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Handläggning 

Rubricerad detaljplan, upprättad i februari 2022 har efter beslut i miljö- och 

byggnadsnämnden den 22 mars 2022, § 35 varit föremål för samråd under 

perioden 29 mars till den 25 april 2022.  

Detaljplanen handläggs med ett begränsat standardförfarande enligt plan- och 

bygglagen (SFS 2010:900). Detta förfarande tillämpas då detaljplanen berör en 

mindre geografisk yta som inte bedöms vara av stort allmänt intresse, 

principiell betydelse eller medföra betydande miljöpåverkan samt att 

översiktsplanens riktlinjer följs.  

 

Under samrådet inkom 13 yttranden med synpunkter vilket medför att 

planförslaget inte godkändes av samrådskretsen. Detaljplanen måste därför 

handläggas med ett standard förfarande och ställas ut på granskning. 

Samrådsförfarande  

Detaljplaneförslaget har skickats till sakägare enligt fastighetsägarförteckning, 

och övriga berörda enligt särskild förteckning.  

Handlingarna har varit tillgängliga på kommunens hemsida www.vara.se samt 

funnits kungjorda i Nya Lidköpings tidning samt Skaraborgs läns tidning.  

Inkomna synpunkter  

I samband med samrådet har 13 yttranden inkommit. Innehållet från 

synpunkterna har sammanfattats av planarkitekt och kommentarer till 

yttrandena från planarkitekt redovisas nedan. 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 

1. Vattenfall eldistribution X   

2. Räddningstjänsten Skaraborg X   

http://www.vara.se/
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3. Sakägare X   

4. Sakägare fastigheten Vargen 7 X   

5. Sakägare Björnen 5 X   

6. Skanova X   

7. Socialnämndens arbetsutskott X   

8. Postnord X   

9. Tekniska nämnden X   

10. Miljöenheten  X x 

11. Statens geotekniska institut  X x 

12. Länsstyrelsen  X x 

13. Lantmäteriet  X x 
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1. Vattenfall Eldistribution AB 

Instansen framför inga synpunkter.  

 

2. Räddningstjänsten Västra Skaraborg 

Instansen framför inga synpunkter.  

 

3. Sakägare  

Inga synpunkter framförs på planförslaget. 

 

4. Sakägare fastighetsägare Vargen 7 

Inga synpunkter framförs på planförslaget. 

 

5.  Sakägare fastighetsägare Björnen 5 

Inga synpunkter framförs på planförslaget. 

 

6.  Skanova 

Inga synpunkter framförs på planförslaget. 

 

7.  Socialnämndens arbetsutskott 

Myndigheten framför inga synpunkter på planförslaget. 

 

8.  Postnord 

Inga synpunkter framförs på planförslaget. 

 

9.  Tekniska nämnden 

Myndigheten framför inga synpunkter på planförslaget. 

 

10.  Miljöenheten 
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Myndigheten framför följande synpunkter på planförslaget: 

1. Dagvattenhantering bör ses över och lösas på ett hållbart och 

långsiktigt sätt. 

2. Det är viktigt att undersöka om risk för översvämning, skred eller 

erosion kan förekomma. Vår bedömning är att det bör utredas redan i 

detaljplaneskedet om det medför risker vid byggnation, grävarbete 

eller liknande på fastigheten. Enligt planbeskrivningen framgår det 

inte om risk för skred eller erosion är utrett. 

3. Inom 50-100 meter från planområdet återfinns två objekt där 

verkstadsindustri och drivmedelshantering tidigare skett. Dessa objekt 

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

föroreningar kan ha spridits från dessa fastigheter är mycket svårt att 

bedöma utan att vidare undersökningar gjorts. 

 

Plan- och tillväxtenhetens svar: 

1. Dagvatten hanteras inom fastighet. 

2. En geoteknisk utredning finns och inkluderas i granskningsskedet. 

3. Planbeskrivningen korrigeras. 

 

11. Statens geotekniska institut 

Myndigheten framför följande synpunkter på planförslaget: 

1. SGI noterar att del av planområdet utgörs av aktsamhetsområde för skred 

enligt SGU:s karta. MSB har genomfört en översiktlig stabilitetskartering 

längs Fjölbroån år 2008, som visar att stabiliteten här vid ån inte uppfyller 

kraven för en tillfredsställande stabilitet och karteringen rekommenderar 

att en detaljerad utredning utförs. 

2. SGI anser att en geoteknisk utredning krävs för att klarlägga stabiliteten 

för nuläge samt för ny planerad byggnation. Den geotekniska utredningen 

bör genomföras på minst detaljerad nivå enligt IEG Rapport 

4:20lo/Rapport 6:2008.  

3. Vidare saknas bedömning av erosion i Fjölbroån, som också behöver 

studeras och redovisas.  
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Plan- och tillväxtenhetens svar: 

En geoteknisk utredning inkluderas i granskningsskedet.  

 

12. Länsstyrelsen 

Myndigheten framför följande synpunkter på planförslaget: 

1.  Miljöbedömningen anger att Kvänumsån inte omfattas av 

miljökvalitetsnormer för vatten. Detta stämmer inte då Kvänumsån 

ingår i vattenförekomsten Ljungån. Ljungån har måttlig ekologisk 

status och uppnår ej god kemisk status.  

2.  Vid omhändertagande av dagvatten framgår det inte om kommunen 

tagit hänsyn till all hårdgjord yta eller om ny tillkommande byggrätt 

endast inkluderats. Länsstyrelsen efterfrågar ett nytt ställningstagande 

om hur lokalt omhändertagande med tillräcklig rening av dagvattnet 

ska genomföras så att miljökvalitetsnormen inte påverkas negativ. 

3. Konsekvenserna vid skyfall (klimatanpassat 100-årsregn), särskilt med 

avseende på hur ny bebyggelse kan förändra översvämningsrisken för 

omgivningen behöver beskrivas och utvecklas. 

4. Planförslaget behöver även tydligare redogöra och beskriva 

översvämningsrisken från Kvänumsån. Av planbeskrivningen så 

framgår det att höjdskillnaden till Kvänumsån är ca 2 meter vilket 

tillåter viss översvämning. Länsstyrelsen anser att det är otydligt vad 

detta innebär och vilka flöden som ni tagit hänsyn till. 

5. På grund av närheten till Kvänumsån finns det även behov av att 

utföra en geoteknisk utredning i syfte att klarlägga stabiliteten för 

dagen situation och för det som detaljplanen medger. 

6. Detaljplaneområdet ligger inom båtnadsområde för 

markavvattningsföretaget ”Kvänumsåns VF av år 1975”. Det innebär 

att om marken inte hade avvattnats så hade den haft högre 

grundvattennivåer och kanske inte gått att använda för bebyggelse. Ni 

behöver ha samråd med markavvattningsföretaget och redogöra för 

hur ansvarsfördelningen inom markavvattningsföretaget kommer att 

se ut efter genomförd exploatering. 
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Plan- och tillväxtenhetens svar: 

Geoteknisk utredning inkluderas i granskningsskedet och planbeskrivning 

uppdateras enligt ovanstående synpunkter från länsstyrelsen. 

Gällande dagvattenhantering kompletteras planbeskrivningen  

Planförslaget innebär ingen förändring avseende markavvattningsföretaget 

funktion. Planförslaget bedöms inte heller påverka 

markavvattningsföretaget. Genom att marken redan idag är ianspråktagen 

för bebyggelse och väl avskärmad från markavvattningsföretaget genom 

bebyggelse och infrastruktur sker ingen påverkan på 

markavvattningsföretaget i jämförelse med ett nollalternativ.  

 

13. Lantmäteriet 

Myndigheten framför följande synpunkter på planförslaget: 

1. Inom planområdet skulle grundkartan kunna göras mer synlig, så att 

den befintliga gränsen mellan Björnen 4, Björnen 5 och Tornum 6:53 

framgår. Detta är av betydelse för att kunna göra en korrekt 

bedömning av fastighetsrättsliga konsekvenser som planförslaget 

medför.  

2. Datum för grundkartan bör revideras 

3. Av planbeskrivningen bör det framgå vad som sker med gällande 

detaljplaner som berörs av planområdet. Det är viktigt för 

allmänheten att det går att förstå konsekvenserna av planläggningen. 

Detta kan till exempel beskrivas genom en text i stil med ”Om 

föreslagen detaljplan antas och får laga kraft upphör tidigare detaljplan 

att gälla inom planområdet, men fortsätter att gälla som tidigare 

utanför det nu aktuella planområdet.” 

4. Om genomförandetid inte anges specifikt på plankarta är 

genomförandetiden 15 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. 

5. 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. 

6. Utfartsförbudet bör avslutas med en halv cirkel. 
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7.  När en ny detaljplan upprättas, medför det att gällande tomtindelning 

upphör per automatik inom planområdet. Därmed behövs ingen 

särskild planbestämmelse för att detta ska ske. Därför är det inte 

nödvändigt att ha med texten ”Tomtindelningsplan 16-KVS-33 upphävs 

inom planområdet” i plankartan 

 

Plan- och tillväxtenhetens svar: 

Plankartan och planbeskrivningen uppdateras utifrån ovanstående 

synpunkter från lantmäteriet. 
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Förändringar efter samråd  

Plankarta  

Om det genomförts revideringar av plankartans bestämmelser efter samrådet 

ska dessa tydliggöras här.  

o Grundkartan framhävs bättre i plankartan  

o Datum för grundkartan revideras i plankartan 

o I reviderad version av plankartan justeras utfartsförbudet.  

o På plankartan tas textinformationen om att tomtindelningsplanen 

upphävs bort enligt lantmäteriets synpunkt. 

o Reglering av lägsta golvnivå läggs till på plankartan.  

Planbeskrivning 

Revideringar efter samrådet gällande planbeskrivningen ska framgå här.  

o Avsnittet om dagvattenhantering formuleras mer utförligt i 

planförslaget.  

o Planbeskrivningen kompletteras enligt miljöenhetens yttrande om 

eventuella föroreningar och risk för skred eller erosion. 

o Konsekvenser vid skyfall och risk för översvämning undersöks och 

förtydligas i reviderad version av planbeskrivningen.  

o Planbeskrivning uppdateras med information om 

markavvattningsföretag  

Övrigt  

o Geoteknisk utredning inkluderas inför granskning. 

 

 

 

Emelie Aspeheim-Spreizer, planarkitekt 

 

 


