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Handläggning 

Detaljplaneförslag för Tornum 6:47 har i enlighet med beslut i miljö- och 

byggnadsnämnden varit föremål för samråd mellan den 7 oktober – 31 

oktober 2022.  

Detaljplanen handläggs med ett utökat förfarande enligt plan- och 
bygglagen (SFS 2010:900). 

Samrådsbedrivande  

Detaljplaneförslaget har skickats till sakägare enligt 

fastighetsägarförteckning, och övriga berörda enligt särskild förteckning.  

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

Vara bibliotek, Kvänums bibliotek samt kommunens anslagstavla.  

Inkomna synpunkter  

I samband med samrådet har 14 yttranden inkommit. Innehållet från 

synpunkterna har sammanställts 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 

Fastighetsägare Åsbogården 

2:24 

 x x 

Kommunstyrelsen x   

Lantmäteriet  x x 

Länsstyrelsen  x x 

Miljö – och byggenheten  x x 

Postnord x   
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Räddningstjänsten x   

SGI  x x 

SGU x   

Skanova x   

Socialnämnden  x x 

Tekniska nämnden  x   

Trafikverket  x x 

Vattenfall Eldistribution x   

 

FASTIGHETSÄGARE ÅSBOGÅRDEN 2:24 yttrar sig enligt följande:  

”Planerad utbyggnad av befintlig produktionsanläggning Kv. Kök. Jag är 

ägare av fastigheten Vara Åsbogården 2:24 belägen sydväst om ”Jungån” 

mittemot planerad nybyggnad.  

I er planbeskrivning uppges det att bostadshuset 2:24 är beläget ca.150 m 

från planerad nybyggnad, vilket överensstämmer med verkligt 

förhållande. Tomtgränsen är endast ca.130 m från nämnda byggnation. 

Då det är planerat att bygga med 10 m totalhöjd blir det mycket negativ 

förändring på boendemiljön Åsbogården 2:24. Det som nu är ett 

odlingslandskap kommer att bli ett fabriksområde med helt förändrad 

verksamhet. Detta medför stor påverkan av boendemiljö med störande 

buller, miljö och utsläpp både under byggnationen och i framtiden. Det 

kommer säkerligen också att förorsaka mycket lastbilstrafik och 

industribuller t.ex. fläktar mm. Både under dagtid o kvällstid.  

Jag har genomfört en omfattande totalrenovering av bostadshuset 2016-

2017, vilket har ökat boendemiljön och ekonomiska värdet avsevärt. Hela 
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gårdsbilden kommer att förändras, därmed också stor negativ förändring 

av värde vid ev. försäljning.  

I detaljplanen nämns inget om vilka krav det ställs på Kv. Kök för att 

minimera eller kompensera för den påverkan på fastigheten Åsbogården 

2:24 som kommer till följd av en fabriksexpansion på närliggande 

fastighet 

Det som nämns är endast att 2:24:a är närmaste bebyggelse ca 150 m 

tvärsöver ”Jungån”.  

Det skrivs ”Den befintliga bebyggelsen är endast avskärmad från 

planområdet genom Jungån, men då landskapet är förhållandevist flackt 

o öppet finns inga naturliga avskärmningar mellan befintlig och ny 

föreslagen bebyggelse”. 

Vilket överensstämmer med verkligheten.  

Det kommer att bli öppen utsikt över 10 m hög fabriksvägg ca 150 

framför huset-  

Jag som fastighetsägare till Vara Åsbogården 2:24 yrkar på att 

kommunen vid framtagande av detaljplan över nämnda område lägger 

stor vikt vid de synpunkter som ovan framförts. Jag vill mena att detta är 

en genomgripande förändring av boendemiljön av så stor betydelse att 

det kan likställas med ett motorvägsbygge mm. Detta leder till dels stor 

ekonomisk påverkan till mig som ägare samt en mycket stor påverkan för 

den boende.”  

Svar: Plan- och tillväxtenheten noterar synpunkterna ovan och inför 

granskning lyfts frågorna om gestaltning och eventuella olägenheter.   

 

KOMMUNSTYRELSEN yttrar sig enligt följande:  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har inget att erinra 

 Noteras 
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LANTMÄTERIET yttrar sig enligt följande:  

Detaljplan för Tornum 6:74  

Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2022-09-06) har 

följande noterats: Delar av planen som bör förbättras. 

Administrativa linjer som avgränsar u-områdena  

I plankartan har kombinerad egenskapsgräns och administrativ gräns lagts 

ut, se de röda pilarna nedan. Detta innebär att u-området både norr och 

söder ifrån blir avgränsade vid pilarna, och lämnar en öppning mellan 

markreservaten. Enligt planbeskrivningen på s. 20 går idag ett servitut för 

kommunens va-ledningar inom det utlagda u-området. Nuvarande 

redovisning innebär dock att ledningen blir planstridig mellan pilarna, där u-

område saknas. Detta behöver ses över. Kanske är det så att u1 vänster om 

pilarna ligger fel? 

 

 



Detaljplan för Tornum 6:74                                              2022-12-07 

  

                                       6 

 

Svar: Plankartan uppdateras.  

 

Grundkarta  

 I grundkartan framgår grundkartans giltighet 2022-12-02, vilket är 

ett datum som ännu inte varit. Kanske menas år 2021? Isåfall bör 

datumet på grundkartan uppdateras, då datumet 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.  

 I grundkartan saknas befintliga byggnader som finns inom 

planområdet. Dessa bör läggas till.  

Svar: Grundkartan uppdateras enligt ovanstående synpunkter inför 

granskning.  

 

Redovisning av hur befintliga planer påverkas  

I planbeskrivningen finns på s.3 en redovisning av vilka befintliga 

detaljplaner som finns inom planområdet. För att underlätta förståelsen för 

de som inte är insatta i hur systemet med detaljplaner fungerar bör det även 

framgå vad som sker med gällande detaljplaner som berörs av planarbetet. 

För en befintlig detaljplan där endast en del av området berörs av ett 

planförslag kan detta 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.” Glöm inte att kontrollera så att gällande planer 

fortfarande går att genomföra efter att den aktuella planen fått laga kraft.

  

Svar: Planbeskrivning uppdateras med påverkan på befintliga planer 

inför granskning.  
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LÄNSSTYRELSEN yttrar sig enligt följande:  

Länsstyrelsens samlade bedömning 

Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap. 14 § plan- och 

bygglagen (PBL 2010:900). Förslaget möjliggör en utveckling av befintlig 

verksamhet som har ett högt värde för tätorten Kvänum. Detaljplanens 

användningsområde, J, sträcker sig ända fram till Jungån. Länsstyrelsen 

anser att det behöver säkerställas att område närmast Jungån inte används 

för upplag, uppställning av maskiner eller liknande. Detta för att säkerställa 

de geotekniska förutsättningarna och för att bevara natur- och kulturmiljön 

i anslutning till ån. För att MKN för vatten ska följas behöver ni säkerställa 

genomförandet av en tillräcklig dagvattenrening för området. Länsstyrelsen 

anser att ni behöver tydliggöra om det föreligger risker vid översvämning 

från Jungån och hur framkomligheten till planområdet påverkas vid ett 

skyfall. Ni säkerställa de geotekniska förutsättningarna enligt ovan och 

utreda om det föreligger risk för erosion. Vidare behöver ni utveckla vilka 

störningar och risker som industriändamålet med. 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning  

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § 

PBL och nu kända förhållanden att frågor som berör MKN för vatten och 

hälsa/säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion måste 

lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att 

ett antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen. 

Motiv för bedömningen  

Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka ska uppfyllas 

för att det antagna planförslaget inte ska riskera överprövning. Råd och 

synpunkter handlar om anvisningar för att planförslaget ska uppfylla 

lagstiftningens krav. 

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10 §  

Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens 

antagandebeslut av en plan eller områdesbestämmelser om dessa kan antas 

strida mot någon av de fem prövningsgrunderna.  
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Hälsa och säkerhet  

 

Översvämning 

Ni behöver beskriva om det föreligger någon översvämningsrisk från 

Jungån i förhållande till planerad bebyggelse, hur denna risk i så fall värderas 

och vilka åtgärder som eventuellt krävs för att reducera risken. Vad gäller 

översvämningsrisk kopplat till skyfall behöver ni beskriva hur 

framkomligheten påverkas av skyfall och om åtgärder är nödvändiga för att 

framkomligheten ska vara tillfredställande.  

 Svar: Planbeskrivningen uppdateras angående översvämning.  

Risker kopplat till föreslagen användning – industri  

Planen medger användningen J – industri men ni refererar till verksamheten 

som ska uppföras på platsen som lager. Kävnum kök har ett äldre tillstånd 

som medger utsläpp av lösningsmedel och stoft. Ni behöver beskriva och 

bedöma om det kommer förekomma luft- och luktutsläpp från det nya 

planområdet. Vidare behöver eventuell kemikaliehantering och dess risker 

beskrivas.  

I handlingarna finns uppgifter om de bullervillkor som gäller men det anges 

också att vid en ombyggnation kan nya riktlinjer för buller komma att följas. 

Det är oklart hur en utökad verksamhet och utökad trafik kommer att 

påverka bullersituationen för närboende. Ni verkar förutsätta att befintliga 

eller nya bullervillkor innebär att det inte blir några störningar trots att det är 

en ny lokalisering och utökning av produktionslokaler. Det rör sig om en 

stor ombyggnad av verksamheten där en tillståndsändring eller åtminstone 

en anmälan om ändring av tillståndspliktig ändring ska göras. Det framgår 

inte i handlingarna att den processen påbörjats. Länsstyrelsen har inte något 

pågående ärende och det framgår inte om er tillsynsmyndighet handlägger 

ett sådant ärende. 

 Svar: Planbeskrivningen uppdateras angående risker.  
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Det är oklart hur vatten- och avloppssituationen ska lösas. Ni anger att 

området kan välja anslutas till det kommunala Va-nätet. Ne behöver 

beskriva hur frågan ska lösas om verksamheten inte gör detta.  

 Noteras 

Ni behöver beskriva om det inom industriområdet kan bli aktuellt med 

verksamheter som utsätter omgivningen för olycksrisk, exempelvis genom 

hantering av brandfarliga och/eller giftiga ämnen. Om sådan verksamhet 

kan tillåtas och bli aktuell behöver ni beskriva om och vilka åtgärder som 

behövs. Om sådan verksamhet inte kan accepteras bör detta beskrivas och 

eventuellt regleras. Intilliggande detaljplan för den befintliga verksamheten 

har regeringen industri som ej är störande. 

 Noteras 

Geoteknik  

En geoteknisk utredning har utförts. I beräkningarna förutsätts att ytor 

bakom släntkrönet till vattendraget hålls obelastade. Dessa ytor planlagda 

för industrimark med prickmark. Detta är inte tillräckligt för att säkerställa 

att ytorna förblir obelastade. Ni behöver se över regleringen så at ni 

säkerställer att området inte används för uppställning av maskiner, upplag 

eller likande. Jungån är meandrande längs med planområdet. Ni behöver 

komplettera handlingarna med ett mer informativt underlag avseendet 

framtida erosionspåverkan på slänterna längs med vattendraget. Se Statens 

geotekniska institut yttrande för mer information. 

Svar: Området kommer regleras i plankartan för att säkerställa att 

området närmast Jungån förblir obelastat.  

Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten  

I milökonsevensbeskrivningen och i utredningen Beräkning av 

miljöpåverkan från dagvattenutsläpp i Tornum bedömer ni att föreslagen 

dagvattenhantering innebär att MKN för vatten inte påverkas negativt. 

Länsstyrelsen delar denna bedömning. Det är viktigt att denna bedömning 
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redovisas även i planeskrivningens konsekvensdel. I samrådsversionen har 

ni bara redogjort för Jungåns befintliga status.  

För att MKN för vatten ska följas förutsätts att nödvändig rening av 

dagvatten genomförs. Länsstyrelsen anser inte att detta säkerställt. Av 

handlingarna framgår det att Vara kommun inte kommer ansvara för några 

delar av genomförande att dagvattenhanteringen och något 

exploateringsavtal säkerställer inte heller ett genomförande. Länsstyrelsen 

bedömer att nuvarande reglering i plankartan inte säkerställer att tillräcklig 

rening genomförs av exploatören. Ni behöver se över era n-bestämmelser 

så att de är korrekt formulerade och vid behov villkora lov eller startbesked. 

Ni behöver beskriva hur det är säkerställt att föreslagna dagvattenlösningar 

genomförs. 

Svar: Planförslaget uppdateras med reglering på plankartan för att 

säkerställa att nödvändig rening av dagvatten genomförs.  

 

Råd enligt PBL och MB  

Förhållande till ÖP  

Området är inte särskilt utpekat för exploatering i gällande översiktsplan. 

Allmänna intressen - jordbruksmark Enligt 3 kap 4 § miljöbalken får 

brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse eller andra 

anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 

samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 

synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Ni för i 

planbeskrivningen och i miljökonsekvensbeskrivningen ett resonemang 

kring att jordbruksmark tas i anspråk och kring vilka alternativa 

lokaliseringar som finns. Länsstyrelsen råder er att utvecklat frågan som rör 

det väsentliga samhällsintresset vid ianspråktagandet av jordbruksmarken. 

Ni bör utveckla detta resonemang för att uppfylla de krav som 

lagstiftningen ställer. 

 Noteras 
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Naturmiljö  

Det är viktigt att området närmast Jungån kan fortsätta vara naturlig och 

inte användas till upplag, uppställning av maskiner eller liknande. 

Länsstyrelsen är positiva till att den befintliga eken i området skyddas.  

 Noteras 

Kulturmiljö  

Västra delen av planområdet berör en utpekad vattenanknuten kulturmiljö 

med höga kulturhistoriska värden. Ni bedömer att dessa värden inte 

påverkas på ett betydande negativt sätt. Vidare berörs en gårdsmiljö med 

stenmur, grönstruktur och befintlig gårdsbebyggelse som planeras att rivas i 

sin helhet.  

Länsstyrelsen anser att ni bör hantera de allmänna kulturvärdena inom 

planområdet på ett mer aktivt och medvetet sätt, både gällande den 

vattenanknutna miljön och den befintliga gårdsmiljön. Ni bör tydligare 

beskriva kulturvärdenas uttryck och karaktärsdrag så att era motiveringar 

och ställningstagandena kring konsekvenser som uppstår på kulturmiljön 

blir tydligare.  

Detta kan kompletteras med en redovisning av lämpliga förhållningssätt till 

berörda värden och uttryck och karaktärsdrag, även om rivning behöver 

möjliggöras. Exempelvis kan planbeskrivningen framföra förhållningssätt 

som att befintlig bebyggelse, grönstruktur och stenmur lämpligen bevaras så 

långt möjligt och brukas på ett kreativt sätt inom verksamhetsområdet. Om 

det inte är möjligt att bibehålla dessa strukturer (eller del av) på befintlig 

plats kan det flyttas inom planområdet eller till närbelägen lämplig plats och 

i sista hand genomförs en rivning, etc.  

Den dokumentation av befintlig gårdsmiljö som föreslås i 

miljökonsekvensbeskrivningen bör genomföras i form av en antikvarisk 

dokumentationsrapport som med fördel inkluderar en beskrivning (text, 

foto, ritningar mm), historik och vilka kulturhistoriska värden och uttryck 

för dessa som finns inom miljön. 



Detaljplan för Tornum 6:74                                              2022-12-07 

  

                                       12 

 

Svar: Plan- och tillväxtenheten noterar detta och utvecklar avsnittet om 

kulturmiljö i planbeskrivningen.  

 

Synpunkter enligt annan lagstiftning  

Biotopskydd  

Den stenmur som finns inom planområdet angränsar till jordbruksmark 

vilket gör att det krävs dispens från biotopskyddsbestämmelserna för att ta 

bort den. I öst och söder avgränsas gårdsmiljön på fastigheten av en 

trädkrans. Länsstyrelsen bedömer att delar av trädkranses troligtvis omfattas 

av biotopskyddet allé. Träden står utmed väg och är fler än fem. De ser 

också ut att vara planterade då flera är av samma art och ålder. I 

miljökonsekvensbeskrivningen har ni bedömt att träden inte står i en allé 

men Länsstyrelsen är något tveksamma till detta. I osäkra lägen är det bättre 

att söka dispens. Undersökning om betydande miljöpåverkan Länsstyrelsen 

har bedömt att planen kan innebära en betydande miljöpåverkan. Samråd 

har hållits med Länsstyrelsen om miljökonsekvensbeskrivningens 

avgränsning och omfattning enligt 6 kap. 11-18 §§ miljöbalken. 

 Noteras 

 

MILJÖ- och BYGGENHETEN yttrar sig enligt följande:  

”Miljöenheten vill framföra följande synpunkter: 

 

Industriverksamhet 

Kvänums Kök är en tillståndspliktig verksamhet. Om utökningen innebär 

att tillståndet överskrids ska kontakt tas med länsstyrelsen som är 

prövningsmyndighet.  

 Noteras 
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Dagvatten 

När industrier eller verksamhetsområden planeras eller utökas, ökar andelen 

hårdgjord yta. Det, tillsammans med ökande nederbördsmängder gör att det 

är viktigt att se över dagvattenhanteringen och lösa den på ett hållbart och 

långsiktigt sätt. 

Dagvatten med höga halter av föroreningar ska renas innan infiltration, 

perkolation eller avledning till ledningsnät/recipient. Dagvatten från större 

vägar, parkeringsplatser, industriområden och från koppartak ska betraktas 

som så förorenat att det behöver renas. Även dagvatten från mindre 

trafikerade vägar och parkeringsplatser kan behöva renas om det leds till en 

känslig recipient. Att förebygga, fördröja och rena dagvattnet där 

föroreningarna uppkommer är en hållbar dagvattenhantering. Dagvattnet 

behandlas på detta sätt stegvis innan det slutligen når recipienten. 

I anslutning till parkeringar bör man exempelvis förse dagvattenbrunnar 

med enklare filter som tar hand om olje- och metallrester som sköljs av 

bilarna. Vid parkeringsplatser med trettio platser eller fler ska alltid en 

oljeavskiljare installeras enligt Vara kommuns Allmänna bestämmelser om 

VA. Vid färre parkeringsplatser sker bedömning från fall till fall. 

Dagvattenanläggningar är anmälningspliktiga enligt MB (1998:808) och en 

anmälan ska göras till miljö- och byggnadsnämnden. 

Svar: Plan- och tillväxtenheten noterar synpunkten ovan. Plankartan 

uppdateras med bestämmelser om dagvatten. Planbeskrivning uppdateras 

med information om att dagvattenanläggningar är anmälningspliktiga.  

 

Buller och andra störningar 

Buller från industriverksamheter gentemot närliggande bostadsområden är 

viktigt att ta hänsyn till redan i planeringen. Här är det viktigt att man 

säkerställer att verksamhetsbuller och trafikbuller samt vibrationer, damning 

och luftföroreningar av olika slag minimeras gentemot de boende. Vid en 

utökning av verksamheten innebär det att bostadshus på andra sidan 
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Kvänumsån hamnar ca 100-150 meter från industriverksamheten. Enligt 

Boverkets ”Bättre plats för arbete” anges det ett riskavstånd på 200 meter 

mellan bostäder och industrier med utsläpp av lösningsmedel i de mängder 

Kvänum Kök släpper ut i dag.  

 Noteras 

Naturvårdsverkets riktvärden för industri- och verksamhetsbuller avser 

immissionsvärden vid bostäder. De gäller utomhus vid fasad och vid 

uteplatser och andra ytor för utevistelse i bostadens närhet. Nivåerna är 

vägledande för bedömning av om buller utgör en olägenhet. 

 50 dBA dag (06-18) 

 45 dBA kväll (18-22) samt lör-, sön- och helgdag 

 40 dBA natt (22-06) 

Utöver detta gäller: 

Maximala ljudnivåer (> 55 dBA) bör inte förekomma nattetid klockan 22-06 

annat än vid enstaka tillfällen. 

Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall 

verksamhetens buller karakteriseras av ofta återkommande impulser som 

vid nitningsarbete, lossning av metallskrot och liknande eller innehåller ljud 

med tydligt hörbara tonkomponenter bör värdena i ovanstående tabell 

sänkas med 5 dBA. 

I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av 

tidsperioderna ovan, eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket, 

bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för den tid då den bullrande 

verksamheten pågår. Dock bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för 

minst en timme, även vid kortare händelser. 

Svar: Plan- och tillväxtenheten utreder bullerfrågan vidare och utvecklar 

avsnittet om buller i planbeskrivningen.  
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Miljöenheten anser också att grönområden i kommunens samhällen ska 

bevaras i så hög grad som möjligt för att också kunna dämpa exempelvis 

ljud. Därför är det viktigt att så mycket som möjligt av grönområden mellan 

ett verksamhetsområde och bostadsområde bevaras alternativt anläggs. 

Noteras 

 

Naturvärden 

Enligt MKB:n framgår att det finns en trädrad som angränsar mot 

Storgatan. Träden består av poppel och bok och utgörs av totalt 6 träd med 

en stamdiameter över 20 cm. Träden uppges stå på rad i en alléformation 

men inte i en anordnad allé, där tre av träden bedöms vara i dåligt skick. 

Dessa träd ska enligt planbeskrivningen avverkas. Det bör kontrolleras om 

trädraden omfattas av det generella biotopskyddet inför granskning av 

planen. Det krävs dispens från biotopskyddsbestämmelserna för att fälla ett 

alléträd även om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk. 

Dispens från biotopskyddsbestämmelserna behöver även sökas för 

stenmuren då man avser att montera ner delar av den.   

Inom ett biotopskyddsområde får man inte bedriva en verksamhet eller 

vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön. Den som planerar att bedriva en 

verksamhet eller vidta en åtgärd i ett biotopskyddsområde måste därför 

först bedöma om detta kan komma att skada naturvärdena i biotopen. Om 

det finns risk för att naturmiljön skadas ska dispens från 

biotopskyddsbestämmelserna sökas hos länsstyrelsen. 

Svar: Plan- och tillväxtenheten noterar synpunkten om biotopskydd ovan 

och uppdaterar planbeskrivningen.  
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Jordbruksmark 

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller 

anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 

samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 

synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk (3 kap. 4 

§ andra stycket miljöbalken).  

I förarbetena till naturresurslagen anges att jordbruksmarken är en 

begränsad resurs med avgörande betydelse för att trygga 

livsmedelsförsörjningen i landet och att ett skydd för den brukningsvärda 

jordbruksmarken är av stor betydelse för den långsiktiga hushållningen med 

naturresurser.  

Begreppet brukningsvärd jordbruksmark avser mark som med hänsyn till 

läge, beskaffenhet och övriga förutsättningar är lämpad för 

jordbruksproduktion. Med att ta marken i anspråk avses sådana åtgärder 

som på ett varaktigt sätt drar marken ur biologisk produktion som t.ex. 

utbyggnad av bostadsområden, industrier, upplag, vägar, ledningar osv.  

Planförslaget innebär att hela fastigheten på ett varaktigt sätt tas ur biologisk 

produktion. För att åtgärden ändå ska tillåtas på den aktuella marken krävs 

att åtgärden behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och att 

detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 

tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. I planen behöver 

det motiveras på vilket sätt planändringen är ett sådant väsentligt 

samhällsintresse som avses i 3 kap. 4 § andra stycket miljöbalken. 

Noteras 

 

Föroreningar 

I planförslaget anges att inga kända föroreningar finns inom planområdet. 

Inom100 meter återfinns dock två objekt där verkstadsindustri med 

ytbehandling av trä och bilvårdsanläggning/bilverkstad bedrivits. Dessa 

objekt är inte riskklassade ännu, men borde innebära en måttlig risk. Om 
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föroreningar kan ha spridits från dessa fastighet är mycket svårt att bedöma 

utan att vidare undersökningar gjorts. 

 Svar: Planbeskrivningen uppdateras.  

  

Översvämning, skred och erosion 

Då fastigheten angränsar till Kvänumsån är det viktigt att undersöka om 

risk för översvämning, skred eller erosion kan förekomma. I den 

geotekniska undersökningen som gjorts framkommer det att vid schaktning 

under grundvattenytan och samtidig länshållning av schakten finns risk för 

erosion och bottenuppluckring. Eftersom det kan bli aktuellt med 

schaktning och återfyllning under grundvattennivån krävs att detta studeras 

och planeras särskilt innan arbetet påbörjas.  

 Noteras 

Avståndet 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. 

Svar: Plankartan uppdateras med bestämmelser om rening av dagvatten.   

 

Yttrande från byggenheten:  

Den tilltänkta platsen avser idag jordbruksmark med omkringliggande 

bostäder, som närmast ca 75m (uppmätt i geosecma). Planen avser att 

företaget Kvänum Kök ska bygga ut sin produktion. 

Ett område ska vid planläggning användas till det ändamål det är mest 

lämpat för. Det är också en fråga om omgivningsbuller för att förebygga 

olägenhet för människors hälsa, detta kopplat till att det är produktion som 

ska förekomma i den tilltänkta byggnaden.  

Med ovan sagt anser vi inte att platsen är den mest lämpliga att bebygga en 

produktion på utan att andra platser bör undersökas. 
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Nedan regleras ovanstående punkter i 2 kapitlet i PBL. 

2 §  Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked 

enligt denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden används för det 

eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till 

beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som 

från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om 

hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1-8 §§ 

miljöbalken ska tillämpas. Lag (2014:862).,  

4 § Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked 

enligt denna lag får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om 

marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. 

Med olägenhet för människors hälsa avses en störning som enligt 

medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och 

som inte är ringa eller helt tillfällig” 

Svar: Plan- och tillväxtenheten noterar synpunkten och utvecklar 

lokaliseringsprövningen i planbeskrivningen.  

 

POSTNORD yttrar sig enligt följande:  

Postnord har inget att erinra 

 Noteras 

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN yttrar sig enligt följande:  

”Planprocessen 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.” 

 Noteras 
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STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT yttrar sig enligt följande:  

Enligt PM Geoteknik [2] består jordlagren inom planområdet av 

vegetationslager och torrskorpelera på lera följt av friktionsjord. 

Stabilitetsberäkningar har utförts för planerade förhållanden i två sektioner. 

Beräkningarna visar att säkerhetsnivåerna uppfyller gällande krav. I 

beräkningarna förutsätts att ytor bakom släntkrönet till vattendraget hålls 

obelastade. På plankartan är infört prickmark som endast säkerställer att 

inga byggnader för uppföras. Ytan är planlagd som industriområde och kan 

fortfarande användas för uppställning av maskiner, upplag etc. Hur 

säkerställs då att markytan närmast vattendraget blir obelastat? SGI anser att 

ovanstående behöver åtgärdas genom planbestämmelser på plankartan, 

alternativt att beräkningarna kompletteras för de marklaster som kan 

förväntas uppstå bakom släntkrön till vattendraget. 

Svar: Plankartan uppdateras med reglering för att säkerställa att 

området längst med Jungån förblir obelastat.  

Vattendraget är meandrande längs planområdet. I PM Geoteknik [2] anges 

att ingen större erosionspåverkan kunde noteras vid undersökningen. SGI 

anser att handlingarna bör kompletteras med mer informativt underlag 

avseende eventuell framtida erosionspåverkan på slänterna längs 

vattendraget. 

Svar: Planbeskrivningen uppdateras med förtydligande om 

erosionspåverkan på slänterna längst vattendraget.  

 

SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING yttrar sig enligt följande:  

”SGU har inga synpunkter på rubricerad remiss och avstår från att yttra 

sig.”  

Noteras 
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SKANOVA yttrar sig enligt följande:  

Skanova har inget att erinra 

 Noteras 

SOCIALNÄMNDEN yttrar sig enligt följande:  

” Socialnämnden har tagit del av planen och anser att tillgängligheten för 

personer med funktionsnedsättning speciellt ska beaktas.”  

Noteras  

TEKNISKA NÄMNDEN yttrar sig enligt följande:  

Tekniska nämnden har inget att erinra. 

 Noteras 

TRAFIKVERKET yttrar sig enligt följande:  

”Trafikverket ser positivt på att kommunen har lagt in prickmark på 

plankartan mot väg 2623 för att säkerställa ett bebyggelsefritt område. 

Trafikverket förutsätter att planområdet kommer trafikförsörjas via 

fastigheten söder ut, Vara Spättan 7, och därmed via befintlig 

anslutningsväg till väg 2623. Trafikverket anser att kommunen ska förtydliga 

detta till granskningshandlingarna”  

Svar: Plan- och tillväxtenheten noterar synpunkten om trafikförsörjning 

och utfart och uppdaterar planbeskrivning.  

 

VATTENFALL ELDISTRIBUTION yttrar sig enligt följande:  

Vattenfall Eldistribution har inget att erinra  

Noteras  
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Förändringar efter samråd  

Plankarta  

Genomförda revideringar av plankartans bestämmelser efter samrådet 

tydliggörs nedan:  

 Plankartans bestämmelse u1 justeras. 

 Grundkartan uppdateras med datum och byggnader enligt 

ovanstående synpunkter inför granskning 

 Planförlaget uppdateras med reglering på plankartan för att 

säkerställa att nödvändig rening av dagvatten genomförs. 

 Plankartan uppdateras med bestämmelser för att säkerställa att 

området längst Jungån förblir obelastat.  

Planbeskrivning 

Revideringar efter samrådet gällande planbeskrivningen framgår här:  

 Inför granskning lyfts frågorna om gestaltning och eventuella 

olägenheter.   

 Planbeskrivning uppdateras med påverkan på befintliga planer inför 

granskning. 

 Planbeskrivning uppdateras med information om att 

dagvattenanläggningar är anmälningspliktiga. 

 Planbeskrivningen uppdateras om biotopskydd. 

 Lokaliseringsprövningen i planbeskrivningen utvecklas. 

 Planbeskrivningen uppdateras om trafikförsörjning och utfart. 

 Planbeskrivningen uppdateras angående översvämning. 

 Planbeskrivningen uppdateras angående risker. 

 Avsnittet om kulturmiljö utvecklas i planbeskrivningen 
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