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Handläggning  

Detaljplan för Längjum 1:14 har i enlighet med beslut i miljö och 

byggnadsnämnden, varit föremål för samråd mellan den 22 juni och den 28 

juli 2022.  

Detaljplanen har i enighet med beslut i miljö- och byggnämnden varit 

föremål för granskning mellan den 13 december 2022 och den 10 januari 

2023.  

Handlingarna har varit tillgängliga på biblioteket, kommunens anslagstavla 

och på kommunens hemsida www.vara.se. 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande i enlighet med Plan- och 

bygglagen PBL (SFS:2010:900).  

Granskningsbedrivande  

Detaljplanen har skickats till sakägare enligt fastighetsägarförteckning, och 

övriga berörda enligt särskild förteckning.  

  

http://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 

Fastighetsägare Tråvad 3:133  X  

Kommunstyrelsen X   

Lantmäteriet  X  

Länsstyrelsen   X X 

Räddningstjänsten  X X 

Socialnämnden  X X 

Tekniska X   

Trafikverket  X  

Vattenfall Eldistribution X   

 

Synpunkter  

 

FASTIGHET TRÅVAD 3:133 yttrar sig enligt följande: 

Vi fick brev med hänvisning till er hemsida på Vara kommun för detta 

bygge. Jag blev lite förvånad över att det kan tillåtas att bygga så högt som 

10 meter.   



 

 

Vår gård Herregården 6 ligger mittemot, med Köpmansgatan emellan. 

Fastighetsbeteckning 3:133 

Har jag uppfattas det rätt att det i teorin kan byggas en 10m  hög fastighet 

precis på andra sidan Köpmansgatan. (Det skulle isåfall innebära att hela vår 

utsikt och ”landet-känsla” försvann.   

I ett tidigare skede fick vi information och uppfattning att det skulle byggas 

längst ned närmast 47:an. Eftersom marken sluttar så skulle detta inte 

påverka oss i lika hög grad.  Vi skulle då också fortfarande ha utsikt över 

kyrkan där min mans mor vilar.  Vi vill absolut inte vara jobbiga grannar 

men eftersom vi själva har investerat ett hel del arbete, tid och mycket 

pengar på att få vårt drömboende så skulle jag vilja veta exakt var 

byggnaderna planeras att byggas.   

Planförslaget tillåter endast 8 meter i byggnadshöjd. 

Totalhöjden (10 meter) innebär byggnadsverk inklusive uppstickande 

delar ovanför konstruktionen. Tilltänkt byggnadsverk är i underkant av 

8 meter. 

Byggnadsverk är planerad i den södra delen av planområdet och enligt 

ritningarna är det inga byggnader tänkta de närmsta 40 metrarna.  

Det är även prickad mark (mark som ej får bebyggas) helt intill vägen 

för att tillåta god sikt och undvika byggnad helt intill vägområdet.  

Närmast fastigheten Tråvad 3:133 planeras träd och växtlighet för att i 

största möjliga mån behålla landskapsbilden och kulturmiljön i Tråvad.  

 

KOMMUNSTYRELSEN yttrar sig enligt följande:  

Kommunstyrelsen har inget att erinra. 

 Noteras 

LANTMÄTERIET yttrar sig enligt följande:  

Delar av planen som bör förbättras 



 

 

GRUNDKARTA 

I grundkartan saknas beteckning för befintliga fastighetsgränser. 

I plankartan finns en rubrik ”typ av plangräns”. För att inte riskera att 

blanda ihop detta med bestämmelselinjer i planförslaget, så bör det tas bort 

från grundkartans teckenförklaring och enbart framgå ”planbestämmelser” 

till detaljplanen. 

 Inför antagande justeras detta i plankartan 

VATTEN OCH AVLOPPSFRÅGAN 

Under rubrik ”vatten och avlopp” på s. 22 framgår att planområdet 

angränsar till det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. 

Det skulle kunna tydliggöras om tanken är att verksamhetsområdet ska 

utökas och även omfatta planområdet. Alternativt om det ät tänkt att 

planområdet ska ansluta till kommunens va system, eller ordna någon 

enskild lösning. 

 Planbeskrivningen uppdateras med information 

BEFINLTIG SAMFÄLLIGHET TRÅVAD S:6 

I planbeskrivningen på s. 36 står att den del av Tråvad s:6 som omfattas av 

planförslaget ska lösas in av fastighetsägaren och enbart användas av 

industriverksamheten. Lantmäteriet vill uppmärksamma om att delägarna i 

Tråvad s:6 inte är fullständigt utredda enligt fastighetsregistret. Därmed bör 

det av planbeskrivningen framgå att delägarna i s:6 behöver utredas, för att 

kunna lösa in den berörda delen av s:6. Samt vem som bekostar en sådan 

åtgärd. 

 Planbeskrivningen uppdateras med information 

NY INFARTSVÄG 

På s. 37 visas var den nya infartsvägen till området är tänkt att placeras. 

Dock ser det ut som att vägen kommer byggas utanför det tänka 

planområdet. Eftersom infartsväg är viktigt för att kunna ta sig till 



 

 

planområdet, är det en fråga som lämpligen bör tas med i planläggningen. 

Exempel på frågor som aktualiseras är vem som ska ansvara för att bygga 

den nya vägen, ersättning till berörd ägare av Längjum 1:14 samt hur den 

framtida förvaltningen av vägen ska se ut. 

I samband med att ny vägsträckning planeras inkluderas detta i det 

skedet. 

Delar av planen som skulle kunna förbättras 

(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom 

Lantmäteriets lagstadgade bevakningsområden, men som enligt 

Lantmäteriet skulle förbättra detaljplanen.) 

FÖRTYDLIGANDE KRING VEM SOM ÄR FASTIGHETSÄGAREN 

På s. 38 står att kostnader för fastighetsreglering bekostas av 

fastighetsägaren. Här kan det klargöras vem som är fastighetsägaren. Är det 

den som ska få mark eller den som blir av med mark som ska bekosta 

lantmäteriåtgärden? 

 Ett förtydligande görs i planbeskrivningen. 

LÄNSSTYRELSEN yttrar sig enligt följande:  

LÄNSSTYRELSENS SAMLADE BEDÖMNING 

 

Länsstyrelsen bedömer 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. Ni har i stort tillgodosett 

Länsstyrelsens synpunkter från samrådet. 

 

SYNPUNKTER PÅ GRANSKNINGSHANDLINGEN 

Planområdet ligger nära befintliga bostäder. Befintligt industriområde är 

begränsat till att tillåta ej störande industri. Ni har visat att befintlig 

verksamhetsutövaren kan bedriva sin verksamhet på dagtid utan att 

innebära en risk för människors hälsa och säkerhet men ni har inte 

preciserat användning J i denna detaljplan. Användningen J kan preciseras 



 

 

om det är motiverat att avgränsa användningen till en specifik funktion, 

exempelvis för att undvika störningar. Ni bör överväga detta så det är 

begränsat vilken typ av industriverksamhet som kan bedrivas på denna plats 

ifall förutsättningarna skulle ändras. 

För att detaljplanen ska vara genomförbar behöver ni ingå avtal med 

Trafikverket om flytt av väg 2530. 

Vägrätten för befintlig väg 2530 gäller fram till att nya sträckningen är byggd 

och trafiken flyttas över. Delar av Trafikverkets väg 2530 är nu planlagd på 

plankartan med den administrativa bestämmelsen a1, vilken ska säkerställa 

att bygglov inte får ges förrän Trafikverkets väg omlokaliseras. Ni behöver 

även säkerställa att varken mark- eller rivningslov kan ges innan vägen 

omlokaliseras till nytt läge. Området för a1 behöver utökas i bredd, för att 

säkerställa att befintligt vägområde inte påverkas om övrig byggnation inom 

kvartersmark startar innan vägen flyttas. 

Ni anger att planen ska justeras så att avståndet till väg 47 ska utökas med 10 

meter. Detta är inte gjort och behöver genomföras till granskningen. 

 Ovanstående synpunkter beaktas inför antagande 

 

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:  

Socialnämndens arbetsutskott 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 och kommunen har inte ingått något avtal gällande planerad 

åtgärd gällande flytt väg 2530. Dialog om avtal pågår och Trafikverket vill 

fortsatt poängtera att avtalet behöver vara påskrivet innan detaljplanen 

antas. 

I samrådsredogörelsen framgår att plankartan skulle justeras till 

granskningen så att planområdesgränsen mot väg 47 utökas med 10 meter 

enligt Trafikverkets synpunkt i samrådet. Dock verkar kommunen ha missat 

att justera planområdesgränsen och därför framför Trafikverket synpunkten 

igen. Kommunen behöver öka avståndet med ytterligare 10 meter, så att 

planområdet ligger 25 meter från befintligt vägområde för väg 47. 

Gällande dagvatten har kommunen säkerställt att dagvatten ska hanteras 

inom planområdet och inte påverka Trafikverkets väganläggningar. 

Vägrätten för befintlig väg 2530 gäller fram till att nya sträckningen är byggd 

och trafiken flyttas över. Delar av Trafikverkets väg 2530 är nu planlagd på 

plankartan med den administrativa bestämmelsen a1, vilken ska säkerställa 

att bygglov inte får ges förrän Trafikverkets väg omlokaliseras. Trafikverket 

anser att kommunen även behöver säkerställa att varken mark- eller 

rivningslov kan ges innan vägen omlokaliseras till nytt läge. Trafikverket 

bedömer också att området för a1 behöver utökas i bredd, för att säkerställa 

att befintligt vägområde inte påverkas om övrig byggnation inom 

kvartersmark startar innan vägen flyttas. Trafikverkets drift och brukande 

får inte försvåras eller omöjliggöras. Om arbeten påbörjas innan flytt av väg, 



 

 

behöver paragraferna 43-45 i väglagen beaktas som handlar om att tillstånd 

krävs för åtgärder intill och inom ett vägområde. 

Planområdesgränsen mot väg 47 har minskas 10 meter enligt 

trafikverkets synpunkter i samrådsyttrandet. Planområdet ligger nu 25 

meter från vägområdet för väg 47.  

Planbestämmelsen a1 justeras så att den också innefattar förbud mot 

mark- eller rivningslov innan väg 2530 omlokaliserats.  

Området för bestämmelsen a1 har breddas åt sydöst och nordväst för att 

säkerställa att befintligt vägområde inte påverkas om övrig byggnation 

inom kvartersmark startar innan vägen flyttas.  

 

VATTENFALL ELDISTRIBUTION yttrar sig enligt följande:  

Utöver de synpunkter Vattenfall framfört i samrådsskedet har Vattenfall 

inget ytterligare att tillägga. 

 Noteras  

 

 

  



 

 

Förändringar efter granskning  

Plankarta  

Revideringar av plankartans bestämmelser efter granskning tydliggöras här: 

 

o Betäckning för befintliga fastighetsgränser i plankartan har lagts till. 

o Teckenförklaringen har justerats. 

o Planområdesgränsen har justerats med 10 meter längre avstånd från 

trafikverkets väg. 

o Området där nuvarande väg 2530 är som omfattas av bestämmelsen 

”a1” har justerats samt formulerats om. 

Planbeskrivning  

Revideringar efter granskningen gällande granskningsutlåtandet framgår här:  

 

o Information gällande vatten- och avloppsfrågan finns med i 

reviderad version av planbeskrivningen.  

o Planbeskrivningen har uppdaterats med beskrivning av behovet för 

utredning av s:6 och vem som ansvarar för detta. 

o Kostnadsansvar för fastighetsreglering har tydliggjorts. 

o Förtydligande gällande avtal mellan Trafikverket och Vara kommun 

har inkluderats i planbeskrivningen. 

o En beskrivning gällande planbestämmelsen J och störande industri 

har inkluderats i planbeskrivningen. 
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Ewelina Ursin Masterdalshei 

Planarkitekt 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 


