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HANDLINGAR
Planhandlingar
Plankarta med bestämmelser, skala 1:1000
Illustrationskarta, skala 1:1000
Planbeskrivning (denna handling)
Behovsbedömning (Konsekvenser av planens genomförande sid 18)
Genomförandebeskrivning
Samrådsredogörelse

Övriga handlingar och dokument
Fastighetsförteckning
Förteckning över samrådskrets
Grundkarta
Behovs bedömning av miljöbedömning, beslut 2011-06-08
Buller och vibrationsutredning har utförts av COWI AB, daterad 2010-03-26.
Fördjupad Bullerutredning, COWI AB 2011-05-31
Miljömedicinskt yttrande, Miljömedicinskt centrum, V:a Götalandsregionen 2010-03-10
Arkeologisk utredning Västarvet/Lödöse Museum 431-85410-2008

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Lagmansholm är gammal kulturbygd. Från 1500-talet och framåt har orten dominerats
av Lagmansholms herrgård som har brukats av flera kända adliga släkter. Sedan 2004
ägs herrgården av Steinar och Renate Knutsen. Idag bedrivs på herrgården jord- och
skogsbruk samt olika hästanknutna verksamheter. Gården ska fortsätta att bedriva
verksamheten med samma inriktning och för att säkerställa gårdens framtid vill
nuvarande ägarna stycka av och sälja mark.
Herrgårdens marker sträcker sig på båda sidor av den allmänna vägen 1898.
Herrgårdsbyggnaderna ligger väster om vägen medan ett större område med
betesmarker och befintlig ladugård med häststall ligger öster om vägen. Det öppna
kulturlandskapet på herrgårdsfastigheten förutsätter ett visst jord- och skogsbruk. Idag
får jord- och skogsbruket allt mer problem med lönsamheten och det kan bli svårt att
garantera bevarandet av ett öppet kulturlandskap. Gårdens fortlevnad är en
förutsättning för att kulturlandskapet skall kunna bevaras och friluftslivets intressen
tillgodoses.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra avstyckning av mark för nybyggnation av
bostäder s k hästnära boende med ett 20-tal villor och ett 10-tal lägenheter samt
etablering av ett nytt hästcentra med veterinärmottagning. Kommunstyrelsen har ställt
sig positiv till förslaget och gett uppdrag till miljöförvaltningen att upprätta detaljplan för
området. Planen upprättas med normalt planförfarande.
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BESTÄMMELSERNAS FÖRENLIGHET MED MILJÖBALKEN
Planens syfte bedöms inte stå i strid med hänsynsreglerna i Miljöbalken. Se
Konsekvenser sid 17.

PLANDATA
Områdets läge
Planområdet ligger vid Lagmansholms herrgård i Lagmansholm ca 8 km sydväst om
Vårgårda centrum och ca 14 km nordost om Alingsås. Området gränsar till väg 1898 i
väster, Remvägen i söder, befintlig bostadsbebyggelse i öster och kulturhistoriskt
värdefull naturmark i norr.

Planområdet

Västra Stambanan

Lagmansholms
herrgård
Säveån
Lagmansholmsvägen
(väg 1898)

E20
Planområdet med omgivningar i Lagmansholm

Areal
Planområdet omfattar ca 8,7 ha.

Markägoförhållanden
All mark inom planområdet är privatägd och ägs av Renate och Steinar Knutsen.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
I Områdesplan Lagmansholm, KF 1983-03-16, beskrivs området som ingående i en
brukningsenhet med mindre än 20 ha åkermark och med kulturhistoriskt
bevarandeintresse. Området föreslås som reservområde för villabebyggelse.
Översiktsplan 2006 Potential Vårgårda antogs av KF 2006-06-21. I denna anges
Lagmansholm som intressant för tätortsutveckling. Allmänt gäller i översiktsplanen att
markens lämplighet för ny bebyggelse ska prövas genom detaljplan enligt
bestämmelserna i PBL 4:1.
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Detaljplaner
Detaljplan saknas för området. Nordost om planområdet finns en detaljplan, laga
kraftvunnen 1992-02-05. Infart till bostadsbebyggelse föreslås ske genom detta
område.

Planprocess
Ett planprogram togs fram för att utreda hästnära boende i Lagmansholm. Planprogram
för Del av Lagmansholm 2:79, 2008-02-20. Efter programsamråd har inkomna
synpunkter beaktats vilket framgår av samrådsredogörelse 2008-01-29. En
samrådshandling för detaljplanen har ställts ut 2009-06-19 och inkomna synpunkter har
bearbetats till denna utställningshandling. Se samrådsredogörelse som hör till denna
planhandling.

Kulturvärden
I Kulturminnesvårdsprogram för Vårgårda kommun (1985) och Bebyggelseinventering
omnämns Lagmansholms herrgård med omgivande ekskogspartier och odlingsmarker
som bevarandevärd anläggning. Herrgården har anor långt tillbaka i tiden som möjligen
sammanfaller med frälsehemmanet Lagmansgärde. Redan i mitten av 1500-talet finns
Lagmansgärde omnämnt i skrift. Gården bildar tillsammans med bron över Säveån en
värdefull och innehållsrik kulturmiljö och utgör ett typiskt exempel på en
högreståndsanläggning med lång historia. Norr om den planerade bebyggelsen i
ekhagsmarken vid Lagmanskullen finns ett mindre gravfält med flera stensättningar,
framförallt domarringar. Gravfältet är ett av Västergötlands bäst bevarade.

Herrgårdens huvudbyggnad från söder

Flygelbyggnader framför herrgårdsbyggnaden

Riksintresse för naturvården
Hela planområdet ingår i området Siene-Landa som ett värdefullt område av
riksintresse för naturvård. Riksintresseområdet beskrivs som varierat och ålderdomligt
kulturlandskap med stor förekomst av naturbetesmarker, ädellövskogar i olika
successionstadier och sällsynta naturtyper som åmader och ljunghed. Enligt 3 kap 6 §
miljöbalken ska områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller
friluftslivet skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön påtagligt. Detta förslag till
detaljplan bedöms inte påverka riksintresset negativt.

Riksintressen
Planområdet berörs inte av några riksintressen. Västra Stambanan, som ligger ca 130
meter söder om planområdet, är av riksintresse för kommunikationer, enligt miljöbalken
-7-
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3 kap 8 §.

Strandskydd
Söder om området rinner Säveån som omges av ett strandskydd på 100 meter som
befintligt stall ligger inom medan planerad ny bebyggelse inte ligger inom detta.
Kommunen bedömer att marken är redan ianspråktagen så att den saknar betydelse
för allmänhetens tillträde till stranden. Pågående markanvändning bedöms inte påverka
växt och djurlivet negativt. Kommunen bedömer att det finns särskilda skäl att bevilja
dispens från strandskyddsbestämmelser för den aktuella delen av kvartersmark.

Biotopskydd
Inom planområdet finns en del åkerholmar och en allé utmed Remvägen som omfattas
av generellt biotopskydd. Inga åkerholmar i planområdet är dock berörda av
exploatering. För vissa biotoper i jordbruksmark, tex öppna diken, odlingsrösen,
åkerholmar och stenmurar, gäller biotopskydd enligt 7 kap 11 § Miljöbalken. Om de ska
tas bort måste biotopskydd sökas hos Länsstyrelsen.Trädraden utmed Remvägen
skyddas som allé och biotop.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Användning av mark och vatten idag
Lagmansholms herrgård med omgivningar karakteriseras av ett ålderdomligt
odlingslandskap med blandskog. På marken runt herrgårdsbyggnaderna finns rikligt
med äldre ädellövträd som ger en stark prägel på miljön. En kulle med gamla ekar
ligger norr om herrgården, väster om planområdet.
Planområdet består i huvudsak av en sydostvänd svag sluttning med betesmarker som
tillhör herrgårdsfastigheten. Betesmarkerna innehåller dels kullar i västligaste delen av
planområdet och dels sammanhållna ytor mot den befintliga bostadsbebyggelsen i
öster. Betesmarken sluttar i sydväst ner mot Remvägen där befintlig ladugård med
häststall ligger.

Kulle med ekar i anslutning till herrgårdsmiljön

Den gamla bron med herrgården i bakgrunden
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Säveån söder om Remvägen

Planområdet från väster. Betesmarken som i anslutning till befintlig bebyggelse föreslås bebyggas.

Säveån med stora naturvärden går genom Lagmansholm söder om planområdet. Norr
om planområdet finns också områden med höga natur- och kulturvärden med
ekbevuxna kullar och fornlämningar.

Fornlämningar
Ett stort antal fornlämningar i planområdets omgivningar vittnar om Lagmansholm som
gammal kulturbygd. Utanför planområdet finns flera fynd registrerade. Väster om väg
1898 står en milstolpe från 1754. Nordväst om planområdet finns, på den s.k.
Lagmanskullen, några större sammanhängande områden med fasta fornlämningar
bl.a. Västra Götalands läns största domarringskomplex. Däremot finns det inga kända
fasta fornlämningar inom planområdet. En särskild utredning för att ta reda på om fasta
fornlämningar berörs av detaljplanen har utförts av Västarvet 2008-09-29 och inga fynd
gjordes.

Geoteknik
Betesmarkerna har delvis berg i dagen och däremellan varierade jordarter med glacial
grovmo. Krav på erforderliga geotekniska utredningar kommer att ställas vid
bygglovprövning.
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Radon
Enligt markradonutredning för Vårgårda kommun förekommer inte högradonmark i
Lagmansholm. I Vårgårda kommun gäller generellt att byggnader skall utföras med
lägst radonskyddande utförande.

Bebyggelseområden
Befintlig bebyggelse och kulturvärden
Lagmansholms samhälle är koncentrerat kring den allmänna vägen 1898, Västra
stambanan och Säveån. Väg 1898 går genom samhället och förbinder E20 med väg
1890. I samhällets centrala del korsar vägen dels Säveån, dels järnvägen via
plankorsning med bommar. Järnvägen delar samhället i två delar och utgör en stor
barriär. En annan barriär är väg 1898 som delar av herrgårdsfastigheten.
Herrgårdsmiljön kring Lagmansholms herrgård sätter stark prägel på samhället.

Herrgårdsbyggnaden från norr
Höga ekar i parken

Herrgårdsbyggnaden från söder
Stallbyggnaden vid Remvägen

Huvudbyggnaden är från första delen av 1700-talet och nuvarande utseende
härstammar troligen från ca år 1830. Det är en vacker byggnad inspirerad av
nyklassicism, särskilt s k Karl Johansstil. Längs långsidorna finns framskjutande
frontespiser med symmetriska fönsterrader. Fasaderna är av stående vit träpanel och
med en uppdelning i stående listverk. I byggnaden finns mycket av den ursprungliga
inredningen kvar. Herrgårdsmiljön karaktäriseras också av flygelbyggnaderna, de
många gårdshusen, alléer, trädgårdar och det öppna odlingslandskapet.
En allé leder från Herrgården mot väg 1898 och på andra sidan vägen fortsätter allén i
Remvägen med bebyggelse på den sydöstra sidan och befintlig ladugård med
häststall och betesmarker på den nordvästra. Stallbyggnaden uppfördes i början av
1800-talet och har genomgått renoveringar under årens lopp, senast år 2001 med
bl a fasadbyte. Byggnaden är en viktig del av herrgårdsmiljön och föreslås få
kulturhistoriskt skydd i planen. Stallet har idag plats för 19 hästar. Framför stallet på
den sydvästra sidan finns en grusplan längs hela byggnaden. På nord-östra sidan av
byggnaden finns en gödselplatta med stödmur. Infart till stallet är från Remvägen.
Öster om planområdet ligger något tätare småhusbebyggelse med koncentration
utmed Remvägen. Bebyggelsen är till stor del uppförd under senare delen av 1900talet. Nordöst om planområdet finns ett detaljplanelagt område med 5 avstyckade
tomter. Norrut på väg 1898 ligger en Missionskyrka som fungerar som ortens
samlingslokal.
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Under de senaste århundradena har Lagmansholm dominerats av Lagmansholms
herrgård. I mitten av 1800-talet drogs Västra stambanan fram genom Lagmansholm
där en station byggdes. I anslutning till den växte stationssamhället upp med bostäder,
industrier och service. Järnvägsstationen har senare lagts ned och rivits liksom äldre
industribyggnader som t.ex. remfabriken.
Lagmansholm upplevs idag som en plats med en by- och tätortskaraktär. Det är positivt
att det sker en utveckling av tätorten Lagmansholm. Ett större antal bostäder ger ett
bättre underlag för service. Utbyggnaden kan utnyttja befintlig infrastruktur, vilket är
resurshushållande. Utvecklingen av herrgårdens verksamhet är också en förutsättning
för ett öppet och vårdat kultur- och odlingslandskap.

Planerad bebyggelse
Planen föreslår hästnära boende i nya bostäder och en ny hästsportanläggning med
veterinärmottagning i Lagmansholm. Planförslaget innebär en utbyggnad av ca 16 villor
och 3 mindre flerbostadshus i anslutning till befintlig småhusbebyggelse samt ett
verksamhetsområde med hästsportsanläggning i anslutning till befintligt stall. Efter
synpunkter på samrådshandlingen har den föreslagna bostadsbebyggelsen placerats
mer mot norr för att inte få störande buller från järnvägen och vägen.
Ett hästnära boende innebär att hushållen ska ha tillgång till minst en boxplats per
bostad med tillhörande anordningar såsom beteshagar och ridanläggning mm. Det
befintliga stallet med åker- och betesmark avses ingå i en gemensamhetsanläggning
för de planerade bostadsfastigheterna. Bostadsområdet får infart från väg 1898 men
kan också nås via Remvägen genom tidigare planlagt område i nordost.
Verksamhetsområdet för hästsportanläggningen som är en utveckling av befintligt stall
får infart från Remvägen.

Ny bostadsbebyggelse
Bostäderna föreslås byggas ut som en villabebyggelse med bykaraktär. Bebyggelsen
föreslås bebyggas med ca 16 villor utmed en vägslinga. Största tillåtna byggrätt
föreslås vara 130 m² för huvudbyggnad och 30 m² för komplementbyggnad. En
maximalt tillåten byggnadshöjd på 4,5 meter gör det möjligt att bygga hus i 1,5 våning
som anknyter till äldre hus på landsbygden som ofta har en våning med förhöjd takfot.
Utöver byggnadshöjd tillåts takkupa till 1/3 av takets längd.
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Illustrationen till detaljplanen

På området i nordväst föreslås en mer flexibel bostadsfastighet som också får infart
från väg 1898 . Här medger den tillåtna byggnadsarean tre flerbostadshus i 2,5 våning
alternativt sex villatomter med samma byggrätt som övrig villabebyggelse.
Flerbostadshusen som illustreras på sydvästsluttningen kan ge fyra lägenheter i varje
hus vilket innebär totalt ca 12 lägenheter.
Den befintliga bebyggelsen i Lagmansholm har stora kulturhistoriska värden. Vid
utformningen av den nya bebyggelsen ska stor vikt läggas vid att bevara den prägel
som den befintliga bebyggelsen satt på kultur- och naturlandskapet. Nya byggnader
ska anpassas till den gamla miljön både vad gäller byggnadsutformning och
färgsättning. Vanligt på äldre bostadshus i omgivningarna är smala byggnader med
sadeltak, träpanel och förhöjd takfot.
Det är viktigt att den nya bebyggelsen får en enhetlig utformning av hög kvalitet när
husen ligger i en tät byform i anslutning till den gamla herrgårdsmiljön. Minsta
respektive största taklutning är 22° - 38°. Huvudbyggnad ska ha sadeltak och
fasadmaterial ska vara träpanel. Byggnader ska uppföras med en enhetlig utformning
avseende taklutning, takmaterial, fasadutformning, detaljer och kulörer (beteckning f3
på plankartan).
Hästsportsanläggning
Studio M.I.A - mark inredning arkitektur i Hajom har på uppdrag av markägaren tagit
fram ett förslag till en komplett hästsportsanläggning som är del i den planerade
hästbyn. Förslaget redovisar en hästsportanläggning med plats för max 22 hästar med
tillhörande serviceutrymmen, ett nytt ridhus och ridbana utomhus, samt en
veterinärklinik. I stallet kan finnas utrymmen för omklädning, fika och samvaro men
omklädning måste finnas även i det nya ridhuset.
Befintlig stallbyggnad har höga kulturhistoriska värden och föreslås få skydd i planen
mot rivning (beteckning q1 på plankartan). Vid renovering ska ursprungliga material
och arbetstekniker användas så långt det är möjligt. Ett nytt ridhus föreslås byggas vid
det befintliga stallet och eventuellt ska en ridskola i mindre omfattning startas på
- 12 -
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anläggningen. Den nya stall- och ridanläggningen ska utformas i stil med
stallbyggnaden på Lagmansholm. Det ska upplevas som om anläggningen är en
förlängning av befintlig verksamhet på gården. Placeringen av det nya ridhuset
påverkas av att det utgör bullerskydd för de nya bostadshusen.
Norr om ridhuset placeras ridbanan för utomhusridning. Ridbanan blir ca 40 x 70 m,
vilket ger utrymme för olika grenar inom sporten. Ridbanan är synlig från gång- och
cykelvägen till det nya bostadsområdet. En yta söder om banan ger plats för publik vid
evenemang och eventuell tävling. Verksamheten synlig för personer som rör sig i
området, vilket kan öka intresset och förståelsen för sporten.

Förslag till hästanläggning från sydväst respektive nordost. (Studio MIA Mark Inredning Arkitektur)

Stallbyggnaden från stora vägen

Allén utmed Remvägen

Distriktsveterinären i området är del i projektet och behöver utrymmen för mottagning
för häst. Mottagningen kommer att ta emot hästar för veterinärmedicinsk undersökning
och behandling. Verksamheten kommer att ske dagtid på vardagar, där patienten åker
hem samma dag. All verksamhet ska vara inplanerad och övriga händelsestyrda fall
ska skötas som idag av ordinarie veterinär på Veterinärstationen i Vårgårda.
För gödselhantering ska det finnas tillräckliga ytor vid en hästsportanläggning och
förvaring av foder och strö. Den befintliga gödselplattan kommer att byggas in för att
undvika störning i form av lukt för kringboende. Gödsel kommer att tömmas
regelbundet av närboende lantbrukare för avsättning på åkermark. Se Störningar –
Gödselhantering sid 14.
Utformning av hästnära boende förutsätter kunskaper om både de nya bostadshusen
och planering av området. Markanspråk för hästhagar, betesmarker, gödselspridning
och ridstigar men också möten och konflikter mellan olika användare såsom
promenerande, cyklister, joggare, skidåkare, barn och bilar måste dimensioneras för
det antal hästar som beräknas vara placerade på anläggningen. Rörelemönster och
- 13 -
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zonindelning ska ske för olika aktiviteter för att hindra intressekonflikter. Hästen har ett
stort rörelsebehov. Det räcker alltså inte med ett stall och en hage som för andra
betesdjur. En hästanläggning kräver någon form av aktivitets- eller träningsyta för
hästarna liksom en möjlighet för dessa att kunna röra sig ute i det omkringliggande
landskapet. I nära anslutning till stallet finns tillgång till rasthagar i olika storlek.
Underlaget i dessa ska förstärkas med grus, så att marken kan hållas så torrt som
möjligt året runt.
Skogen norr om området är ädellövskog utpekad som klass tre i lövskogsinventering
och en mindre del klassad som naturvärdesobjekt av Skogsstyrelsen. Innan nya
ridvägar anläggs måste samråd ske med länsstyrelsen enligt 12:6 MB.
Exempel på ridvägar
Från stallet rider man förbi hästbyn via en anlagd ridväg som korsar
den större gång- och cykelvägen till bostadsområdet. Ridvägen
mynnar ut i skogspartiet norr om anläggningen och hästbyn. I
skogspartiet planerar man att röja och forma terrängen med ridvägar
och fälttävlanshinder. Ridekipage betraktas i lag som fordon. Man
har alltså rätt att rida på bilväg men inte på gång- och cykelväg.
Anlagda leder bör vara 2,5 m breda för att tillåta möte och för att
skapa god sikt. För att slingan ska upplevas som säker behöver
grenar röjas till en höjd av 2,75 m.

Planerade ridvägar från planområdet

Väg 1898 korsar Västra Stambanan

Väg 1898 förbi Lagmansholm från norr

Friluftsliv och rekreation
Närområdet erbjuder rikliga möjligheter till rekreation i skog och mark med närheten till
obebyggda skogsmarker norr om planområdet. Skogspartiet i norr planeras att röjas
och där anläggas motionsspår kombinerade med ridvägar vilket också kräver samråd
med länsstyrelsen..
Mellan bostadshusen kommer också mindre lekplatser för småbarnslek placeras. I
anslutning till bostäderna planeras också andra aktiviteter såsom tennis, swimmingpool
och en grillplats i skogen. Badplats håller på att anläggas vid Säveån.
Offentlig service
Förskola finns i Hol och Lena, 5 - 6 kilometer från Lagmansholm. Även låg- och
mellanstadieskolor finns i Hol och i Lena. Högstadie- och gymnasieskola finns i
centrala Vårgårda på ca 8 kilometers avstånd. Närmaste matbutik, vårdcentral samt
övrig service finns också i centrala Vårgårda.
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Vägar och trafik
Biltrafik
Väg 1898 som leder förbi området är en allmän väg och enligt uppgifter från
Trafikverket trafikeras vägen som går mellan E20 och Östadkulle av ca 640 bilar/dygn
(år 2000). Hastigheten på väg 1898 förbi planområdet är 50 km/h från plankorsningen
med Västra stambanan och ca 300 m norrut och därefter 70 km/h.
Infart till det nya bostadsområdet planeras ske direkt från väg 1898. Området kommer
också att kunna angöras via Remvägen genom det planlagda området i nordost.
Remvägen fastställs i planen som lokalgata.
Läget för nya och utformning av befintliga
utfarter kommer att detaljstuderas i samband
med detaljprojektering av vägnätet. Den nya
utfarten ska utformas enligt rekommendationer
i VGU 2004:80. Utfarternas placering fastställs
härmed ej i planen, utan tillstånd för anslutning
till allmän väg får sökas enligt Väglagen 39 § i
samband med bygglovsprövning.
Exempel på utfart mot landsväg (ur VGU)

Hästsportanläggningen kan bygga om befintlig tillfart från Remvägen till det gamla
stallet där både person- och fodertransporter kan ske till gårdsplanen på den sydvästra
sidan. Gödsel- och strötransporter kan ske via en ombyggd infart till gödselplatta
nordost om stallet. Från denna kan också transporter ske till det nya ridhuset till en
öppen plan för biluppställning och vändplats söder om ridhuset.
Gång- och cykeltrafik
En gångväg kommer att anläggas utmed väg 1898 till busshållplatsen vid Lagmansholms herrgård. Centralt i området föreslås en väg för gång- och cykeltrafik i form av
en allé löpa från väg 1898 in mot bostäderna. Ytterligare en gångväg förslås leda
genom ridsportsanläggningen. På de mindre bostadsgatorna blir det blandtrafik där
bilarna kör på de gåendes villkor.
Kollektivtrafik
Busshållplats finns alldeles utanför planområdet på väg 1898 vid Lagmansholms
herrgård. Härifrån går buss 587 mot Vårgårda och Östadkulle med 5 turer/vardag. Vid
vägkorsningen E20 och väg 1898 finns också en hållplats där busslinje 543 trafikerar
Herrljunga - Alingsås. Västra stambanan Göteborg-Stockholm passerar genom
Lagmansholm. Närmaste järnvägsstation finns i centrala Vårgårda.
För att ge möjlighet för skolbussar som kommer från norr att köra in och vända anvisas
en vändplats vid den nya infarten från väg 1898.
Parkering
För de nya enbostadshusen ska två parkeringsplatser finnas per tomt. Därutöver ska
gästparkeringsplatser finnas inom området vilket kan anordnas utmed gatan. För den
flexibla tomten i norr ska parkeringsbehovet lösas inom tomten. Personbilsparkering
vid hästsportsanläggningen kan ske på en del av gårdsplanen i anslutning till stallet där
15 – 20 bilar får plats. Vid anläggningen ska också finnas ytor där hästtransporter kan
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parkeras och lastning av häst kan göras på inhägnad yta. Söder om det nya ridhuset
finns också utrymme för inkörning och uppställning av hästtransporter.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Det kommunala vatten- och avloppsnätet är utbyggt till planområdet. VA-ledningar går i
Remvägen samt i betesmarkerna i nord-sydlig riktning strax öster om stallet. Ledningar
som korsar den planerade villabebyggelsen samt över den planerade bostadstomten i
nordväst kommer att behöva flyttas. Områden som ska hållas fria för ledningar
betecknas med u på plankartan. Nya tomter kommer att kopplas på befintligt nät.
Dagvatten
Allt dagvatten ska omhändertas lokalt. Ingen särskild utredning krävs då detaljplanen
inte innebär hårdgjord yta i någon stor utsträckning. För varje bostadsfastighet ska
dagvatten omhändertas på tomten, alternativt i form av en gemensamlösning inom
gemensamhetsanläggningen.
Uppvärmning
Byggnaderna skall uppföras med god värmehushållning i enlighet med kommunens
energiplan. I nya byggnader förutsätts uppvärmning ske med vattenburet
värmesystem.
El och tele
El- och telenät är utbyggt i områdets närhet. Elleverantör är Vattenfall. En befintlig
transformatorstation ligger i nordväst inom planområdet (beteckning E på plankartan).
En luftledning med högspänningsledningar som idag går över planområdet kommer att
grävas ned (betecknas u på plankartan). Teleleverantör är Telia/Sonera.
Eventuella flyttningar av ledningar inom planområdet bekostas av exploatören.
Beställning bör göras minst 6 månader i förväg. Eventuella ändringar av TeliaSoneras
anläggningar
föranledda
av
exploateringen
kommer
att
debiteras
fastighetsägare/exploatör. I god tid innan arbeten påbörjas i närheten av TeliaSoneras
anläggningar skall beställning på eventuell undanflyttning ha inkommit till TeliaSonera
Sverige AB. Beställning på utsättning skall inkomma till TeliaSonera i god tid, minst 4
dagar före önskad utsättning.
Avfall
Hantering av avfall ska ske enligt kommunens renhållningsordning med källsortering av
hushållsavfall. Den komposterbara delen ska hanteras lokalt.

Tillgänglighet
Området kommer att göras tillgängligt för personer med nedsatt rörelse- och
orienteringsförmåga i den omfattning som krävs enligt byggnormen.

Skyddsrum
Skyddsrum krävs inte. Vårgårda är inte skyddsrumsort.
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Störningar
Trafikbuller

Västra Stambanan
En bullerutredning har genomförts för planområdet - Fördjupad Bullerutredning COWI
AB 2011-05-31. Planförslaget har bearbetats för att bostadshusen inte ska få
bullernivåer som överskrider Boverkets allmänna råd.
- Bostadshus har flyttats mot norr.
- Bullerskyddsvallar med bullerskyddsskärm ovanpå föreslås.
- Ridhuset placeras så att det utgör ett bullerskydd.
- Lokala åtgärder vid uteplatser
Riktlinjer för bullernivåer för bostäder får inte överskridas med ekvivalent nivå högst 30
dBA inomhus och 55 dBA utomhus vid fasad samt maximal nivå högst 45 dBA
inomhus nattetid och 70.dBA vid uteplats. Här blir det utomhusnivåer för buller som blir
avgörande för om husens klarar bullernivåer enligt riktlinjer. Bestämmelse om buller
införs för alla bostäder i planområdet (beteckning m2 på plankartan).
Bullerskyddsvallar (0–1,5 m) med tillhörande bullerskyddsskärm (1,5 m) ska uppföras
söder om bostadshusen. En bullerskyddsvall (0–1,5 m) med tillhörande
bullerskyddsskärm (1,0 m) ska uppföras väster om flerbostadshusen. Bestämmelse om
att bullerskydd ska utföras enligt bullerutredning införs i planen (beteckning m3 på
plankartan). Nytt ridhus är placerat som ett bullerskydd för bostadshusen och
bestämmelse om att ridhus ska uppföras enligt bullerutredning (beteckning m3 på
plankartan).
Lokala åtgärder ska utföras på de villor som ligger i den södra delen för att skapa
skyddade uteplatser av bullerskyddsskärm alternativt hus i vinkel. Dessa hus får inte
heller ha sovrum på andra våning med fönster mot söder. Bestämmelse införs
(beteckning f4 på plankartan).

Väg 1898
Buller från väg 1898 har också undersökts i bullerutredningen ovan. Den ekvivalenta
bullernivån beräknas vara lägre än 45 dB(A) inom hela planområdet. Maximal
bullernivå från vägtrafik är lägre än 70 dB(A) för villorna i området men överskrids för
en del av området med flerbostadshus i nordväst. Eftersom området är utsatt från
buller från flera håll föreslås en bullerskyddsvall med bullerskyddsskärm väster om
husen. För flerbostadshusen föreslås att en gemensam tyst uteplats mellan husen ska
anläggas. Däremot ställs inte kav på inglasning av vissa balkonger som tas upp i
bullerutredningen.
Risk från farligt gods

Västra Stambanan
På Västra Stambanan som går mellan Göteborg och Stockholm transporteras farligt
gods i olika klasser. De klasser som kan ge konsekvenser för människoliv 100 m från
järnvägen är främst brandfarliga gaser, oxiderande ämnen och massexplosiva ämnen.
Förbi Lagmansholm är Västra stambanan dubbelspårig och transporterna av farligt
gods sker mestadels nattetid. Hårda restriktioner kring utrustning och hantering gör att
transportolyckor med utsläpp av farliga ämnen har låg sannolikhet.
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Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götalands län har tillsammans kommit
överens om ett rikshanteringsavstånd på 150 m från farligt gods led vid upprättande av
detaljplan. Till Göteborgs översiktsplan har ett tematiskt tillägg gällande farligt gods
gjorts. Man har här bedömt att bostäder kan tillåtas 80 m ifrån järnväg med transporter
av farligt gods.
Risken för människors liv invid bostäderna i Lagmansholm kan förväntas vara låg. I
föreliggande detaljplan ligger ingen nyplanerad bostad inom 150 m från järnvägen. En
särskild riskanalys behöver därför inte göras. Placeringen av bostäder följer också
Göteborgs kommuns riktlinjer. Enkla åtgärder som ändå kan göras för att minska risken
för skador av människor vid en olycka är att förlägga uteplatser och luftintag så långt
bort från järnvägen som möjligt.
Hästnära boende
Med etablering av hästnära boende aktualiseras frågan om hälso- och miljörelaterade
problem. Vid förslag på hästnära bostäder måste eventuella miljörisker i umgänget
mellan människa och hästen tas fram. Ofta anges det att hästar kan ha negativ miljö
påverkan som hänger samman med dels lagring och hantering av stallgödsel, dels
deras utevistelse. Förutom risk för allergier finns det även risk för olägenheter från häst
hållningen i form av framför allt lukt, ansamling av flugor samt buller. Inför
detaljplanearbetet har Miljömedicinskt centrum i Västra Götalandsregionen tagit fram
ett Miljömedicinskt yttrande angående nybyggnation i form av hästnära boende i
Lagmansholm 2010-03-10.
Bedömningar enligt yttrandet är att den nivå av hästallergen som finns i det offentliga
rummet också kan accepteras för bostäder då allt känsligare metoder utvecklas för att
upptäcka detta. Storleken på allergenspridning är beroende av anläggningens storlek,
lokalisering, gödselhantering, förhärskande vindriktning, topografi, antal djur mm.

Rekommendation är att i detta fall bostäder inte byggs närmare än knappt 100 m från
stall och 50 m från hagar till tomtgräns. Planerade vegetationsridåer av både träd och
buskar rekommenderas liksom att lekplats läggs minst 50 m från hagar. Instämmer
också i åtgärder nedan.
Ventilation från stall och ridhus riktas bort från bostäderna.
Dörrar till ridhuset och stallet placeras bort från bostäderna.
Omklädning och duschmöjligheter finns i stallet/ridhuset med sluss direkt ut.
Information sprids i stallet och ridhuset om vikten av att duscha och klä om innan
man åker hem med buss eller andra allmänna platser.
- Stallets frånluft kan filtreras.
-
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Upplysning om hästnära boende bör också ske vid bygglov. Vid ridstigar har man funnit
mycket litet allergenspridning därför kan dessa dras som föreslagits men inte direkt mot
tomter utan hellre genom beteshagar.

Gödselhantering
Gödselhantering är en viktig miljöfråga vid planering av hästnära boende. En
miljöaspekt är läckage till mark och vatten som inte får ske och kan leda till
övergödning. En annan miljöstörande aspekt, särskilt i närheten av bostäder, är
spridningen av lukt från gödslet. I Lagmansholm kommer uppsamling av gödsel ske på
hagsidan där en befintlig gödselplatta med stödmurar finns, minst 100 m från närmaste
bostadshus. Gödselplattan kommer att byggas in med väggar och tak för att minska
störning med lukt för de närboende (beteckning m1 på plankartan). Gödsel kommer
regelbundet att tömmas av närboende lantbrukare för avsättning på åkermark.
Luftföroreningar
Nya bostäder medför biltrafik som kan förorsaka störande buller och utsläpp av
miljöfarliga eller hälsofarliga ämnen. Bostädernas läge gör att området får mycket
billtrafik för pendling och vardagsresor. Bostadsbebyggelsens är inte så stor så
påverkan blir inte påtaglig.
Ridanläggningen kommer att förorsaka transporter även om de flesta hästägarna bor
inom gångavstånd. Fullt utbyggd med veterinär och ett antal kringboende som hyr
hästplats i stallet kan anläggningen beräknas ge ca 40 tranportrörelser per dygn. Här
ingår inte transporter vid särskilda arrangemang såsom tävlingar.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Behovsbedömning enligt Plan- och bygglagen
För att få klarhet i om planen kan antas leda till en betydande miljöpåverkan har det
genomförts en behovsbedömning. Bedömningen görs utifrån de kriterier som finns i
bilaga 4 till MKB-förordningen. Kriterierna handlar bl. a. om riskerna för människors
hälsa eller för miljön, det berörda områdets sårbarhet p.g.a. till exempel överskridna
miljökvalitetsnormer eller kulturarvet och påverkan på skyddad natur.
Kommunen har gjort bedömningen att planförslaget inte förmodas innebära betydande
miljöpåverkan och att en separat miljökonsekvensbeskrivning därför inte behöver
upprättas. Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning angående förmodad
miljöpåverkan eller inte vilket framgår av samrådsyttrandet.
Redovisning av behovsbedömning:
Platsen
Planområdet består idag av åkermark samt en stallbyggnad. Området ingår i
herrgårdsmiljön kring Lagmansholms herrgård som har mycket stora kulturvärden.
Hela planområdet är del i område av riksintresse för naturmiljön. Säveån rinner i nära
anslutning till planområdet. Natur- och kulturvärdena är beroende av ett jord- och
skogsbruk för att bibehållas.
Planens karaktär
Planens genomförande innebär att ca 16 villor och tre mindre flerbostadshus kan
byggas ut samt att en ridsportanläggning med ridhus och veterinär kan utvecklas av
befintligt stall. Större delen av planområdet kvarstår som beteshagar. Hästarna i stallet
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ska ägas och skötas av de boende i de nya bostäderna. Ev. ridskolor, besök hos
veterinär samt tävlingar kommer att locka utomstående besökare.
Påverkan
Landskapsbilden kommer att förändras när betesmark bebyggs. Den nya bebyggelsen
ligger dock i direkt anslutning till befintlig bebyggelse med tätortskaraktär. Kring
herrgården, utmed väg 1898, bevaras det öppna landskapet som betesmark. Det är
viktigt att utbyggnaden sker med stor hänsyn så att kulturvärdet påverkas så lite som
möjligt, vilket regleras med bestämmelser i planen. Utbyggnaden stärker Lagmansholm
som tätort. I Vårgårda kommuns översiktsplan anges Lagmansholm som intressant för
tätortsutveckling. Utbyggnaden utnyttjar befintlig infrastruktur vilket är positivt ur
hushållningssynpunkt.
Värdet i Riksintresset påverkas inte negativt av planens genomförande. Ingen
naturmark bebyggs, endast betesmark. Planen stärker Lagmansholms herrgård vilket
förbättrar möjligheterna till fortsatt jord- och skogsbruk som här är en förutsättning för
att bibehålla ett levande kulturlandskap.
Biltrafiken till och från området kommer att öka pga ny bostadsbebyggelse på
landsbygden med långt avstånd till service. Stallet kommer att generera biltrafik vid ev
ridskolor och tävlingar samt för veterinärbesök. Skötsel av hästar kommer dock att ske
av de närboende.
Hästnära boende kan innebära störningar på hälsan i form av spridning av allergener,
lukt och flugor. Planens utformning har bedömts enligt ett miljömedicinskt yttrande från
Miljömedicinskt centrum i Västra Götalandsregionen.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Detaljplanens genomförandetid föreslås vara 10 år från den dagen planen vinner laga
kraft.
I genomförandebeskrivningen anges, som villkor för att få bygglov för bostäder, att
bullerskyddsvallar med tillhörande bullerskyddsskärmar och ridhus vara uppförda som
bullerskydd.
Kommunen är inte huvudman för allmän platsmark. En samfällighetsförening föreslås
bildas för att vara huvudman.

Fortsatt planarbete
Planeringsprocessen
Planeringen av området sker enligt Plan- och bygglagen, PBL. Beslut om planläggning
är taget av kommunstyrelsen 2007-08-22 § 148. Planarbetet drivs med normalt
planförfarande och har inletts med ett Planprogram. Myndigheter, fastighetsägare,
föreningar, enskilda m fl som har väsentligt intresse av programmet bereddes då
tillfälle till samråd. Synpunkter på ärendet kan lämnas flera gånger under
planprocessen. Det har skett under programskedet, och kan vidare ske vid
samrådsskedet och vid utställningen av detaljplaneförslaget. Mellan de olika skedena
redovisas de framförda synpunkterna, politiska beslut tas om eventuella ändringar och
det fortsatta arbetet beskrivs. Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige.
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Därefter kan bygglov ges för de nya bostadshusen samt hästanläggningen under
förutsättning att planen vinner laga kraft.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Utställningshandlingen har upprättats av stadsarkitekt Sabina Talavanić,
Samhällsbyggnad / Bygg- och miljö i Vårgårda kommun och Anna Helmrot, EFEM
arkitektkontor AB. Utredningsmaterial har använts av ”Studio M.I.A mark inredning
arkitektur ” i Hajom.

Sabina Talavanić
Arkitekt SAR/MSA
Bygg och miljöavdelningen
Vårgårda kommun

Anna Helmrot
Arkitekt SAR/MSA
EFEM arkitektkontor AB

REVIDERING 2011-11-11
Under ADMINISTRATIVA FRÅGOR sid 18 har villkorstext avseende bygglov för
bostäder utgått. I genomförandebeskrivningen har villkoren inskrivits.
Planbestämmelsen a1 på plankartan med samma text har utgått.
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