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Planhandlingar
Till detaljplanen hör följande handlingar:
•
Plankarta
•
Illustrationskarta
•
Grundkarta
•
Denna planbeskrivning
•
Fastighetsförteckning
Utredningar:
•
Bullerutredning (COWI, 2018-05-22)
•
Riskanalys (COWI, 2018-06-05)
•
Geoteknisk undersökning (BGM, 2017-02-24)
•
Arkeologisk utredning, slutmeddelande (RAÄ, 2017-05-16)
•
Enkel gatu-, VA- och dagvattenutredning (Vara Markkonsult AB,
2017-06-26)

Planprocess
Planen upprättas med standardförfarande (Prop 2013/14:126 sidan 74).
Standardförfarande kan användas då en föreslagen detaljplan:
•
Är förenlig med översiktsplan samt Länsstyrelsens yttrande över
den.
•
Inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor
betydelse.
•
Inte förväntas medföra en betydande miljöpåverkan (5 kap 7 § PBL).
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Medverkande tjänstemän................................................................16

Orienteringskarta. Planområdets läge i Vårgårda tätort.
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Inledning
Planens syfte och huvuddrag
Planens syfte och huvuddrag är att:
•
Möjliggöra nya bostäder i Vårgårda tätort där färdig infrastruktur
finns liksom offentlig och kommersiell service.
Bakgrund
Planarbetet har initierats av Vårgårda kommun genom Samhällsbyggnad/
Bygg- och miljö för att möta efterfrågan på småhustomter i Vårgårda tätort.
Hittills har lediga småhustomter funnits i Algutstorp, men tillgången där
börjar tryta. Planeringen av nästa större exploateringsområde, Fagrabo, är i
ett tidigt skede. Den byggbara/potentiellt byggbara mark som finns mer
centralt i Vårgårda tätort bedöms som mindre lämplig för småhus, då läget
motiverar en tätare exploatering.

Planområde med omgivningar. GC-vägar är utsatta som lila, prickade linjer. För en mer
detaljerad karta med fastighetsgränser m.m., se grundkarta.

Plandata
Planområdet är beläget i sydvästra delen av Vårgårda tätort. Det begränsas
av Rv 42 samt Kvarngatan i söder, Åleden i väster, Hjultorpsgatan samt
secondhandbutiken Hjulet i norr, och Östergårdsgatan i öster. Området
utgörs av ett mindre berg, åkermark samt ett verksamhetsområde.
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Fastigheterna inom planområdet är del av Hjultorp 1:48 och 2:98
(kommunägda) samt Verkmästaren 1 – 3 (privatägda).
Totala arealen som omfattas av detaljplanen är ca 7,1 ha.
Omgivningen består av villabebyggelse, verksamhetsområde, skog och
åkermark.

Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer
Gällande översiktsplan för Vårgårda kommun, antagen 2006-06-07 KF § 43,
samt fördjupad del av översiktsplan för Vårgårda tätort, antagen 1998, anger
markanvändningen inom planområdet som bl.a. verksamhetsområde.
Kommunala beslut
Start-PM

Kommunstyrelsen gav 2016-12-14 § 303 i uppdrag åt Samhällsbyggnad/
Bygg- och Miljö att upprätta detaljplan för det aktuella området.
Gällande detaljplan
Detaljplaner som delvis berörs är:
•
Hjultorp industriområde, laga kraft 1980-11-05. På berörd del anger
planen kvartersmark för industri och småindustri.
•
Hjultorp riksväg 42, laga kraft 1981-12-29. På berörd del anger
planen allmän platsmark park eller plantering.
•
Hjultorp Kullingsleden, laga kraft 1982-09-02. På berörd del anger
planen allmän platsmark gata och park eller plantering.
Riksintressen
Inom planområdet finns inga riksintressen. Säveån, belägen ca 50 – 100
meter väster om planområdet, omfattas av riksintresse för naturvård. Rv 42,
ca 20 meter söder om planområdet, omfattas av riksintresse för
kommunikation. Riksintressena berörs inte av detaljplanen.
Strandskydd
Strandskyddet i områdets västra del är upphävt i samband med gällande
detaljplan. Strandskyddet återinträder då denna ersätts med ny detaljplan.
Behovsbedömning av miljöbedömning
Har inte gjorts, då planen inte väntas medföra en betydande miljöpåverkan
(5 kap. 7 § PBL).
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Förutsättningar och förändringar
Natur och kultur
Mark och vegetation

I sydöst ligger ett mindre berg som är bevuxet med barrskogsdominerad
blandskog och utgörs av en platå som sluttar ganska brant norrut och
flackare åt övriga håll. Norr och väster om berget finns åkermark som sluttar
neråt (från berget). Längst i nordväst är marken ianspråktagen för
verksamheter och ganska flack.
Strandskydd

Områdets västra del ligger inom Säveåns strandskyddszon. Strandskyddet är
upphävt i samband med gällande detaljplan och återinträder då denna ersätts
med ny detaljplan. Vid ny planläggning ska omprövning av strandskyddet
ske utifrån särskilda skäl för strandskyddsdispens. Ett sådant skäl är att det
aktuella området ligger väl avskilt från strandlinjen av väg, järnväg eller
annan exploatering. I den aktuella planen avgränsas området närmast
strandlinjen från planområdet av Åleden. Dessutom fortsätter strandskyddet
att vara upphävt i området mellan strandlinjen och planområdet genom
gällande detaljplan.
Geoteknik

En översiktlig geoteknisk utredning är utförd av BGM. Utredningen visar att
planområdet består av två olika marktyper.
Den första marktypen finns företrädesvis uppe på kullen. Jorden består
under ytskiktet till största delen av friktionsjord som vilar på för utförda
sonderingar fast botten. Jorddjupet inom delområdet är genomgående litet.
Marken bedöms ej som sättningskänslig.
Den andra marktypen finns företrädesvis under ängsmarken. Jorden består
under ytskiktet till största delen av finsediment såsom lera och silt som
direkt eller via friktionsjord vilar på för utförda sonderingar fast botten.
Sättningsmätning har ej utförts. Enligt CPT-sondering är underliggande lera
överkonsoliderad.
Grundläggning i båda marktyperna kan ske på frostskyddad nivå med sulor,
alternativt förstyvad bottenplatta, på naturligt lagrad jord eller väl packad
fyllning. Tillåtet grundtryck sättes till 120 kPa i befintlig markyta (marktyp
1), respektive 80 kPa i befintlig markyta och 50 kPa 2 meter under befintlig
markyta (marktyp 2).
Vid schaktning under grundvattenytan och samtidig länshållning finns risk
för erosion och bottenuppluckring. Schaktning under grundvattenytan ska
därför studeras och planeras innan arbetet påbörjas.
Med hänsyn till jordens beskaffenhet (båda marktyperna) bedöms LOD
(lokalt omhändertagande av dagvatten) genom infiltration som olämpligt.
Ytlig och spridd infiltration kan sannolikt ske under förutsättning att
marklutningar skapas från hus. Då marken inom planområdet sluttar kan
avledning av dagvatten ske i diken/täckdikningsstråk, exempelvis vid
skyfall. Fördröjningsmagasin kan vara en alternativ lösning.
Detaljerade undersökningar bör utföras för planerad byggnation.
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Den geotekniska utredningen håller på att kompletteras enligt
Länsstyrelsens önskemål och arbetas in i planförslaget innan antagande.
Hydrologi

Planområdet ligger inom grundvattenförekomsten Algutstorp-Horla
(SE643591-132214) för vilken miljökvalitetsnormer för vatten gäller. Delar
av grundvattenförekomsten är även skyddad som dricksvattenförekomst
enligt artikel 7 i vattendirektivet (2000/60/EG), men dricksvattenförekomsten ligger ca 1,3 km från planområdet. Området ligger på
geologiskt material med låg genomsläpplighet och strömningsriktningen i
grundvattenförekomsten är bort från dricksvattenförekomsten. Grundvattnet
har en god kemisk och kvantitativ status.
Planförslaget berör ytvattenförekomsten Säveån – Svartåbäckens inflöde till
Kyllingsåns inflöde (SE643757-132189) för vilken miljökvalitetsnormer för
vatten gäller. Ekologisk status är måttligt god och kemisk status är ej god.
Nuvarande påverkansrisk på grundvatten- och ytvattenförekomsterna är
måttlig, genom de verksamheter som finns inom planområdet. Grundvattenoch ytvattenförekomsternas status bedöms inte försämras och
miljökvalitetsnormerna för vatten bedöms inte överskridas genom
planförslaget (se vidare stycket ”dagvatten”).
Förorenad mark

Större delen av planområdet har inte använts på så sätt att föroreningar i
marken kan förväntas. Den del av planområdet med verksamheter som
skulle kunna ge upphov till föroreningar, avses även fortsättningsvis hysa
samma verksamheter.
Radon

Den geotekniska utredningen visar att marken ska klassas som
normalradonmark. Byggnader ska utföras med radonskydd.
Fornlämningar

En arkeologisk utredning har genomförts av Rio Göteborg Natur- och
kulturkooperativ. Två fornlämningar har påträffats, undersökts och tagits
bort. Den tidigare kända fornlämningen RAÄ Kullings-Skövde 53:1 visade
sig inte vara någon fornlämning. Länsstyrelsen har därför meddelat 201705-16 att det i planområdet inte finns konflikter ur antikvarisk synpunkt..
Bebyggelseområden
Befintlig bebyggelse

På Verkmästaren 2 och 3 finns en verksamhetslokal vardera i ett plan. I
övrigt saknas bebyggelse.
Föreslagen bebyggelse

Ny bostadsbebyggelse föreslås tillkomma i planområdets södra, mer
höglänta delar. Därigenom ges bättre förhållanden avseende sol och
utblickar, och en naturlig buffert skapas till verksamhetsområdena. Den nya
bostadsbebyggelsen är fördelad på tre delområden.
Delområde 1. Uppe på berget föreslås ca nio småhusfastigheter på 700 –
900 kvm för småhus upp till 1,5 plan. Byggrätt/fastighet tillåter upp till 200

8(16)

Sida

GRANSKNINGSHANDLING

kvm byggnadsyta för huvudbyggnad och komplementbyggnader, varav
högst 50 kvm komplementbyggnader. Samtliga fastigheter får minst en sida
som vänder sig mot naturen, något som gärna får prägla även tomtmarken.
Läget medger goda utblickar mot omgivande landskap.
Delområde 2. På åkermarken nedanför bergets nordvästsida föreslås ca nio
fastigheter på 700 – 900 kvm för småhus upp till två plan. Byggrätt/fastighet
tillåter upp till 200 kvm byggnadsyta för huvudbyggnad och komplementbyggnader, varav högst 50 kvm komplementbyggnader. Samtliga fastigheter
vetter mot skogen/berget på baksidan. Läget medger goda utblickar mot det
öppna landskapet i nordväst.
Delområde 3. På åkermarken väster om berget föreslås två längor av olika
karaktär. Den norra längan avses utgöras av ca fyra småhusfastigheter på
700 – 800 kvm för småhus upp till två plan. Byggrätt/fastighet tillåter upp
till 200 kvm byggnadsyta för huvudbyggnad och komplementbyggnader,
varav högst 50 kvm komplementbyggnader.
Den södra längan avses utgöras av ca fyra tvåfamiljshus (åtta bostäder) i
upp till två plan. De avses uppföras relativt tätt, eventuellt som kedjehus, för
att dämpa trafikbuller från Rv42. De bör dock inte byggas samman helt för
att undvika att ge intryck av mur. Husen får goda utblickar åt omgivande
landskap i nordväst eller söder.
Den del av planområdet som är avsedd för verksamheter behåller samma
byggrätter som i gällande detaljplan. En plantering föreslås anordnas direkt
söder om verksamheterna för att avskilja dem visuellt från bostadsbebyggelsen.

Ny bostadsbebyggelse. Delområde 1 – 3.
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Vy från delområde 2 åt nordväst. Byggnaderna i Verkmästaren 3 (vänster), Verkmästaren 2
(i mitten) och secondhandbutiken Hjulet (höger). En plantering avses anordnas framför
byggnaderna för att avgränsa verksamheterna från planerad bostadsbebyggelse.

Vy från Rv42 österut. Delområde 3 till vänster och
kullen med delområde 1 överst.

Vy från delområde 3 mot området söder om Rv42

Befintlig service och verksamheter

Verkmästaren 1 fungerar som upplag. På Verkmästaren 2 bedrivs däckbyte
för lastbilar. Verkmästaren 3 fungerar som lager för snickare och mindre
verkstad. Befintliga verksamheter bedöms som ej störande för tillkommande
och befintliga bostäder i omgivningen.
Föreslagen service och verksamheter

Service eller verksamhet kan tillkomma på Verkmästaren 1, förutsatt att den
inte är störande för omgivningen. Markanvändningen ändras från ”Industri”
till ”Verksamheter” (vilket innebär att endast verksamheter med begränsad
omgivningsverkan tillåts) och ”Kontor”.
Friytor

Skogen på berget avses bibehållas och gallras på allmän platsmark, och
tillgängliggöras genom befintliga och nya stigar och gångvägar (se nedan).
Mellan föreslagen bostadsbebyggelse och verksamhetsområde avses en
plantering tillkomma för att skärma av. En mindre gemensamhetsyta
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föreslås anordnas i delområde 3. Mellan fastigheterna Hjultorp 1:48 och
2:98 går en äldre stenmur. Delar av muren föreslås restaureras och gå norrut
från gångfartsgatan till, och utmed, den föreslagna parkeringen vid Hjulet
(se illustrationskarta).
Gator och trafik
Befintligt gatunät

Kullingsleden går drygt hundra meter öster om planområdet. Den har
skyltad hastighet på 50 km/h och trafikerades 2017 av 3330
fordon/medeldygn varav 220 lastbilar. Trafiken förväntas öka till ca 4200
fordon/dygn till år 2040 (förväntad årlig ökning är 1 %).
Rv42 går strax söder om planområdet. Den har skyltad hastighet 60 km/h
och trafikerades 2015 av 4080 fordon/medeldygn varav 610 lastbilar.
Trafiken förväntas öka till ca 5250 fordon/dygn till år 2040 (förväntad årlig
ökning är 1 %).
Östergårdsgatan förbinder planområdet med Kullingsleden. Den har skyltad
hastighet på 50 km/h och är en lokalgata med antal säckgator i omgivande
småhusbebyggelse. Den trafikeras av ca 125 fordon/medeldygn
(trafikräkning maj 2017). Trafiken förväntas öka till ca 250 fordon/dygn till
år 2040 (förväntad ökning p.g.a. aktuell exploatering).
Åleden ligger väster om planområdet och förbinder detta med Rv42. Den
har skyltad hastighet på 50 km/h och är en industrigata. Den trafikeras av
662 fordon/medeldygn (trafikräkning oktober 2017). Trafiken förväntas öka
till ca 900 fordon/dygn till år 2040 (förväntad årlig ökning 1,5 % inklusive
aktuell exploatering).
Föreslaget gatunät

Tillfart till föreslagen bebyggelse på berget avses ske från en ny lokalgata.
Den ansluts till Östergårdsgatan mellan Ravingatan och Dalgatan.
Tillfart till föreslagen bebyggelse nordväst och sydväst om berget avses ske
från en ny gångfartsgata som ansluter till Östergårdsgatan och Åleden.
Gatan ska utformas så att trafikens hastighet hålls ner.
Östergårdsgatan ska åtgärdas så att trafikens hastighet hålls ner. För att
uppnå detta utformas de nya anslutningarna som upphöjda korsningar. I
dagsläget parkerar många av secondhandbutiken Hjulets besökare utmed
gatan. Detta förväntas upphöra då ny parkering avses anordnas närmare
butiken (se nedan, stycket ”Parkering”).
Högsta tillåtna hastighet avses bli 30 km/h på den nya lokalgatan på kullen
och 7 km/h på gångfartsgatan nedanför. På Östergårdsgatan avses högsta
tillåtna hastighet sänkas till 30 km/h och på Åleden till 40 km/h.
Föreslagen bebyggelse beräknas ge ett tillskott på ca 170 bilresor/dygn
exklusive nyttotrafik (5 bilresor/bostad/dygn).
Ungefär en tredjedel av trafiken som tillkommer genom planen förväntas
ansluta statligt vägnät vid Rv42, och två tredjedelar vid Kullingsleden.
Ovan redovisade trafikmängder för 2040 ger enligt VGU (2004:80) god
tillgänglighet och god trafiksäkerhet i den typ av korsning som idag ansluter
Åleden med Rv42, respektive Östergårdsgatan med Kullingsleden.
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Parkering

Boendeparkering ska ske på kvartersmark i omfattning enligt Vårgårdas
parkeringsnorm (Parkeringsnorm för Vårgårda kommun, antagen av KF
2010-09-22 § 93), d.v.s. två platser per bostad i småhus och tvåfamiljshus.
Enstaka gästparkeringar kan anordnas som parkeringsfickor utmed
lokalgatorna.
På marken direkt öster om Skattegårdsgatans vändplan möjliggörs en större
samlad parkering, i första hand avsedd för kunder till Hjulets
secondhandbutik.
GC-vägnät

GC-väg finns utmed Kullingsleden som leder in till centrum, station,
skolområdet, mm, samt ett stycke utmed Rv42 till Vårgårda kvarn varifrån
man kan fortsätta på småvägar mot Alingsås. De ringa trafikerade Bygatan
och Kvarngatan länkar ihop ovan nämnda GC-vägar.
Föreslagen bebyggelse avses länkas till GC-vägen utmed Rv42 med en
kortare länk från vardera lokalgatan. I framtiden kan området söder om
Kullingsleden komma att bebyggas med bostäder och marken närmast
Säveån tillgängliggöras för rekreation. Det aktuella området skulle kunna
anslutas söderut genom tunnel/överfart vid Kullingsleden vid någon av de
båda föreslagna GC-länkarna.
Transporter

Transporter och angöring (vid flytt, ambulansutryckningar, mm) till
föreslagen bebyggelse avses ske från lokalgata över den egna tomten.
Tillgänglighet

I samband med nybyggnad kommer marken att utformas så att tillgänglighet
erhålles för personer med funktionsnedsättning i den omfattning som krävs
enligt gällande BBR-normer.
Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Tillkommande byggnader avses anslutas till kommunalt VA. Villatomterna
på kullen (delområde 1) föreslås anslutas till befintliga ledningar på Hjorten
4. Övriga villatomter (delområde 2 och 3) föreslås anslutas till befintliga
ledningar i Skattegårdsgatans vändplan.
Brandposter finns på flera platser direkt utanför planområdet. Brandposter
ska anordnas med ett längsta avstånd av 150 meter mellan posterna och ha
ett flöde på minst 10 l/s.
Dagvatten

Dagvatten från befintliga verksamheter på Verkmästaren 1 – 3 avses tas om
hand som idag, och har alltså samma påverkan på grund- och ytvattenförekomster även framledes.
Dagvatten från tillkommande bebyggelse avses fördröjas inom planområdet
upp till ett tioårsregn (beräkningar utförda enligt Svenskt Vatten P110)
innan det kopplas på befintligt dagvattensystem. En dagvattenutredning har
tagits fram för området.
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Dagvattenhantering inom planområdet. Heldragen blå linje är öppna diken, prickad blå linje
är rör/kulvertar.

Dagvatten från bebyggelsen på kullen (delområde 1) avses ledas bort i rör i
tillfartsvägen till ett dike som anordnas utmed Östergårdsgatan. Diket leds i
kulvert under den föreslagna tomten närmast Östergårdsgatan, och svänger
därefter västerut och går (i dagen) strax söder om Verkmästaren 3 och 1.
Diket avslutas med en fördröjningsdamm öster om Åleden.
Fördröjningsdammen ansluts till befintlig dagvattenledning utmed Åleden.
Dagvatten från bebyggelsen nedanför kullen (delområde 2 och 3) leds bort i
tillfartsvägarna och ansluts till dagvattendiket ett åttiotal meter väster om
Östergårdsgatan. Se skiss ovan.
Uppskattningsvis kommer ca 20 % av marken inom planområdet,
Verkmästaren 1 – 3 undantagna, att hårdgöras. På övriga 80% kommer den
naturliga infiltrationen/avrinningen att fortgå som i nuläget.
Marken i planområdet består av ganska täta jordlager som ger begränsad
inflitration. Strömningsriktningen är bort från täktområdet och avståndet är
relativt stort. Den föreslagna markanvändningen (bostäder) ger liten risk för
föroreningar. Sammantaget innebär detta att den framtida påverkansrisken
avseende grundvattenförekomsten från föreslagen exploatering är mycket
liten.
Då infiltrationen är begränsad kommer merparten av det dagvatten som tas
om hand i föreslaget dagvattensystem att ledas till Säveån. Den föreslagna
markanvändningen (bostäder) ger liten risk för föroreningar och
exploateringen innebär förhållandevis små hårdgjorda ytor. Sammantaget
torde den framtida påverkansrisken rörande ytvattenförekomsten från
föreslagen exploatering vara liten.
Utifrån ovanstående bedöms föreslagen exploatering innebära marginell
påverkan på kemisk och kvantitativ status för grundvatten- och
ytvattenförekomsten och påverkar därmed inte heller uppfyllandet av
miljökvalitetsnormerna.
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El och tele

Vattenfall har ledningar i området.
TeliaSonera Skanova har ledningar i området.
Fjärrvärme

Tillkommande bebyggelse avses anslutas till fjärrvärmenätet.
Avfallshantering

Hantering av avfall ska lösas inom kvartersmark och ske enligt kommunens
renhållningsförordning. Återvinningsstation finns ca 1200 - 1500 meter från
planområdet vid parkeringen bakom kommunhuset.
Störningar
Buller

För planen har tagits fram en bullerutredning (COWI, 2018-05-22).
Resultaten har jämförts med de riktvärden som anges i förordningen för
trafikbuller (SFS 2015:216 samt SFS 2017:359).
I utredningen prövas en längre bullervall utmed Rv42 och Åleden, men
detta förbättrar inte ljudmiljön nämnvärt då området är utsatt för buller från
flera håll; Rv42, E20, Åleden och Västra stambanan. Det innebär att det
krävs lokala åtgärder där riktvärdena överskrids.
Samtliga planerade bostäder uppnår riktvärdet vid fasad. De hus som
föreslås i sydväst, närmast Rv42, är de mest bullerutsatta och får upp till 59
d(B)A vid fasad.
Riktvärdena för uteplats uppnås inom hela eller delar av tomten för flertalet
föreslagna bostäder. Inom delområde 3 får husraden närmast Rv42 för höga
ljudnivåer, liksom det nordvästligaste huset. För de fastigheter som inte
klarar riktvärdena för uteplats, bedöms uteplatser kunna anordnas genom
lokala bullerskydd enligt koncept i bullerutredning. Skärmning bör anpassas
efter situationen men bedöms behövas göras tät och 2,5 – 3 meter hög.
Riskbedömning

Rv42 är klassad som transportled för farligt gods. Körbanan ligger som
närmast 20 meter från planområdet, 35 meter från kvartersmark och 45
meter från byggrätt. P.g.a. den relativa närheten till godsleden har det för
planen tagits fram en kvantitativ riskutredning (COWI, 2018-06-05)
Baserat på inventering och resultat från beräkningar och bedömning av
individ- och samhällsrisk bedöms förslagen exploatering, med avseende på
omfattning och placering vid Rv42, som möjlig utan att några särskilda
åtgärder behövs.
Barriär ska finnas som motverkar att vätska rinner in på området. Dike och
slänt utmed Rv42 bedöms fungera som barriär.
Ett bebyggelsefritt område ska upprättas 0 – 30 meter från Rv42.
Planförslaget bedöms uppfylla detta.
Det bebyggelsefria området ska utformas så att det inte uppmuntrar till
stadigvarande vistelse. Planförslaget bedöms uppfylla detta.
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Genomförande
Under Genomförande redovisas de organisatoriska, tekniska, ekonomiska
och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att åstadkomma ett
samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Dessa
redovisade uppgifter har ingen rättsverkan.
Organisatoriska frågor
Tidsplan

Planförslaget beräknas vara ute på samråd under fjärde kvartalet 2017 och
på granskning under första kvartalet 2018. Detaljplanen beräknas bli
antagen under första halvåret 2018.
Genomförandetid

Genomförandetiden är tio år från det datum detaljplanen vunnit laga kraft.
Huvudmannaskap, ansvarsfördelning

Vårgårda kommun är huvudman för allmän platsmark.
Fastighetsrättsliga frågor
Markägande

Del av Hjultorp 1:48 och 2:98 ägs av Vårgårda kommun. Verkmästaren 1 –
3 ägs var och en av olika privata fastighetsägare.
Fastighetsbildning

Föreslagen kvartersmark för bostäder avses styckas av enligt nedan (se även
delområdeskarta, sidan 8).
Kvartersmarken inom delområde 1 och 2 avses styckas av till villatomter
från Hjultorp 1:48 och/eller Hjultorp 2:98. Vårgårda kommun ansöker om
och bekostar avstyckningarna. Avstyckningsplan finns ej, men
illustrationskartan ger en uppfattning om antal och storlek på blivande
tomter.
Inom delområde 3 avses kvartersmarken styckas av i två fastigheter för
gruppbyggda par- eller kedjehus. Vårgårda kommun ansöker om och
bekostar avstyckningarna, alternativt reglerar kostnaderna i avtal enligt
kommunens riktlinjer för markanvisning.
Tekniska frågor
Gatunät

Kommunen ansvarar för och bekostar utbyggnad av gatunätet.
Vatten och avlopp

Vårgårda kommun ansvarar för VA-nätet fram till fastighetsgräns.
Anslutning till VA-nät bekostas av enskild fastighetsägare enligt
kommunens taxa. Brandposter ska anordnas inom planområdet med ett
längsta avstånd av 150 meter mellan posterna och att ha ett flöde på minst
10 l/s.
Avledning av grundvatten vid exempelvis anläggande av djupa schakt kan
innebära tillståndspliktig vattenverksamhet. Verksamhetsutövaren ska

15(16)

Sida

GRANSKNINGSHANDLING

bedöma om vattenverksamheten är tillståndspliktig, och om så är fallet ska
samråd hållas med Länsstyrelsens vattenvårdsavdelning. För att undvika
negativ påverkan på Säveåns vattenmiljö, kan grundvatten under
anläggningsskedet behöva omhändertas med sedimentationsanlägging.
El och tele

Vattenfall Eldistribution AB är ansvarig för eldistribution till området.
TeliaSonera Skanova Access AB ansvarar för telenätet i området.
Ekonomiska frågor
Planekonomi

Samhällsbyggnad/Bygg- och miljö ansvarar för kostnader i samband med
framtagande av detaljplan. Plankostnad tas ut vid markförsäljning eller
bygglovsprövning.

Medverkande tjänstemän
Stefan Olsson

Sabina Talavanic

Arkitekt MSA

Arkitekt SAR/MSA
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