatan samt Nygatan ligger på kvartersmark 
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trots att de enligt detaljplan regleras som allmän plats. Gällande detaljplans 

allmänna platsmark i anslutning till planområdet är i privat ägo. 

 

Bild 4: Utsnitt ur detaljplan ”Kvänums stadsplan område 57” där fastigheten 

markerat i rött. 

 

Bild 6: Utsnitt ur tomtindelningsplan som fastigheterna fastighetsreglerats efter  
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Fastigheten Björnen 5 omfattas av detaljplan 1470-P153 som vann lagakraft 

den 2009-07-10. Detaljplanen reglerar att det inom fastigheten får uppföras 

flerbostadshus i två plan med en största tillåtna bruttoarea om 800 

kvadratmeter samt att enskild byggnad inte får ha större bruttoarea än 400 

kvadratmeter. Byggnadshöjd regleras till 8,5 meter.  

Fastigheten Björnen 5 har i detaljplan en snävt avgränsad mark som får 

bebyggas och en stor andel av fastigheten omfattas av prickmark – mark som 

inte får bebyggas. Även i fastighetsgräns mot Björnen 4 finns prickmark 

utlagd vilket påverkar detta detaljplanearbete. 

 

Bild 6: Utsnitt ur detaljplan för fastigheten Björnen 5, röd markering visar föreslaget 

planområde. 

Genom planarbetet kommer berörda detaljplaner som omfattas av det nya 

planområdet att upphävs och ersättas med planförslaget.  
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Kulturmiljöinventering  

Vara kommun har genom ett kulturhistoriskt kunskapsunderlag identifierat 

två viktiga kulturmiljöer i Kvänums tätort, Storgatan samt Nya vägen och 

Korsgatan (sid. 51). Storgatans värden kännetecknas av dess gatusträckning 

med varierande bebyggelse från 1900-talets första hälft. Gatunamnet och 

bebyggelsen är typisk för orter framvuxna kring sekelskiftet 1900 och som 

utvecklades till municipalsamhällen. Nya vägen och Korsgatans 

kulturhistoriska värden kännetecknas för dess villabebyggelse med tidstypiska 

1950/60-talsvillor representativa för tidens formspråk och uttryck. 

Aktuellt planområde omfattas inte av kulturmiljöinventeringen, men den 

framvuxna gatumiljön med utpräglade kvarter bedöms som en kvalitet för 

området och således bevarandevärt. 

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. Denna detaljplan bidrar till ytterligare 

förtätning inom Kvänums tätort, vilket på sikt kan bidra till ett mer effektivt 

markutnyttjande samt energieffektivitet. 

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.  
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Planeringsförutsättningar  

STADS- OCH LANDSKAPSBILD 

Planområdet karaktäriseras av en småskalig bebyggelse med i huvudsak 

friliggande enbostadshus i 1,5- 2 plan. Omgivande bebyggelse varierar i 

tidsålder, med kompletterande bebyggelse från 2000-talet till väster om 

planområdet. Den nya bebyggelsen väster om planområdet utgörs av 

sammanbyggda flerbostadshus i 1 plan. Flerbostadshusen har grå betongfasad 

samt sadeltak försedda med röda tegelpannor. Övrig bebyggelse varierar i 

kulör och form och det finns inget enhetligt uttryck för områdets gestaltning.  

 

Kvänums tätort har ett tydligt definierat gatunät som gör att tätorten är 

indelad i mindre kvarter, något som är tydligt från att orten växte fram som 

municipalsamhälle. Gatustrukturen avses bevaras. 

 

        

Bild 7 och 8: Bilden till vänster är vy över befintlig fastighet från korsningen 

Strömgatan-Nygatan och bild till höger vy från den gamla järnvägsbron.  

MARKANVÄNDNING  

Inom planområdet finns ett befintligt enbostadshus samt 

komplementbyggnad. Tillsammans upptar befintlig bebyggelse runt 200 

kvadratmeter. Planområdet består utöver det av trädgårdstomt med uppväxta 

träd samt mindre buskage.  

I planområdesgräns löper Nygatan i öst samt Strömgatan i syd och mittemot 

planområdet längs Strömgatan går Kvänumsån. Kvänumsån ligger på ett 

avstånd om 10 meter från planområdet. Inga kända naturvärden finns inom 

eller i anslutning till planområdet.  
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FORNLÄMNINGAR 

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet enligt 

Riksantikvarieämbetets fornsök. 

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN  

Enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU) består planområdet av glacial 

lera medan bäckravinen utanför planområdet består av svämsediment, ler-silt. 

Bild 9: utsnitt från Sveriges Geologiska Undersökning SGU:s kartvisare (1:25 000-

1:100 000) med aktuella jordarter inom planområdet som är markerat med röd cirkel. 

En översiktlig geoteknisk undersökning utfördes i Kvänum 1965. Ett 

borrprov togs då söder om planområdet. Grunden uppges bestå av lös lera på 

morän. Inga anvisningar gavs för grundläggning av byggnader inom området. 

I samband med byggnation på fastigheten björnen 5 så togs en geoteknisk 

utredning fram, daterad 2009-06-15. Utredningen syftar till att utreda 

områdets lämplighet för föreslagen byggnation, dvs lägre flerbostadshus, samt 

ge förslag på grundläggningsmetoder. Byggnationen för Björnen 4 är likvärdig 

och ligger i anslutning till björnen 5, utredningen har inkluderat delar av 

Björnen 4.  

Sammanfattning av utredningen följer nedan:  

Planerad byggnation  

Färdigt golv bör inte utföras på lägre nivå än + 78,5 meter på grund av 

framtida översvämningsrisk.  
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Befintliga förhållanden  

Markytan inom området utgörs av relativt plan, mot väster, svagt fallande, 

gräsbevuxen parkmark med enstaka större barr- och lövträd.  

Marknivåskillnaderna inom de planerade byggnadsytorna uppgår för den 

västra byggnadskroppen till 0,6 meter och för den östra byggnadskroppen 0 

meter.  

Markförhållanden 

Under ytskiktet utgörs grunden av lera på friktionsjord ovan berggrunden. 

Ytskikets mäktighet varierar mellan 02- ca 0,4 meter och utgörs i huvudsak av 

mullhaltig siltig lera. I borrpunkt har ett borrförsök stoppat mot sten eller 

block 1,5 meter under markytan.  

Lerans mäktighet inom området är ca 5.5 – 9 meter. Den oreducerade 

skjuvhållfastheten har uppmätts mellan 21 – 49 kPa, vattenkvoten varierar 

mellan 51 – 72 % och konflytgränsen mellan 45 - 69 %. 

Friktionsjorden under leran har inte närmare undersökts, men den bedöms 

som fast lagrad. Dess mäktighet varierar mellan 0,2 – ca 1,2 meter. Bergets 

nivå bedöms ligga i nivå med erhållna borrstopp.  

Grundvatten  

I utförda provtagningspunkter har uppmätts fria vattenytor 1,4 – 1,6 meter 

undermarkytan. I de 2 porvattentryckstationerna har uppmätts trycknivåer 

belägna ca 1,5 – 2 meter under befintliga marknivåer.  

Grundläggning 

Planerade byggnader avses uppföras med 1 plan över mark och utan källare. 

Vid grundläggning av byggnader måste speciellt  risken för översvämningar 

beaktas och lägsta golvnivå skall sättas till + 78,5 meter. Belastning på leran 

skall begränsas till 10 kPa. 

Stabilitet 

Stabiliteten har beräknats i 2 sektioner där förhållandena bedöms vara mest 

ansträngda (se ritning samt bilaga 2 – 5). Mätningarna har utförts enligt 

Skredmissionens anvisningar och visar att stabiliteten är tillfredsställande. 
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Slänterna mot Kvänumsån skall förses med erosionsskydd för att förhindra 

framtida erosion. Vid brantare slänter än 1:1,6 skall slänten flackas ut till 

lutning 1:1,6.  

Trafik  

Planområdet omgärdas av Strömgatan och Nygatan. Gatustandarden är 

enklare och vägbredden runt 5 meter. Kommunens gatuenhet ser gärna en 

översyn samt upprustning av vägnätet för att förbättra trafiksäkerheten i 

området.  

Inga specifika ytor finns reserverade för separerad gång- och cykeltrafik i 

anslutning till planområdet, utan fotgängare och cyklister använder samma 

vägbana som bilister. Med hänsyn till områdets låga trafikflöden är detta 

acceptabelt även om bäst trafiksäkerhet fås genom trafikseparering. 

Planområdet är centralt beläget och Kvänums busstation finns på ett 

gångavstånd om cirka 300 meter. Kollektivtrafiken är dock begränsad, med 

turtäthet varannan timme. Busslinjer trafikerar mot Lidköping samt Vara. 

Parkering löses i dagsläget inom kvartersmark. 

Tekniska frågor  

VATTEN OCH AVLOPP  

Planområdet är anslutet till det kommunala dricks- och spillvattennätet. 

Befintlig servis för dricksvatten finns vid Nygatan.  

AVFALL  

Avfallshantering finns i soprum inom Björnen 5 fastighet. Nya planerade 

bostäder inom Björnen 4 avser använda befintlig avfallshantering.  

DAGVATTENHANTERING  

Dagvatten omhändertas i dagsläget inom den egna fastigheten. En stor del av 

planområdet är idag bebyggt med enbostadshus och komplementbyggnad och 

den hårdgjorda ytan på fastigheten omfattar runt 200 kvadratmeter. Då 

marken sedan tidigare är hårdgjord förväntas inte volymen dagvatten som 

måste omhändertas öka i och med planförslaget. Således bedömer kommunen 

det lämpligt med nuvarande hantering av dagvatten då nollalternativet 
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förväntas vara likaställt med planförslaget i mängden dagvatten som ska 

hanteras.  

MARKAVVATTNINGSFÖRETAG 

Planområdet ligger inom båtnadsområde för markavvattningsföretaget 

”Kvänumsåns VF av år 1975”.  

TELE, BREDBAND OCH ELDISTRUBTION  

Fastigheten är i dagsläget anslutet till elnätet och planerade fastigheter 

förväntas kunna anslutas till befintligt elnät. Befintlig servis för el finns 

förlagd i Strömgatan strax söder om fastigheten. 

I fastighetsgräns mellan Björnen 4 och 5 finns ett befintligt elskåp med en 

spänning om 400 V. Spänningsstyrkan föranleder inga säkerhetsavstånd enligt 

gällande förordningar. 

Förändringar planförslag  

Syftet med detaljplanen är dels att upphäva gällande tomtindelningsplan inom 

planområdet, dels att möjliggöra ny bebyggelse för flerbostadshus rent 

plantekniskt. 

Planområdet omfattar del av fastigheten Björnen 5, Björnen 4 samt Tornum 

6:53 och för dessa fastigheter upphävs gällande tomtindelningsplan. 

Planområdet har anpassats utifrån att säkerställa att delar av de kommunala 

gatorna Nygatan samt Strömgatan som löper öster samt väster om fastigheten 

ska planläggas som allmän plats gata och att de nya gränserna för kommunens 

gatumark ska underlätta kommande fastighetsbildning. På Strömgatan medför 

detaljplanen även en breddning av gatan, vilket ger bättre trafiksäkerhet. Del 

av kvartersmark planläggs därför som allmän platsmark och kommunen avser 

förvärva denna mark. 

För kvartersmarken föreslås en lägre bebyggelse som anknyter till befintlig 

bebyggelse väster om planområdet. Samma färg och formverkan avses 

tillskapas under detaljplanens genomförande.  Föreslagen bebyggelse smälter 

in väl i befintlig stads- och landskapsbild.  



Detaljplan för fastigheten Björnen 4 med fler 2022-11-03 

 

Sida 14 

 

 

Bild 10: utsnitt från plankartan och förslag till reglering 

ALLMÄN PLATS 

Detaljplanen reglerar att det glapp mellan kvartersmark och allmän platsmark 

som är i privat ägo kan planläggas som allmän plats med användning gata. 

Kommunen är huvudman för gatorna med denna användning. 

Vid Tornum 6:53 och fastighetens gräns mot Nygatan planläggs 2 meter från 

gällande detaljplans planområdesgräns som gata. Enligt gällande detaljplan är 

gatan planlagd som allmän plats, gata eller torg, men genom att bekräfta 

markanvändningen i ändringen av detaljplanen och genom förvärv av 

fastigheten ingår del av Tornum 6:53 i kommunens gatufastighet. 

Denna planläggning som föreslås i detaljplanen medför att Nygatans 

gatubredd blir 6 meter. 

Vid Björnen 4 och fastighetens gräns mot Strömgatan planläggs 1 meter av 

kvartersmark som allmän plats med användning gata. Denna planläggning 

medför att vägområdet kan breddas till en viss del. Ny föreslagen 

användningsgräns för gatan går i rät linje med Björnen 5:s fastighetsgräns, 

vilket kan underlätta kommande gatubreddning på Strömgatan. 



Detaljplan för fastigheten Björnen 4 med fler 2022-11-03 

 

Sida 15 

 

KVARTERSMARK 

Kvartersmarken anpassas i planförslaget för att kunna möjliggöra för 

sammanbyggda flerbostadshus. Byggrätten regleras i detaljplanen och ny 

tillkommande bebyggelse får uppföras enligt e1 vilken reglerar att största 

byggnadsarea om 450 kvadratmeter tillåts. Denna byggnadsarea kan 

disponeras fritt inom fastigheten för såväl huvudbyggnad som 

komplementbyggnader.  

Nockhöjden regleras till 7 meter. 

Utfartsförbud gäller mot Nygatan. 

Prickmark används mot allmän plats och läggs ut som ett sjok om två meter 

mot Strömgatan samt en meter mot Nygatan. Prickmarkens reglering mot 

Strömgatan motiveras av inte försämra siktförhållanden samt då Strömgatan 

avses användas för utfart. Prickmark mot Nygatan motiveras för att 

underlätta detaljplanens genomförande och undvika exempelvis överkragande 

byggnadsdelar över allmän plats. 

Detaljplanen reglerar inte prickmark mot tidigare fastighetsgräns mot Björnen 

5 och då avstånd mellan befintlig samt ny tillkommande bebyggelse inte 

regleras i detaljplan så kommer krav om brandtekniska konstruktioner enligt 

Boverkets byggregler att ställas i bygglov om avstånd mellan ny byggnad och 

befintlig byggnad understiger åtta meter. 
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Bild 11: Illustrationsförslag över föreslagen ny bebyggelse 

Konsekvenser av detaljplanens 

genomförande 

Geotekniska förhållanden  

Detaljplanen föreslår en mindre förtätning mot dagens förhållanden. I 

dagsläget är fastigheten bebyggd med cirka 200 kvadratmeter enbostadshus 

och komplementbyggnad, medan planförslaget möjliggör att runt 450 

kvadratmeter byggnadsarea kan uppföras på fastigheten. Planområdet är 

förhållandevis nära placerat bäckravinen för Kvänumsån och avståndet 

uppgår till 10 meter. Planförslaget föranleder dock inga åtgärder såsom 

uppfyllnader, vallar eller schaktningar som skulle kunna ha inverkan på 

stabilitetsförhållandena i området eller för omgivningen. De trafikrörelser 

som förväntas tillkomma då området förtätas bedöms inte medföra risk för 

stabilitetsförhållanden. Planförslaget innebär inga förslag till 

översvämningsskydd eller åtgärder mot översvämning som bör ha inverkan 

på stabilitet i planförslaget. 

Vid grundläggning ska belastningen inte överskrida 10kPa.  
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I samband med bygglov och startbesked så krävs även tydlig redovisning av 

hur schaktning, eventuell pålning, grundläggning med mera kommer att 

utföras. Det är av stor vikt att detta säkerställs för att undvika eventuell 

erosion. 

Trafik  

Inga förändringar i gatunätet föreslås i samband med planläggningen, dock 

korrigeras fastighetsgränser mot Nygatan och Strömgatan så att dessa 

vägområden placeras på allmän plats istället för på privat fastighet som dagens 

förhållande. När gatorna fastighetsreglerats möjliggörs en framtida breddning 

av Strömgatan vilket ger bättre sikt och ökad trafiksäkerhet.  

Planförslaget innebär en viss ökning av antalet trafikrörelser då planförslaget 

innebär att tre bostäder möjliggörs istället för dagens enstaka enbostadshus. 

Då planförslaget räknar med en bil per bostadshus så innebär detta marginella 

trafikökningar.  

Utfartsförbud föreslås i detaljplan och gäller mot Nygatan.   

Parkering löses inom kvartersmark. En parkeringsplats per bostad beräknas 

inom projektet.  

Tekniska frågor  

VATTEN OCH AVLOPP  

Planområdet är anslutet till det kommunala dricks- och spillvattennätet. 

Befintlig servis för dricksvatten finns vid Nygatan. Vid genomförandet av 

detaljplanen är det fastighetsägarens ansvar att ombesörja ledningsdragning 

från servis till bostadshuset. Fastighetsägaren rekommenderas att ordna egen 

matning till varje enskild lägenhet från anslutningspunkten.  

AVFALL  

Avfallshantering finns i soprum inom Björnen 5 fastighet. Nya planerade 

bostäder inom Björnen 4 avser använda befintlig avfallshantering.  

DAGVATTENHATERING  

Dagvatten omhändertas inom den egna fastigheten. Planområdet är flackt och 

möjligheter till infiltration inom den egna fastigheten finns då en begränsad 
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yta av fastigheten föreslås hårdgöras. Planerad byggnation av 

utjämningsmagasin och dränerande marksten inom området bidrar till att 

infiltrationsmöjligheter ökar. En översvämningskartering gjordes 2015 med 

beräkningar på 100-års regn och med klimatfaktor +25%. Ett 100-årsregn 

som statistiskt återkommer vart 100:e år har alltså inte en entydig volym. 100-

årsregnets volym under 1 timme är ca 55 mm medan det är det dubbla under 

exempelvis 24 timmar. I den senaste statistiken har man inte funnit några 

regionala skillnader i regnstatistiken. 

Enligt kommunens översvämningskartering så finns det två lokala lågpunkter 

inom fastigheten med ett djup om 10-20 centimeter vid ett 100-årsregn. För 

att motverka eventuella konsekvenser av en översvämning i byggnader 

regleras lägsta tillåtna golvnivå med en egenskapsbestämmelse. För att 

säkerställa att byggnaderna placeras över gata med ändamålet att undvika 

översvämning så regleras golvnivån till att vara minst 20 cm över gatunivå. 

Detta motsvarar en höjd på ungefärligt +79,3 meter över havet, vilket 

bemöter den geotekniska utredningens rekommendationer med minst + 78,5 

meter över havet. 

Det är fastighetsägarens ansvar att omhänderta dagvatten inom den egna 

fastigheten. Kommunen anser med ovan beskrivna förutsättningar att 

hanteringen av dagvatten kan ske på ett lämpligt sätt i och med planförslaget. 

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. 

Planområdet är idag väl avskärmat från markavvattningsföretaget genom 

bebyggelse och infrastruktur. Markavvattningsföretagets funktion förändras 

inte i och med planförslaget likväl som planförslaget inte heller bedöms 

påverka markavvattningsföretaget utifrån ett nollalternativ. Detta utifrån att 

planområdet är väl avskilt från markavvattningsföretaget genom infrastruktur 

och bebyggelse och mängden dagvatten som ska hanteras lokalt inte bedöms 

öka i samband med planförslaget. 
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ELDISTRUBTION  

Fastigheten är i dagsläget anslutet till elnätet och planerad ny byggnation 

förväntas kunna ansluta via samma servis. Vid eventuell flytt av ledningar får 

fastighetsägaren initiera kontakt med ledningsnätsägaren samt bekosta 

eventuell flytt av ledningar. 

Hälsa och säkerhet  

BULLER OCH TRAFIKSTÖRNINGAR 

Planförslaget innebär en mindre förtätning och tillkommande trafikrörelser 

bedöms ge marginell påverkan ur bullerhänseende. Planområdet är beläget där 

ett lågt antal trafikrörelser i dagsläget sker och risk för ljudutbredning 

föreligger inte i detaljplanen. Förordning om trafikbuller vid 

bostadsbyggnader och dess bullerriktvärden bedöms kunna nås. 

MARKFÖRORENINGAR  

Inom 50-100 meter från planområdet återfinns två objekt där 

verkstadsindustri respektive drivmedelshantering tidigare skett. Dessa objekt 

är inte riskklassade ännu, men borde innebära en måttlig risk. Om 

föroreningar kan ha spridits från dessa är mycket svårt att bedöma utan att 

vidare undersökningar gjorts. Sannolikheten bedöms dock som låg, men 

utifall att föroreningar påträffas under pågående byggnation skall kommunens 

tillsynsmyndighet kontaktas. 

ÖVERSVÄMNINGSRISK, OLYCKOR OCH EROSION  

Cirka 10 meter söder om planområdet ligger Kvänumsån. Strömgatan 

avgränsar planområdet från Kvänumsån och från planområdet till 

Kvänumsån finns en höjdskillnad om cirka 2 meter vilket tillåter att viss 

översvämning av ån kan ske utan att det riskerar att få konsekvenser för 

planområdet och dess nya bebyggelse. Sett till kommunens 

översvämningskartering vid ett 100-årsregn så kommer inte stigande 

vattennivå för Kvänumsån att påverka planområdet och riskera att ny 

bebyggelse översvämmas.  
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Bild 12: Utdrag från kartering över översvämningsriskdrabbade områden vid 100-års 

regn av Sweco Environment AB för Kvänums tätort, planområdet är markerat med 

röd cirkel. 

Marken inom området är idag hårdgjort. Således innebär detaljplanen ingen 

förändring vad gäller hårdgjord yta. Dagvatten ska hanteras inom planområdet 

genom lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) för att förhindra 

grundvattensänkningar och minska risken för sättningar och påföljande skador i 

byggnader. 

Maximala avrinningen (liter/sekund, hektar) från området bör begränsas så att 

den efter exploatering motsvarar dagens avrinning inom området. Dagens flöde 

inom fastigheten är beräknat till 0,3 l/s vilket beräknas kunna omhändertas inom 

fastighet. Åtgärder såsom dagvattendammar, infiltrationsbäddar, -diken eller -rör 

ska vidtas för att fördröja flödet och öka infiltrationen inom planområdet. 

En förutsättning för att förhindra erosion och att markens stabilitet ska anses 

tillfredsställande så rekommenderas i den geotekniska utredningen att slänterna 

ska förses med erosionsskydd. Detta görs i samband med byggnation. Exploatör 

ansvarar för att detta säkerställs vid grundläggning.  
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BRAND OCH UTRYMMNINGSSÄKERHET  

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.  

Behovsbedömning  

När kommunen upprättar eller ändrar i en detaljplan eller ett program ska 

kommunen pröva planförslaget genom att genomföra en behovsbedömning 

enligt PBL 4kap 34§ och Miljöbalken 6 kap 11§ gällande planens 

miljöpåverkan. Om planen medför en betydande miljöpåverkan måste en 

miljökonsekvensbeskrivning upprättas som följer Miljöbalken 6 kap 12§ 

kriterier. Syftet med att en behovsbedömning på planen genomförs är att 

integrera och främja en hållbar stadsutveckling.  

Planen bedöms inte omfattas av kriterierna i MKB-förordningen, vilket i 

princip innebär att planförslaget:  

- Inte negativt påverkar möjligheterna till att uppfylla nationella eller 

regionala miljömål  

- Inte bidrar till att någon miljökvalitetsnorm överskrids  

- Inte påverkas något riksintresse eller Natura 2000-område  

- Inte negativt påverkar särskild natur och kultur  

- Inte negativt påverkar människors hälsa och säkerhet  

- Inte medger tillståndspliktiga verksamheter 

Ändringen bedöms inte leda till betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken. 

Det bör därför inte krävas en miljöbedömning genom en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB). I samband med att detaljplanen ställs ut 

på samråd genomförs ett undersökningssamråd med Länsstyrelsen för att se 
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om myndigheten delar kommunens uppfattning om att detaljplanen inte 

medför betydande miljöpåverkan. 

Nollalternativ 

Förutsatt att detaljplanen inte vinner laga kraft innebär ett nollalternativ att 

platsen fortfarande kan bebyggas med enbostadshus enligt gällande detaljplan. 

Miljökvalitetsnormer  

Planförslaget anses inte beröra gällande miljökvalitetsnormer eller ha inverkan 

på miljöproblem som kan uppstå genom luftkvalitet, omgivningsbuller. 

Kvänumsån ingår i vattenförekomsten Ljungån. Ljungån har måttlig ekologisk 

status och uppnår ej god kemisk status. 

Genomförande av detaljplan  

Allmänt  

Om föreslagen detaljplan antas och vinner laga kraft upphör tidigare 

detaljplan och tomtindelningsplan (16-KVS-33) att gälla inom planområdet, 

men fortsätter att gälla som tidigare utanför det nu aktuella.  

De byggnader som hamnar inom prickad mark (mark som inte får förses med 

byggnad) utgör ett så kallat planstridigt utgångsläge och har inget stöd enligt 

gällande detaljplan. Vid rivning eller ändring får inte byggnader placeras inom 

mark som inte får förses med byggnad.  

Tidplan 

Steg i detaljplaneprocessen 

vid begränsat förfarande 

Planerade tidpunkter 

för planen 

Planbesked i MBN 2021-11-24, § 154 

Upprättande av planförslag Januari 2022 

Samråd  Mars 2022 

Granskning Oktober 2022 
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Antagande i MBN November 2022 

Laga kraft December 2022 

Fastighetsrättsliga frågor  

HUVUDMANNASKAP OCH FASTIGHETSÄGARE 

I dagsläget så ägs fastigheterna Björnen 4, Björnen 5 samt Tornum 6:53 av 

byggaktör. I samband med att detaljplanen vinner laga kraft kommer 

fastighetsreglering ske enligt planförslaget. Kommunen är då huvudman till 

allmän plats medan byggaktör ansvarar för detaljplanens genomförande på 

kvartersmark.  

FASTIGHETSINDELNING 

Planområdet omfattas i dagsläget av en gällande tomtindelningsplan och 

fastighetsindelning har skett enligt tomtindelningsplanen. I samband med att 

detaljplanen handläggs har det framkommit att kommunala gator som i 

gällande detaljplan omfattas av allmän plats är i privat ägo och ägs av 

byggaktör. I samband med nya planläggningen korrigeras detta så att allmän 

plats kan utökas och motsvara dagens faktiska användning av marken, men 

även en breddning av Strömgatan möjliggörs för att få bättre trafiksäkerhet.  

FASTIGHETSKONSEKVENSER 

Genom den nya detaljplanen upphävs tomtindelningsplan (16-KVS-33) inom 

planområdet. Genom åtgärden skapas möjlighet att överföra fastigheten 

Björnen 4 och Tornum 6:53 till Björnen 5.  

I gällande detaljplan finns mark planlagd som allmän plats gata inom Tornum 

6:53. Denna mark är dock i privat ägo och genom ny detaljplaneläggning 

planläggs cirka två meter av allmän plats till samma markanvändning, men 

med förtydligande om kommunalt huvudmannaskap. Totalt planläggs en 

remsa om cirka 2 meter allmän plats mot Tornum 6:53. Längs Strömgatan ges 

utrymme för en breddning av gatan genom att placera gräns mot allmän plats 

så att den ligger i linje med fastighetsgräns mot Björnen 5. Den allmänna plats 

som möjliggörs i planförslaget mot Strömgatan har en bredd om cirka en 

meter. Eftersom Björnen 4 avses fastighetsregleras till Björnen 5 ger det en 

tydlig avgränsning längs gränsens sträckning mot gatan.  
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Bild 13: Principskiss för redovisande av fastighetskonsekvenser inom 

planområdet.  

 

Röd markering ovan visar den mark inom Tornum 6:53 som genom 

detaljplanens markanvändning överförs till kommunens gatu- och 

exploateringsfastighet Tornum 6:167. Grön markering ovan visar den mark 

inom Björnen 4 som genom detaljplanens markanvändning överförs till 

kommunens gatu- och exploateringsfastighet Tornum 6:167.  

De delar som planläggs som allmän plats gata överförs till kommunens 

gatufastighet Tornum 6:167. Fastighetsreglering genomförs med stöd av 6 

kap. § 13 plan- och bygglagen. Det vill säga att kommunen har rätt att lösa in 

mark eller annat utrymme som enligt detaljplanen ska användas för allmän 

plats med kommunalt huvudmannaskap. Ersättning utgår enligt 

Expropriationslag (SFS 1972:719). 

FASTIGHETSBILDNING 

Kommunen ansöker om lantmäteriförrättning och bekostar den del av 

förrättningskostnaderna som berör fastighetsreglering av allmän plats. I 
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samma ansökan begärs åtgärder för att fastighetsreglera de delar som 

planläggs som kvartersmark till Björnen 4. 

Förrättningsansökan är inlämnad under 2021 för att överföra outredd 

samfälld mark längre söderut längs Strömgatan till kommunens gatufastighet. 

Kommunen avser att inom samma förrättning ansöka om att överföra även 

samfälld mark i anslutning till planområdet till kommunens gatufastighet 

Tornum 6:167.  

Förrättningarna berörande det nya planområdet och de samfällda 

fastigheterna genomförs oberoende utav varandra men ger sammantaget en 

ändamålsenlig fastighetsindelning. 

Övriga behov av fastighetsbildningsåtgärder i det omgivande området löses i 

ytterligare en oberoende förrättning som ej genomförs i samband med ovan 

nämnda åtgärder.  

 

Bild 14: Redovisande av upphävd tomtindelningsplan. 

 

Planområdet visas ovan med blå markering och inom planområdet ingår 

fastigheterna Tornum 6:53 (redovisad med röd markering), Björnen 4 

(redovisad med grön markering) samt del av Björnen 5 (området till väster om 
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Björnen 4). Då tomtindelningsplanen inom planområdet upphävs möjliggörs 

att fastigheterna inom blå markering kan regleras samman och mark från 

Tornum 6:53 (röd markering) samt mark från Björnen 4 (grön markering) 

överförs till Björnen 5 (den västra fastigheten som delvis ingår inom 

planområdet). 

BEHOV AV FASTIGHETSUTREDNING 

Tornum 6:53 och Björnen 4 har bildats genom avsöndring. Men genom 

omgivande fastigheters egenskaper och genom planområdets utformning 

bedöms inte behov av fastighetsbestämning i samband med detaljplanen 

föreligga. Detaljplanen är inte beroende av läget för någon osäker gräns.  

Björnen 5 bildades år 2010 genom avstyckning. Gräns mellan Tornum 6:53 

och Björnen 5 har inmätta gränsmarkeringar. Dessa stämmer väl överens med 

representerat läge i registerkartan. Det ger även bra anvisning av gränsens 

säkerhet mellan Tornum 6:91 och Tornum 6:53 då en av de inmätta 

gränsmarkeringarna visar ett hörn varifrån linje utgår. 

Tornum 6:91 har bildats genom avstyckning. I förrättningsakten framkommer 

följande: Rörande gränser mot 6:31, 6:53 antecknades, att desamma voro på marken 

fullt tydliga i enlighet med avsöndringskartan. I samband med avsöndringen nedsatta 

råmärken kvarstodo orubbade. Nuvarande sakägare förklarade sig godkänna gränsen mot 

lägenheten enligt hävden på marken. … 

I övrigt stämmer gränserna väl överens med tomtindelningsplanen i vilken 

koordinater och mått finns angivna. 

Gräns mellan Tornum 6.53 och Vargen 5, samt gränser mellan Tornum 6:53, 

Björnen 4 och Tornum S:2 finns angivna med mått och markeringar i 

tomtindelningsplan men saknar förrättningsbeslut. Vid dessa gränser utgör 

planområdesgränsen endast gräns mellan allmän plats i olika planer. Genom 

den nya detaljplanen uppstår ett läge där nya gränser inte kan placeras i eller i 

nära anslutning till befintliga gränser i kommande förrättningar. Därför kan 

eventuell fastighetsbestämning lämnas till den förrättning som följer då 

detaljplanen vunnit lagakraft. 

BYGGLOV  

Inga förändringar i skyldigheten att söka bygglov föreslås.  
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Ekonomiska och tekniska frågor 

PLANEKONOMI 

Plankostnader regleras enligt tecknat planavtal. Ingen planavgift tas därför ut 

vid bygglov. Kostnaderna för fastighetsreglering bekostas av kommunen samt 

byggaktör.   

ÖVRIGA KOSTNADER OCH FINANSIERING 

Fastighetsägaren ansvarar för eventuella kostnader som omfattar 

kvartersmark såsom ändrade serviser för el och VA samt ledningsdragning 

inom kvartersmark.  

GENOMFÖRANDETID 

Genomförandetiden för detaljplanen är fem år och räknas från den dag då 

detaljplanen vinner laga kraft.   

 

 

Emelie Aspeheim-Spreitzer, Planarkitekt 

Ewelina Ursin Masterdalshei, Planarkitekt 

 

 


