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Handläggning 

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

byggnadsnämnden varit på samråd mellan 22 juni och 28 juli.  

Detaljplanen handläggs med standardförfarande i enlighet med Plan- och 

bygglagen PBL (SFS:2010:900).  

Samrådsbedrivande  

Detaljplaneförslaget har skickats till sakägare enligt fastighetsförteckning, och 

övriga berörda enligt särskild förteckning.  

Handlingarna har varit tillgängliga på kommunens anslagstavla och på 

kommunens hemsida www.vara.se. 

Inkomna synpunkter  

I samband med samrådet har 14 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 Delvis 

Länsstyrelsen  x Delvis 

Miljö- och 

byggnadsnämnden 

 x x 

Postnord  x  x 

Räddningstjänsten x  x 

SGI  x  x 

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

Trafikverket  x  

Tekniska nämnden   x x 

Vattenfall Eldistribution x  x 

Västtrafik  x x 

Fastighetsägare Tråvad 

3:115 

 x x 

Fastighetsägare Tråvads-

skogsbo 1:49 

 x x 

KOMMUNSTYRELSEN yttrar sig enligt följande:  

Kommunstyrelsen har inget att erinra. 

 Noteras 

LANTMÄTERIET yttrar sig enligt följande: 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  

Fastighetsgränser med osäkert läge som gränsar till planområdet  

Planområdesgränsen går enligt plankartan i fastighetsgränsen mellan Längjum 

1:14 och Tråvad s:6, en samfällighet bildad vid laga skifte för vägändamål. De 

aktuella gränserna saknar både enligt digitala registerkartan och grundkartan 

inmätta gränspunkter.  

Lantmäteriet vill påminna om att detaljplanen inte påverkas om gränsen visar 

sig ha ett annat läge. Risken med att planlägga utan att ha koll på gränsens 

rätta läge är att antingen en del av den allmänna platsen ligger inne på 

grannfastigheten eller att det blir en remsa mellan den planlagda marken och 

fram till fastighetsgränsen. I denna typ av fall när gränsens läge är osäkert är 

det lämpligt att så snart som möjligt utreda gränsen och göra en 

gränsutvisning där man letar upp befintliga gränsmarkeringar och mäter in 

dem. Visar sig gränsen vara juridiskt oklar krävs det en fastighetsbestämning 

för att bestämma dess läge. När gränsens läge är klarlagd kan därefter ev. 

anpassning av planen till fastighetsgränsens rätta läge göras. Glöm inte att 

rapportera in ev. förbättringar av gränspunkters lägesosäkerhet till 

Lantmäteriet. Är ni osäkra på hur det ska gå till - kontakta Lantmäteriets 
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geodatasamordnare. Lyssna även gärna på avsnitt 2 av Positionspodden från 

Geoforum Sverige där dessa frågor diskuteras. Du hittar podden till exempel 

via denna länk.  

Planområdesgränsen är utformad efter inmätta vägområden och 

markskiftningar. Planområdesgränsen är även utformad längs gällande 

detaljplanegränser. I samband med att planen vinner laga kraft kommer en 

lantmäteriförrättning ansökas om för bildande av ny fastighet. I samband 

med lantmäteriförrättningen säkerhetsställs nya gränser i enlighet med 

detaljplanens förutsättningar.  

 

Kontrollera gränser med 0,025 meters lägesosäkerhet  

Ett antal gränser inom planområdet är inlagda i den digitala registerkartan 

med mycket god lägesosäkerhet (0,025 meter), men dessa lägesosäkerheter 

kan vara missvisande. Det är möjligt att dessa fastighetsgränser inte har 

kontrollmätts av kommunen. Vid övergången mellan referenssystemen RT 90 

och SWEREF 99 transformerades nämligen tusentals gränspunkter över hela 

landet som registrerades rakt av, utan kontroll, med lägesosäkerheten 0,025 

och 0,03 meter. Det har i efterhand visat sig att många av dessa punkter till 

exempel i områden med lokala stomnät kan ha god ”intern” lägesosäkerhet, 

men inte ligga rätt i förhållande till SWEREF 99.  

Lantmäteriet uppmanar därför kommunen att vara extra uppmärksam vid 

planläggning av områden där det förekommer gränser med just 

lägesosäkerheten 0,025 och 0,03 meter, och vid behov kontrollmäta sådana 

gränser.  

Planområdesgränsen är utformad efter inmätta vägområden och 

markskiftningar. Planområdesgränsen är även utformad längs gällande 

detaljplanegränser. I samband med att planen vinner laga kraft kommer en 

lantmäteriförrättning ansökas om för bildande av ny fastighet. I samband 

med lantmäteriförrättningen säkerhetsställs nya gränser i enlighet med 

detaljplanens förutsättningar. 

Grundkarta 

Teckenförklaring till grundkartan saknas.  

Fastighetsgränser saknas i grundkartan inom planlagd mark. Utanför planlagd 

mark är fastighetsgränserna något otydligt redovisade. Det är viktigt att 
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fastigheter redovisas för att göra det lätt för den som är berörd av planen att 

hitta respektive fastighet på plankartan.  

Aktualitetsdatum är ett framtida datum (2022-11-27).  

Plan- och tillväxtenheten noterar synpunkten och uppdaterar plankartan 

enligt Lantmäteriets synpunkter ovan. 

 

Markägoförhållanden och konsekvenser  

Planbeskrivningen saknar information om vilka fastigheter utöver Längjum 

1:14 som ingår i planområdet samt eventuella konsekvenser planens 

genomförande får för dessa fastigheter. Inom planområdet finns t.ex. samfälld 

mark tillhörandes Tråvad s:6. Tråvad s:6 har ändamål väg. Den samfällda 

marken kommer enligt planförslaget att bli planlagd för enskild kvartersmark 

med byggrätt. Kommunen bör undersöka hur ett samfällt ägande eventuellt 

kan påverkas vid genomförande av planen. En konsekvens för samfälligheten 

kan bli att samfälligheten behöver lösas in för att möjliggöra den enskilda 

markanvändningen.  

Plan- och tillväxtenheten noterar synpunkten. 

Fastighetskonsekvensbeskrivningen i planbeskrivningen uppdateras med 

information.  

Delar av planen som bör förbättras  

Redovisning av hur befintliga planer påverkas  

Av planbeskrivningen framgår på s. 3-5 vilka befintliga detaljplaner som finns 

inom planområdet. Det bör dock även framgå vad som sker med gällande 

detaljplaner och eventuella fastighetsindelningsbestämmelser som berörs av 

planarbetet. 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.”  

Glöm inte att kontrollera så att gällande plan / planer och eventuella 

fastighetsindelningsbestämmelser fortfarande går att genomföra efter att den 

aktuella planen fått laga kraft.  

Plan- och tillväxtenheten noterar synpunkten och uppdaterar 

planbeskrivning. 

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 
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detaljplanen.)  

 

Byggnadshöjd bör helst inte användas  

Lantmäteriet vill tipsa om att Boverket rekommenderar att höjd på 

byggnadsverk endast i undantagsfall ska regleras med begreppet 

byggnadshöjd. Detta beror på att det i rättspraxis finns olika tolkningar av 

begreppet. När byggnadshöjd används kan lovprövningen försvåras och leda 

till svårförutsedda resultat. Boverket förordar istället i första hand att 

totalhöjd eller nockhöjd används eller möjligen takfotshöjd. Läs gärna mer 

om detta på sidan om ”Höjd på byggnadsverk” i PBL Kunskapsbanken.  

För övrigt har Boverket i sina nya föreskrifter BFS 2020:5 valt att inte ta med 

byggnadshöjd som en egen kategori för regleringen av höjd på byggnadsverk. 

Reglering av byggnadshöjd får enligt föreskrifterna istället hanteras i en 

kategori för olika fritextbestämmelser tillsammans med andra höjdbegrepp. 

Efter en framtida digitalisering av planer med byggnadshöjd kommer det 

därför inte vara möjligt att följa upp tillåten byggnadsvolym inom dessa 

planer. Om det är viktigt för syftet med planen att reglera fasadens höjd kan 

motsvarande effekt många gånger uppnås genom att bestämmelser om 

nockhöjd eller totalhöjd kombineras med bestämmelser om takvinkel. 

Plan- och tillväxtenheten noterar synpunkten och tar det med vidare för 

framtida projekt, i samråd med byggenheten på kommunen används 

bestämmelsen ”byggnadshöjd” för just detta planförslag.  

LÄNSSTYRELSEN (Lst) yttrar sig enligt följande:  

Länsstyrelsens samlade bedömning 

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

bygglagen (PBL 2010:900). 

Länsstyrelsen anser att planförslaget strider mot prövningsgrunden 

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

avseende geoteknik, risk för olyckor, farligt gods, buller och översvämning i 

händelse av skyfall. Länsstyrelsen anser också att miljökvalitetsnormer för 

vatten kan riskera att inte följas.  

Länsstyrelsen lämnar ett antal råd inför det fortsatta planarbetet gällande 

kulturmiljö och planförslagets påverkan på omkringliggande landskap, 

dagvatten och trafik samt planförslagets påverkan på barn och unga. För att 
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säkerställa planens genomförbarhet bör även kommunen utreda de frågor 

som krävs i 3 kap. 4 § Miljöbalken gällande ianspråktagande av 

jordbruksmark. 

 

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 hälsa/säkerhet eller till 

risken för olyckor, översvämning eller erosion och miljökvalitetsnormer för 

vatten 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. 

Riksintresse (både MB kap 3 och 4) 

Mellankommunala frågor och regionala förhållanden 

Miljökvalitetsnormer (MKN) (MB 5 kap, luft och vatten) 

Strandskydd (MB 7kap) 

Hälsa och säkerhet (risk för olyckor, översvämning, erosion) geoteknik 

 

Länsstyrelsen anser att planförslaget strider mot prövningsgrunden för 

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

geoteknik, farligt gods, risk för olyckor, buller och översvämning samt 

prövningsgrunden för miljökvalitetsnormer för vatten. 

 

Hälsa och säkerhet 

Geoteknik 



Detaljplan för Längjum 1:14 2022-10-28 

 

Sidan 7 

 

Länsstyrelsen kan inte ta ställning i frågan om hälsa- och säkerhet med 

avseende geoteknik, då SGI inte har inkommit med yttrande inom 

samrådstiden. Länsstyrelsen kommer att bevaka frågan i granskningsskedet av 

detaljplanen. Kommunen kommer att få ta del av SGI:s yttrande när det 

kommit Länsstyrelsen tillhanda. 

 Noteras 

 

Farligt gods  

Planområdet är lokaliserat intill väg 47 som är rekommenderad primär farligt 

godsled, vilket innebär att alla typer av transporter kan ske utanför 

planområdet. Kommunen anger att Länsstyrelsens Riskpolicy medger att vid 

ca 75 m kan bebyggelse uppkomma utan att vidare riskåtgärder behöver vidtas. 

Länsstyrelsen vill dock belysa att någon sådan skrivning inte finns i 

riskpolicyn. Policyn har inga fasta gränser utan riskerna ska bedömas utifrån 

de aktuella förutsättningarna – inom 150 m från transportled. Det aktuella 

avståndet tycks inte heller vara 75 meter utan närmre 55 meter. Kommunen 

bör tydliggöra varför det valda avståndet anses tillräckligt för att göra 

lokaliseringen lämplig ur riskhänsyn. 

Då det finns konsekvenser som följd av farligt gods-olyckor som kan orsaka 

skada på längre avstånd än 55 m, är Länsstyrelsens inställning att 

riskreducerande åtgärder ska införas utifrån ALARP1-principen, vilket 

innebär att risker ska minskas så långt det är praktiskt rimligt. Exempel på 

åtgärder skulle kunna vara att säkerställa utrymningsmöjlighet bort från 

riskkälla, placering av friskluftsintag bort från riskkälla. Om kommunen 

bedömer att ytterligare åtgärder är oskäliga behöver detta motiveras utifrån 

den aktuella och framtida riskbilden.  

Risker kopplade till avåkande fordon och att utsläppspunkten därmed 

förflyttas närmre bebyggelsen bör också beaktas. 

Planbeskrivningen uppdateras med en riskutredning för farligt gods. 

 

Risk för olyckor - industri 

Industriverksamhet kan skapa olycksrisk mot omgivningen. Markanvändning 

J tillåter en mängd olika industriverksamheter utöver befintlig verksamhet. 

Länsstyrelsen anser därför att kommunen behöver utgå ifrån ett worst case-

scenario när man bedömer risk för olycka. Kommunen behöver tydliggöra 
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och specificera vilken typ av verksamhet som kan bli aktuell inom 

planområdet och om det finns någon gräns/riktlinje för vilka typer av 

verksamheter som kan tillåtas utifrån riskhänsyn till omgivningen. 

Sårbara/känsliga objekt i omgivningen bör redovisas. Kommunen behöver 

också beskriva konsekvenserna samt påverkan på omgivningen. Om det finns 

behov av eventuella skyddsåtgärder behöver detta säkerställas på plankartan. 

Plan- och tillväxtenheten uppdaterar planbeskrivning utifrån synpunkter 

ovan. Skyddsåtgärder på plankarta bedöms ej vara nödvändig. 

Buller 

Kommunen har gjort en bedömning att nuvarande verksamhet inte 

överskrider riktlinjer för buller utifrån en mätning från 2003. Som nämnts 

ovan möjliggör markanvändningen J en mängd olika industriverksamheter 

och inte enbart nuvarande verksamhet, kommunen behöver utifrån buller 

utgå ifrån worst case-scenario. Planförslaget innebär dessutom en utökning av 

verksamheten sydöst och påverkan på befintliga närliggande bostäder vad 

gäller buller och omgivningspåverkan från planområdet har inte utretts. 

Länsstyrelsen anser därför att det är svårt att dra slutsatser att industrin inte 

blir störande eller innebär risk för människors hälsa och säkerhet. Kommunen 

behöver utreda buller ytterligare samt vid behov säkerställa eventuella 

skyddsåtgärder på plankartan som krävs för att göra markanvändningen 

lämplig. 

 En ny bullerutredning beställs och utförs innan granskning. 

Översvämning - skyfall 

Kommunen anger att byggnader och anläggningar ska höjdsättas med färdigt 

golv minst 20 cm över anslutande mark. Detta är dock inte säkerställt och 

komplettering är nödvändig, om kommunen inte visar att acceptabel 

översvämningsrisk ändå erhålls. Länsstyrelsen rekommenderar också att 

åtgärden m1 villkoras mot lov för att säkerställas fullt ut.  

 Plankartan uppdateras med byggteknisk bestämmelse och utökad lovplikt 

MKN - Vatten 

Länsstyrelsen anser att planbestämmelserna som reglerar hur dagvatten ska 

omhändertas är ändamålsenliga, det är dock viktigt att det område som 

behövs för dagvattenhantering avsätts i plankartan så att det inte riskerar 

användas för annat ändamål. Dimensioneringen av dagvattenanläggningen 
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bör utgå från vilken rening som ska uppnås samt utifrån att avrinningen från 

planområdet inte ska öka.  

 

Som konstateras i dagvattenutredningen är både berörd grundvatten- och 

ytvattenrecipient känsliga för föroreningar och dagvatten som förorenats med 

miljöfarliga ämnen. Det konstateras att det kan behövas ytterligare rening av 

flöden/delflöden beroende på vilka verksamheter som kommer att bedrivas i 

området. Vattenförekomsten Tråvads urbergsförekomst är skyddad enligt 

kraven i vattendirektivets artikel 7. Vattenförekomster som används för uttag 

av viss kvantitet eller reserverats för framtida uttag av dricksvatten ska 

skyddas för att garantera tillgången på vatten av god kvalitet. 

Ytvattenförekomsten Lidan har idag måttlig ekologisk status. 

Vatteninformation Sverige (VISS) har identifierat risk för påverkan från 

förorenad mark i vattendragets närområde från verkstadsindustrier med 

halogenerade lösningsmedel.  

Innan planen antas behöver kommunen beskriva och säkerställa en fullgod 

rening av dagvatten utifrån vilken typ av verksamhet som kan komma att 

bedrivas. Detta för att inte äventyra möjligheten att följa fastställd 

miljökvalitetsnorm för Lidan samt för att säkerställa tillgången på dricksvatten 

av god kvalitet.  

Kommunen behöver också beskriva hur släckvatten och andra miljöskadliga 

ämnen i händelse av olycka eller brand ska hanteras för att inte orsaka skada 

på vattenförekomsterna. 

Dagvattenutredningen är utformad efter Vara kommuns riktlinjer och 

policys för dagvattenhantering. I kommunens riktlinjer och policys för 

dagvattenhantering ställs även krav gällande påverkan på MKN. Genom 

planförslaget möjliggörs föreslagen dagvattenhantering för, samt 

säkerhetsställer lämplig dagvattenhantering inom planområdet för minimal 

påverkan på MKN. Således bedömer kommunen att lämplig 

dagvattenhantering, enligt dagvattenutredning, säkerhetsställs genom 

planförslaget.  

Råd enligt PBL och MB 

Enligt 5 kap. 14 § PBL är en av Länsstyrelsens uppgifter under samrådet att 

särskilt ge råd om tillämpningen av 2 kapitlet PBL och bestämmelserna i lagen 

i övrigt om det behövs från allmän synpunkt. 
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Kulturmiljö 

I Länsstyrelsens yttrande över undersökningssamråd uppmanades kommunen 

att aktivt hantera hänsyn till det allmänna intresset kulturmiljövärden, eftersom 

platsen ligger i närheten av och i direkt visuellt samband med Tråvads kyrka. 

Planbeskrivningen nämner landskapets karaktär och närheten till kyrkan. 

Kända forn- och kulturlämningar och avsaknaden av desamma nämns. 

Planbeskrivningen för dock inga utförligare resonemang om hänsyn till den 

närliggande kyrkomiljön eller om landskapsbilden i stort. Däremot nämns 

planförslaget som en fortsättning på Tråvads samhälle. Planbeskrivningen för 

inga resonemang om de framtida byggnadernas placering, allmänna 

gestaltning, kulörer, material osv.  

Storskaliga verksamhetsområden i anslutning till orter och, som i det aktuella 

fallet, i närheten av en kyrkomiljö påverkar hur platsen och området uppfattas 

estetiskt och karaktärsmässigt. I exponerade lägen (som i planförslaget) är 

noggrant studerad placering och gestaltning något som kan tillföra kvaliteter. 

Hänsyn till platsens kulturvärden och karaktär är inte bara en fråga om att 

identifiera förekomst eller ej av fornlämningar på platsen. Kommunen 

uppmuntras att jobba vidare med detta i planarbetet och kommande 

lovärenden – vilket skulle ligga i linje med miljömålens riktning och i enlighet 

med politikområdet gestaltad livsmiljö. 

Plan- tillväxtenheten noterar synpunkten och bearbetar frågan inför 

granskning. 

Jordbruksmark 

Planområdet omfattar ungefär 3,4 ha jordbruksmark. I planbeskrivningen för 

Vara kommun ett resonemang kring 3 kap. 4 § miljöbalken, om att 

brukningsvärd jordbruksmark får 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. 

Vara kommun bedömer att marken utgörs av brukningsvärd jordbruksmark 

och beskriver att den befintliga verksamheten endast kan växa genom denna 

detaljplaneläggning. Kommunen har dock inte genomfört någon jämförelse 

med andra konkreta lokaliseringar. Kommunen hänvisar till gällande 

översiktsplan (ÖP2012), där aktuellt område finns utpekat som 
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utbyggnadsområde för verksamheter. Länsstyrelsen anser inte att någon utredning 

enligt 3 kap. 4 § miljöbalken redovisats i gällande översiktsplan. I regeringens 

proposition 1985/86:3 framgår att i de fall en kommun känner sig tvingad att 

ta jordbruksmark i anspråk för utbyggnadsändamål, så kommer kommunen 

redovisa de alternativa utbyggnadsområdena som har studerats och även 

belysa konsekvenserna från allmän synpunkt av de olika alternativen. 

Länsstyrelsen anser att en utredning enligt 3 kap. 4 § miljöbalken kräver att 

kommunen motiverar om och varför ianspråktagandet av jordbruksmarken 

utgörs av ett väsentligt samhällsintresse, samt att kommunen redovisar 

alternativa områden som utretts för att påvisa att det inte finns andra 

tillfredställande markområden som kan användas istället för brukningsvärd 

jordbruksmark. Endast en motivering att det saknas alternativ utan att visa på 

underliggande utredning, kommer troligen inte anses som tillräcklig 

lokaliseringsutredning i detaljplanen, om den överklagas utifrån 

ianspråktagandet av jordbruksmarken. 

Planbeskrivningen uppdateras med en lokaliseringsprövning. 

Dagvatten 

Länsstyrelsen instämmer med Trafikverket (yttrande daterat 2022-07-01) att 

kommunen måste se till att dagvatten hanteras inom planområdet och inte 

påverkar vägområdets anläggningar inklusive en eventuell framtida breddning 

av väg. Vägdiken är endast till för vägens avvattning och Trafikverket tar inte 

emot vatten från andra verksamheter. Diken, trummor och andra 

anläggningar för hantering av dagvatten är dimensionerade för vägens behov 

och inte för exploatering i dess närhet. 

 Noteras 

Trafik 

Länsstyrelsen hänvisar i sin helhet till Trafikverkets yttrande, daterat 2022-07-

01. Trafikverket anser bland annat att avståndet mellan planområdet och 

vägområdet behöver utökas för att kunna säkerställa framtida breddningar av 

väg. Gällande dagvatten och påverkan på infrastruktur, läs rubriken ovan. 

Länsstyrelsen ser positivt på att planen har som syfte att möjliggöra för en 

ökad trafiksäkerhet vid korsning. 

 Noteras 

Barnperspektiv 
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Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. Kommunerna har 

genom sitt planmonopol en särskilt viktig uppgift att fylla för att 

barnkonventionen ska införlivas i samhällsplaneringen. I planförslaget 

framgår inte om en prövning av barnets bästa har genomförts. Länsstyrelsen 

rekommenderar därför kommunen att göra en bedömning om hur barn och 

unga påverkas av planförslaget. 

Plan- och tillväxtenheten noterar synpunkten och uppdaterar 

planbeskrivningen enligt ovan. 

Koppling till miljömålen 

Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör ett viktigt verktyg för att 

uppnå miljömålen. PBL (2010:900) är direkt knuten till miljöbalken, enligt 

dess 2 kap. 2 §. Miljömålen ska enligt miljöbalkspropositionen (1997/98:45) 

vara vägledande vid tillämpningen av miljöbalken. 

En översiktlig redovisning av miljömål på olika nivåer, det nuvarande 

miljötillståndet och planinnehållets förhållande till detta saknas, vilket gör det 

svårt att bedöma föreslagna åtgärder från miljösynpunkt. En utbyggnad av 

verksamheter ger enligt planbeskrivningen upphov till bland annat ökade 

transporter samtidigt som utbyggnad sker i anslutning till befintlig 

verksamhet. 

Plan- och tillväxtenheten noterar synpunkten och uppdaterar information 

kring miljömålen i planbeskrivningen. 

Undersökning om betydande miljöpåverkan  

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. 

Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, således behöver inte en 

miljökonsekvensbeskrivning tas fram. 

 Noteras 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN yttrar sig enligt följande:  

Yttrande från miljöenheten 

Miljöenheten har granskat planförslaget och övriga handlingar som syftar till 

att möjliggöra för en verksamhetsutveckling, parallellt med att möjliggöra för 

en ökad trafiksäkerhet vid korsning av väg 47 och väg 2530. 

Dagvatten 
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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. 

Planbeskrivning uppdateras med information om att 

dagvattenanläggningar är anmälningspliktiga.  

Buller och andra störningar 

När det gäller buller finns det en tidigare problematik i området mellan 

industriområdet och det närliggande bostadsområdet. Här är det viktigt att 

man säkerställer att verksamhetsbuller och trafikbuller samt vibrationer, 

damning och luftföroreningar av olika slag minimeras gentemot de boende. 

Miljöenheten anser generellt att vid planering av verksamhetsområden ska 

hänsyn tas till risk för bullerstörning gentemot närboende och 

bostadsområden. 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. 
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 50 dBA dag (06-18) 

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

 40 dBA natt (22-06) 

Utöver detta gäller: 

o Maximala ljudnivåer (> 55 dBA) bör inte förekomma nattetid klockan 

22-06 annat än vid enstaka tillfällen. 

o 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. 

o 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. 

 En ny bullerutredning beställs och utförs inför granskning. 

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 

Jordbruksmark 

Området är enligt ÖP2012 utpekat som ett utbyggnadsområde för 

verksamheter där fastigheten utgörs av jordbruksmark. Brukningsvärd 

jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse 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, se 3 kap. 4 § miljöbalken (MB). 

I förarbetena till naturresurslagen anges att jordbruksmarken är en begränsad 

resurs med avgörande betydelse för att trygga livsmedelsförsörjningen i landet 
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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 etc.  

 Noteras  

Yttrande från byggenheten 

I planbeskrivningen framgår det en översiktlig översvämningskartering som 

vid skyfall visar att planområdet kan beröras av översvämningsrisk. 

Byggenheten vill därför påtala att det väldigt viktigt att det ordnas bra 

lösningar för att leda bort eventuell nederbörd vid skyfall för att undvika att 

byggnader blir skadade vid en översvämning. 

Plan- och tillväxtenheten noterar synpunkten och reglerar höjdsättning och 

följer rekommenderad dagvattenhantering för att undvika 

översvämningsproblematik.  

I planbeskrivningen framgår det vidare att planområdet består av silt och lera 

som kan utläsas från SGU:s jordartskarta. Marken har med andra ord liten 

genomsläpplighet, är vibrationskänslig och kan vara flyttbenägen i 

vattenmättat tillstånd. Innan byggnaders grundläggning bestäms bör 

detaljerade undersökningar utföras, när nivåer, uppfyllnadshöjder, m.m. är 

kända. Byggenheten bedömer att det vore bra om geotekniken utreds i 

planskedet för att kunna undvika att eventuell problematik med geotekniken 

uppstår i nästa skede av projektet, det vill säga vid bygglovsprövningen. Det 

är även viktigt att den geotekniska undersökningen tar med hur närliggande 

byggnader och fastigheter kan komma att påverkas av en byggnation. 

En geoteknisk utredning har genomförts på planområdet.  

Omkringliggande byggnation bedöms ej påverkas av den tänkta 

exploateringen.  
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Byggnader och anläggningar som aldrig får översvämmas ska höjdsättas med 

färdig golvnivå med minst 20 cm över anslutande mark. Denna bestämmelse 

måste kompletteras på plankartan och inte bara framgå i planbestämmelsen. 

Plankarta uppdateras med en reglering  

POSTNORD yttrar sig enligt följande:  

PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande 

posttjänsten vilket bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna 

placeringen och standarden på postmottagningsfunktionen. I denna roll 

representerar Postnord samtliga postoperatörer som är verksamma i det 

aktuella området. 

Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med 

hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna 

genomföras i praktiken behöver utdelningen standardiseras. 

Vid ny- och ombyggnation av verksamhetsområden placeras postlådan i en 

lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i 

en fastighetsbox på entréplan.  

 

Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för 

dialog gällande godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation 

eller förändring av befintlig detaljplan. 

En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till 

adressen. 

 Noteras 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN yttrar sig enligt följande:  

Räddningstjänsten har inget att erinra.  

 Noteras 

SKANOVA yttrar sig enligt följande:  

Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet 

Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i 

nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i 

samband med flyttning. 

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att 

mailto:utdelningsforbattringar@postnord.com
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möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar 

åtgärden även bekostar den. 

Synpunkten noteras och i planbeskrivningens genomförandedel förtydligas 

ansvars- och kostnadsfördelning vid eventuell flytt av telekablar. 

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT (SGI) yttrar sig enligt följande:  

Terrängen är plan och utgörs primärt av åkermark. Jordlagren utgörs generellt 

av lera till mellan ca 10.5 och ca 16 m djup. SGI har inte haft tillgång till 

redovisningen från fältundersökningen 

(MUR/Geoteknik). Vi anser att denna handling ska biläggas planhandlingen. 

I Projekterings-PM/Geoteknik bedöms släntstabiliteten under nuvarande 

förhållanden vara tillfredsställande och den planerade bebyggelsen bedöms 

kunna utföras utan att stabiliteten blir otillfredsställande. SGI har ur 

geoteknisk säkerhetssynvinkel inga synpunkter på planförslaget. 

Synpunkten noteras, redovisning från fältundersökningen bifogas vid 

granskning. 

TRAFIKVERKET yttrar sig enligt följande:  

Avtal 

Tidig dialog har förts mellan Vara kommun och Trafikverket gällande 

planerad åtgärd på väg 47 och väg 2530. En förutsättning för att flytta väg 

2530 till ny sträckning är att Vara kommun bekostar föreslagen åtgärd, vilket 

också har diskuteras mellan parterna i tidigt skede. Avtal behövs för att 

reglera finansiering och planprocess samt genomförande, drift, underhåll och 

ägande. Innan detaljplanen antas behöver ett avtal tecknas mellan Vara 

kommun och Trafikverket. Mer information och råd finns att läsa i 

Kommunal planering – när statlig anläggning kan påverkan. 

 Noteras 

Trafiksäkerhet 

Trafikverket gör uppskattningen att planområdesgränsen mot väg 47 ligger på 

ett avstånd om cirka 15 meter från befintligt vägområde. Trafikverket 

bedömer att avståndet behöver vara större mellan planområdet och 

vägområdet. Detta för att säkerställa att ytan finns för att möjliggöra för en 

breddning av väg 47 (vänstersvängfält på väg 47 in mot väg 2529) samt för att 
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lämna säkerhetszonen för vägen fri från hinder i form av fasta oeftergivliga 

föremål. Trafikverket bedömer att kommunen behöver öka avståndet med 

ytterligare 10 meter, så att planområdet ligger 25 meter från befintligt 

vägområde för väg 47. Trafikverket ser positivt på att kommunen har planerat 

prickmark för området närmast väg 47 så att en god marginal finns utifrån 

risker med farligt gods. 

Synpunkten noteras och för att öka säkerheten så justeras plankartan med 

10 meter ytterligare avstånd från befintligt vägområde för väg 47.   

Dagvatten 

Trafikverket noterar att en damm eller översvämningsyta ska anläggas 

närmast väg 47. Kommunen behöver säkerställa att dammen inte placeras 

inom vägens säkerhetszon, vilken är 7 meter från vägbanekant på väg 47 

(observera att vägen kommer att breddas). Detta stärker också tidigare 

resonemang att planområdesgränsen behöver justeras och på så vis skapa ett 

större avstånd till väg 47. Det är viktigt att kommunen säkerställer att den 

tillkommande dammen inte medför sättningar, stabilitetsförändringar eller 

liknande som kan påverka vägen negativt. 

 Noteras 

I planbeskrivningen står att dagvattnet kommer att fördröjas och renas innan 

det släpps förbi väg 47. Trafikverket undrar vad som menas med att dagvatten 

släpps förbi väg 47? Enligt bild 9 ser det ut att vara två trummor under väg 

47. Kommunen måste se till att dagvatten hanteras inom planområdet och 

inte påverkar vägområdets dike på något sätt. Vägdiken är endast till för 

vägens avvattning och Trafikverket tar inte emot vatten från andra 

verksamheter. Diken, trummor och andra anläggningar för hantering av 

dagvatten är dimensionerade för vägens/järnvägens behov och inte för 

exploatering i dess närhet. 

Kommunen säkerställer med förutsättningar på detaljplanen för att 

dagvatten ska hanteras inom planområdet. 

TEKNISKA NÄMNDEN yttrar sig enligt följande:  

Under tekniska frågor/teknisk försörjning/vatten och avlopp står det att 

fastigheten har en befintlig servis. Är det en föreningsservice eller kommunal 
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VA servis som beskrivs. Vara kommuns VA-enhet har ingen servisanslutning 

till fastigheten. 

Vad ingår i servisen, dricksvatten, spillvatten? 

VA-enheten har deltagit i samtal inför samrådet och har då svarat att det finns 

kommunalt VA till fastigheten, efter att justeringar av fastigheten gjort har 

förutsättningarna ändrats för kommunalt VA. 

Plan- och tillväxtenheten noterar synpunkten. I dag finns ingen befintlig 

servis, detta redigeras inför granskning.  

VATTENFALL ELDISTRIBUTION yttrar sig enligt följande: 

Vattenfall Eldistribution har ingen elnätsanläggning inom eller i närområde 

för detaljplanen och har därmed inga synpunkter i ärendet. 

 Noteras 

VÄSTTRAFIK yttrar sig enligt följande: 

Västtrafik har tagit del av samrådshandling gällande detaljplan för Längjum 

1:14. Syftet med planen är att möjliggöra för en verksamhetsutveckling, 

parallellt med att möjliggöra för en ökad trafiksäkerhet vid korsning av väg 47 

och väg 2530.  

Med avseende på det planerade områdets lokalisering, struktur och täthet är 

det sannolikt att området till stor del kommer att försörjas av biltrafik snarare 

än med de hållbara transportslagen gång, cykel och kollektivtrafik. Västtrafik 

önskar därför en redogörelse kring hur planen kan bidra till regionens mål om 

en ökad andel hållbart resande samt en fossiloberoende region 2030. Det är 

dock fortfarande så som beskrivs i planbeskrivningen att området hamnar i 

närheten av en hållplats, vilket är positivt i sammanhanget. Området bör 

utformas med tydliga och trygga gång- och cykelstråk till denna hållplats.  

Västtrafik har i övrigt inga synpunkter.  

Noteras. 

FASTIGHETSÄGARE TRÅVAD 3:115 yttrar sig enligt följande: 

Angående detaljplan för Längjum 1:14, Tråvad tätort så skulle vi som boende 

i närliggande villaområde lämna följande synpunkter. 
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För det första är vi positiva till utvidgning av industri i Tråvad då detta ger 

arbetstillfällen till kommunen och Tråvad tätort. 

 

Det vi vill säkerställa är då detta kommer att ge ökad tyngre trafik på väg 2530 

genom Tråvads samhälle att den redan hårt trafikerade vägen 

kommer att hålla för en så stor belastning. Det är redan idag stora vibrationer 

som orsakat sprickor i fasaden på vår fastighet, se bif bilder, dessa 

har funnits i ett par år men blivit värre det sista året med ökad tyngre trafik i 

samband med skolbygget i Tråvad. Vägen är redan idag i ganska  

dåligt skick med mycket lagningar, se bif bilder. Denna vägen kanske inte är 

kommunens men bör ändå tas i beaktande kring detta beslutet. 

Denna väg är även trafikerad av skolbarn, cyklister och många gångare idag så 

säkerheten för alla dessa kanske behöver ses över. Idag är det redan 

trångt när tunga fordon ska mötas på vägen. Sedan är frågan om andra 

alternativ har övervägts till transporter till och från industrierna i samhället  

istället för att gå rakt igenom villaområden. 

Hur ser en ev fortsatt utbyggnad av industrier i Tråvad ut, var kommer dessa 

att kunna etableras? Ska man fortsätta österut mot Falköping 

eller ska man titta norrut bakom idag befintliga Ranaverken. Detta känns 

också som en viktig fråga med en långsiktig plan för ev nyetablering av  

industrier. 

Skick på befintliga vägar i Tråvad 

Synpunkter på skicket på befintliga vägar kan göras direkt till väghållare 

på trafikverket.se. 

 

Säkerhet  

Trafiksäkerheten i området är en viktig faktor till att vägen flyttas och 

trafiken leds om, detta kommer beaktas i arbetet vidare samt i vägplan för 

ny väg.  
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I dag finns inga färdiga planer för fortsatt etablering för Tråvad tätort. 

Däremot står det i Översiktsplan från 2012 beskrivet:  

”Någon planlagd mark för ytterligare verksamheter finns inte. Framtida 

utbyggnad av verksamhetsområde bör ske i anslutning till befintliga 

verksamheter eller sydost om tätorten längs riksväg 47.” (s 109 ÖP2012) 

FASTIGHETSÄGARE TRÅVADS-SKOGSBO 1:49 yttrar sig enligt 

följande: 

Ang detaljplan Längjum 1:14 Tråvad tätort 

Vi har synpunkter. 

I planen så är inte förlängningen av väg 2530 fastställd. Vilket den bör vara. 

Planen på korsningen mellan väg 47 och 2530 borde även den vara klar. 

Det har funnits tanke om att lägga om sträckningen där bef grusväg är idag. 

Grusvägen är också infart till några fastigheter. 

Vi vill se att den planen är säkrad att inte bli av. Ur säkerhetssynpunkt och 

värnandet av landsbygden är det helt katastrofalt.  

Den sträckning ni ritat in i grönt som förlängning av 2530 har vi mindre 

synpunkter på. Korset som blir måste bli säkert att korsa. Det rör sig mycket 

barn som bla går och cyklar till skola och buss den vägen. 

Bef vägar i Tråvad är helt sönderkörda. Ska detta göras något åt? Ställs det 

krav på att industrin ska göra iordning vägarna?  

Den tunga trafiken i och genom Tråvad flyttar vägnätet tillbaka till 1900 talets 

början. Ja så dåliga är faktiskt vägarna. 1 gång per år läggs det på grus som gör 

vägen ännu sämre. 

Vi betalar lika mycket skatt som i tätorten men får bara en bråkdel. 

Detta bygge kommer även förstöra en hel del av de man ser som 

landsbygd.  Industrin kommer närmare privata fastigheter och vi tycker att 

längs väg 2530 ska det planteras lite träd eller något som gör att byggnaden 

kan smälta in i landsbygden. 



Detaljplan för Längjum 1:14 2022-10-28 

 

Sidan 22 

 

Ni skriver också att det finns kapacitet för kommunalt vatten och avlopp. Jag 

ställer mig frågande till detta då vi 2018-2019 kopplat på oss.  Då sades det att 

nästan maxgränsen var nådd.  

Vi upplever redan väldigt dåligt tryck på inkommande vatten. Faktiskt så 

dåligt att det uppstår problem. En stor påkoppling kommer inte göra det 

bättre. Detta behöver ses över. 

Placering av ny väg 

Exakt placering var den nya vägen kommer gå är ej fastställd, detta för 

att trafikverket som väghållare är ansvariga för att ta fram en plan för 

väg. Detta är ett arbete som görs parallellt med upprättande av detaljplan. 

Den nya vägen kommer ansluta från Köpmansgatan. 

 

Skick på befintliga vägar i Tråvad 

Åsikter om skicket på befintliga vägar kan göras direkt till väghållare på 

trafikverket.se. 

 

Säkerhet  

Trafiksäkerheten i området är en viktig faktor till att vägen flyttas och 

trafiken leds om, detta kommer beaktas i arbetet vidare samt i vägplan för 

ny väg.  

 

Gestaltning 

Grönska och träd kan uppföras så länge det inte riskerar säkerhet för 

trafik. Frågan om gestaltning lyfts inför granskning. 

 

Kommunalt vatten och avlopp 

Synpunkten har förts vidare till berörd förvaltning och ska vara åtgärdat.  
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Förändringar efter samråd  

Plankarta  

Genomförda revideringar av plankartans bestämmelser efter samrådet 

tydliggöras nedan.  

o Plankarta uppdateras med teckenförklaring till grundkartan.  

o I reviderad version av plankartan tydliggörs fastighetsgränserna. 

o I plankartan utökas prickmarken mot väg 47. 

o Planbestämmelse avseende lägsta färdig golvnivå läggs till i plankarta.  

o Plankartan uppdateras med utökad lovplikt för säkerhetsställande av 

dagvattenhantering. 

o Planbestämmelse avseende utformning av skyltar tillkommer. 

Planbeskrivning 

Revideringar efter samrådet gällande planbeskrivningen framgår här.  

o Med hänsyn till hälsa och säkerhet så förtydligas riskbilden i 

planbeskrivningen avseende farligt gods samt risk för olyckor. 

o I planbeskrivningens genomförandedel förtydligas ansvars- och 

kostnadsfördelning vid eventuell flytt av telekablar. 

o Förtydligande kring vatten och avlopp justeras i planbeskrivningen 

inför granskning. 

o Förtydligande i avsnittet om dagvattenhantering görs inför 

granskning. 

o Planbeskrivningen uppdateras med information om på vilket sätt 

befintliga kringliggande detaljplaner påverkas. 

o Uppdatering av fastighetskonsekvensbeskrivningen görs. 

o Planbeskrivningen uppdateras med en redovisning om miljömålen 

och planens påverkan på dessa. 

o I planbeskrivningen uppdateras resonemang och hänsyn till gestaltad 

livsmiljö och områdets karaktär. 

o Barnperspektivet inkluderas i reviderad version av planbeskrivningen.  

o En lokaliseringprövning utförs inför granskning. 
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Övrigt  

o Bullerutredning kompletterar granskningshandlingarna  

 

2022-10-28 

 

 

Ewelina Ursin Masterdalshei 

Planarkitekt 

Vara kommun 

 

 

 

 

 

  


