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GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Detaljplan för Misteln 22, Vänersborgs kommun
Hur samråd och granskning har bedrivits
Samråd med standardförfarande enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen har skett från och
med den 5 augusti till och med den 5 september 2016.
Samrådet annonserades i Vänersborgaren den 10 augusti 2016.
Granskning med standardförfarande enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen har skett från
och med den 23 november till och med den 15 december 2016.
Planhandlingar har sänts till Länsstyrelsen, Kommunala lantmäterimyndigheten, Norra
Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Skanova, Trollhättans Energi AB, Vattenfall
Eldistribution AB, Vattenfall AB Värme Norden, Västtrafik, Posten,
Kommunstyrelseförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen, Socialförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen,
Kultur- och fritidsförvaltningen, sakägare och rättighetshavare enligt
fastighetsförteckningen, samt följande hyresgäster på fastigheten: Hårdton IK, Röda
Korset, ABF, SKPF, Visse fönster och uterum, Familjens jurist och Fonus.

Referat och kommentarer
Nedan följer referat av de yttranden som inkommit under granskningen samt
kommentarer på hur dessa bemöts vidare i planförslaget.

Länsstyrelsen, daterat 2016-12-15
Länsstyrelsen bedömer att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas
av Länsstyrelsen om den antas.
De synpunkter som Länsstyrelsen framförde i samrådet gällande påverkan på
riksintresset för kulturmiljö var att förslaget i större utsträckning behövde anpassas
till den befintliga bebyggelsemiljöns skala, uttryck och material. Kommunen har i
granskningen reviderat planen genom att redovisa ett förslag vars utformning av fönster
och balkonger är mer anpassat till omkringliggande bebyggelse. Planens
utformningsbestämmelser har utvecklats så att denna gestaltning säkerställs. Skalan
har anpassats genom att ange byggnadshöjder som trappas av i åt båda sidorna
längs med Edsgatan. Planbeskrivningen har även utvecklats med en kulturmiljöanalys
och fler volymstudier som möjliggör att utläsa konsekvenserna av förslaget.
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Länsstyrelsen anser att kommunen har visat att föreslagen detaljplan inte kommer
innebär en påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljö. Dock anser Länsstyrelsen att
föreslagen detaljplan kommer att ha en negativ påverkan på stadsbilden som skulle
minska om den högsta höjden sänks. Avvägningen mellan påverkan på stadsbilden och
exploateringsgrad är dock upp till kommunen att göra.
Kommunen har på ett tillfredställande sätt hanterat och bemött Länsstyrelsens
synpunkter rörande hälsa och säkerhet.
Kommentar
Kommunen noterar att planen har anpassats och justerats så att
Länsstyrelsen inte kommer att pröva den om den antas.
När det gäller frågan om bebyggelsens påverkan på stadsbilden gör
kommunen den sammanvägda bedömningen att byggnadshöjden mot
Edsgatan behöver sänkas från föreslagen nockhöjd på 24 meter till 21,5
meter, vilket i princip innebär en sänkning med en våning. Kommunen anser
att en sänkning av den högsta höjden, minskningen av exploateringsgraden
samt minskningen av antalet lägenheter är motiverad i avvägningen mot
påverkan på stadsbilden.

Statens geotekniska institut, daterat 2016-12-13
SGI har från geoteknisk säkerhetssynvinkel inget att erinra med utgångspunkt från
tillgängligt underlagsmaterial.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN), daterat 2016-12-15
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att planen bör kompletteras med bestämmelse
om sedumtak på komplementbyggnader för att förbättra fördröjning av dagvatten.
Nämnden anser också att utemiljön för barns lek och social samvaro bör regleras
tydligare i planen.
Kommentar
Byggnadsförvaltningen anser inte att motiven för att reglera takmaterialet på
komplementbyggnader med hänvisning till dagvattenproblematik är
tillräckligt starkt. En mer detaljerad reglering avseende gårdsmiljöns
utformning än vad som framgår av nuvarande planförslag kan inte anses
nödvändig då inriktningen för den korsmarkerade ytan redan är uppstyrd i
den riktning som MHN anger.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, daterat 2016-12-05
Inget att erinra.
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Barn- och utbildningsnämnden, daterat 2016-12-13
Inget att erinra.

Kultur- och fritidsförvaltningen, 2016-12-13
Inget att erinra efter genomförd revidering.

Lantmäterimyndigheten i Vänersborgs kommun, daterat 2016-11-25
Inget att erinra.

Norra Älvsborgs Räddningsförbund, daterat 2016-12-15
Inget att erinra.

Ägare till Misteln 5, daterat 2016-12-15
Nybyggnaden bör utformas och revideras på ett sätt som bättre harmoniserar med
kvarteret och omgivningen. Den nya bebyggelsen bör ej tillåtas högre höjd än 3
våningar med en ev. takterrass mot norr och söder. Detta följer den byggnation som är
på andra sidan Edsgatan i kv. Kastanjen. Sol och ljus bör komma alla tillgodo. Förslaget
innebär en mer än fördubblad byggrätt för Misteln 22 utan att hänsyn tas till övriga
fastighetsbeståndet i kvarteret eller omgivningen. Försök få förslaget att bli positiv även
för närliggande fastighetsägare och deras hyresgäster.
Kommentar
Kommunen har bedömt att en högre bebyggelse mot Edsgatan är förenlig
med de kulturhistoriska värdena i omgivningen i enlighet med den
kulturhistoriska analysen som har gjorts. En revidering av den högsta
tillåtna nockhöjden görs från 24 meter till 21,5 meter i syfte att få en
ytterligare anpassning till omgivande bebyggelse. En justering av den södra
byggrätten på gården (från 8 till 4,5 meter) görs för att få en anpassning till
omgivande bebyggelse inom gårdsmiljön. Påverkan på lägenheterna på
Misteln 5 avseende skuggning är mycket marginellt eftersom gavlarna på
Misteln 5 och 22 kommer att gå ihop och inga fönster på Misteln 5 finns
orienterade mot söder.

Centrumfastigheter Detrem, daterat 2016-12-15
Den södra byggrätten på åtta meter nockhöjd inne på gården anser vi vara för nära
boendet på Drottninggatan 10. Avståndet mellan fasad eller byggnadsdel understiger 9
meter. Vi motsätter oss den angivna byggrätten. Den norra byggrätten inne på gården
anser vi kommer för nära tomtgräns, vilket hindrar vår framtida byggrättsmöjlighet i
3

närområdet. Vi emotsätter oss att en byggrätt tillåts närmare än 4,5 meter från
tomtgräns. Som ägare till byggnaden på Kronogatan 7 C anser vi att byggnadshöjden på
21 meter inkräktar och fördärvar livskvaliteten för de boende. Vi anser att en lägre är
det naturliga och ett måste i närmiljön.
Kommentar
Den södra byggrätten inne på gården sänks till 4,5 meter och anpassas
därmed till dagens förhållanden avseende byggnadshöjd. När det gäller den
norra byggrätten inne på gården läggs prickmark mot fastighetsgräns på 1,5
meter mot väster och 1,0 meter mot norr. I övrigt är marken korsmarkerad
och medger således inte bostadsbebyggelse. Prickmarken på endast 1,0
meter mot norr motiveras av att det finns en befintlig hiss som går att
utnyttja för en ny byggnad och som låser läget för denna byggnad.
Kommunen anser att det är en rimlig avvägning för att kunna utnyttja
befintliga investeringar samtidigt som utrymmet är tillräckligt för att kunna
komma åt byggnadsfasaden från den egna fastigheten. När det gäller
byggnadshöjden mot Edsgatan görs en justering av den högsta höjden från
24 meter nockhöjd till 21,5 meter. Nockhöjden mot norr justeras från 21 till
17,5 meter i den östra delen. Sammantaget minskar byggnadens volym och
därmed dess påverkan på omgivningen.

Tre hushåll boende på Drottninggatan 10, daterat 2016-12-15
Som boende på Drottninggatan 10 anser vi att den södra byggrätten på gården med
nockhöjd 8 meter kommer att fördärva vår närmiljö. Avståndet mellan fasad eller
byggnadsdel understiger 9 meter. Vi motsätter oss den angivna byggrätten.
Kommentar
Byggrätten på gården mot Drottninggatan 10 sänks från 8 till 4,5 meter,
vilket innebär en anpassning till nuvarande höjd på gårdsbyggnaden.

Fem hushåll boende på Kronogatan 7c, daterat 2016-12-15
Som boende på Kronogatan 7c anser vi att en byggnadshöjd mot vårt boende på 21
meter inkräktar och fördärvar vår livskvalité. Vi anser att en lägre byggnadshöjd är det
naturliga och ett måste.
Kommentar
Mot norr sänks nockhöjden från 21 till 17,5 meter i den östra delen av den
nya byggnaden medan den västra delen blir 21,5 meter. Den högsta tillåtna
nockhöjden på byggrätten mot Edsgatan sänks från 24 till 21,5 meter för att
få en ytterligare allmän och generell anpassning till omgivningen.

KB Vänersborgskastanjen 17, daterat 2016-12-15
I det omarbetade förslaget framgår denna gång den tilltänkta nockhöjden för den nya
byggnaden vilket är bra men min uppfattning kvarstår att det känns som att det är ett
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våningsplan för mycket för att fullt ut harmoniera med omgivande bebyggelse speciellt
om huset till vänster inte kommer påbyggas med ytterligare våningsplan.
Jag har också en fundering för att fortsättningsvis bibehålla en levande stadskärna, vore
det inte lämpligt att gatuplanet på den nya byggnaden helt eller delvis inrymmer
lokalytor, tex för diverse service, fik etc, speciellt då det tidigare varit lokalytor i detta
läge med närheten till torget.
Kommentar
När det gäller frågan om bebyggelsens påverkan på stadsbilden gör
kommunen den sammanvägda bedömningen att byggnadshöjden mot
Edsgatan behöver sänkas från föreslagen nockhöjd på 24 meter till 21,5
meter, vilket i princip innebär en sänkning med en våning. Kommunen anser
att en sänkning av den högsta höjden, minskningen av exploateringsgraden
samt minskningen av antalet lägenheter är motiverad i avvägningen mot
påverkan på stadsbilden.
Kommunen instämmer i vikten av att verksamhetslokaler finns i gatuplan
för att skapa möjligheter till ett livligt centrum med ett stort utbud av handel
och service. Detta säkerställs mot Drottninggatan genom att inte tillåta
bostäder i gatuplan mot Drottninggatan. Mot Edsgatan görs dock
bedömningen att bostadsändamålet väger tyngre samtidigt som den
nödvändiga garageinfarten och tunneln till gården gör att utrymmet för
lokaler mot Edsgatan blir ytterst begränsat. Observera att detaljplanen dock
inte hindrar att handel etableras även mot Edsgatan eftersom ändamålet med
planen även är centrumändamål som ett komplement till bostäder.

Röda Korset, daterat 2016-12-04
Röda Korset anser att planen borde säkerställa lokaler i markplan både mot
Drottninggatan och Edsgatan och att möjliggöra godsleveranser via gårdssidan.
Godsmottagning och inlastning sker idag på gården, vilket möjliggör att gods flyttas
direkt till lagret utan att passera genom butiken. Att enbart ha angöring vid
Drottninggatan vore negativt både för verksamheten och trafiksituationen längs gatan.
Planen borde utgå från att Röda Korsets lokalyta även behövs i framtiden. Ett
helhetsgrepp för hela kvarteret borde tas i stället för att göra en plan för en enskild
fastighet.
Röda Korsets butik och bangolfen som bedrivs i källarplan är viktiga mötesplatser och
verksamheter för Vänersborg i allmänhet och centrum i synnerhet för en levande
stadskärna. Röda korsets butik fyller en viktig funktion som träffpunkt, utbildningslokal
och arbetsplatsträning. Verksamheten bidrar till integration av nyanlända och är
överhuvudtaget viktig för grupper som är socialt eller ekonomiskt utsatta.
Konsekvenserna av ombyggnationen måste belysas både när det gäller det generella att
verksamhetslokaler rivs i detta centrala läge, samt när det gäller de specifika
mötesplatser som riskerar försvinna från staden. Det bör belysas i detaljplanen hur
verksamheten ska kunna fortgå under rivning, om- och nybyggnation på fastigheten.
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Kommentar
Kommunen instämmer i vikten av att verksamhetslokaler finns i gatuplan
för att skapa möjligheter till ett livligt centrum med ett stort utbud av handel
och service. Detta säkerställs mot Drottninggatan. Mot Edsgatan görs dock
bedömningen att bostadsändamålet väger tyngre samtidigt som den
nödvändiga garageinfarten och tunneln till gården gör att utrymmet för
lokaler mot Edsgatan blir ytterst begränsat.
Kommunen håller med om och är också mycket medveten om Röda Korsets
samhällsnyttiga verksamhet i alla dess skilda delar för många enskilda
individer samt för stadskärnan i stort. Detaljplanen har dock inte den
juridiska räckvidden att säkerställa enskilda verksamheters etablering eller
vidareutveckling i specifika lokaler. Fastighetsägaren har även med stöd av
gällande detaljplan möjlighet att riva, bygga om och uppföra byggnader på
fastigheten. En dialog mellan fastighetsägaren och hyresgäster behöver ske
inför genomförandet av detaljplanen. Kommunen deltar gärna, genom
näringslivskontoret, i dialogen kring lämplig lösning för en fortsatt
långsiktigt hållbar verksamhet för berörda hyresgäster som eventuellt inte
kan fortsätta bedriva sin verksamhet i den aktuella fastigheten.
Planen kommer att medge en kraftig utökning av bostäder inom fastigheten.
För att få till en god boendemiljö, inte minst utifrån ett barnperspektiv är
utformningen av gårdsmiljön mycket viktig. Fastigheten är omgiven av
gator som genererar höga bullernivåer, vilket förutsätter att en tyst och
attraktiv gårdsmiljö måste skapas för att uppnå riktvärdena enligt
förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216). I
avvägningen mellan en god boendemiljö och möjligheten till verksamheter
på gårdssidan och varuleveranser via gården är stadsbyggnadsförvaltningens
bedömning att boendemiljön måste ha företräde, särskilt med beaktande av
plan- och bygglagens krav på friytor, lämpliga platser för lek, motion och
utevistelse. En viktig omständighet är också att alternativet med
varuleveranser via Drottninggatan finns, även om det inte är helt optimalt
rent logistiskt utifrån verksamhetens synvinkel, men måste accepteras mot
bakgrund av de annars negativa konsekvenserna utifrån
boendemiljöperspektiv.
En detaljplan reglerar vilken typ av markanvändning som är lämplig på en
mer övergripande nivå. Hur verksamheten ska kunna bedrivas under
genomförandefasen kan inte hanteras i detaljplanen utan är en fråga mellan
avtalsparterna hyresvärd och hyresgäst.
Att planlägga ett större område vore önskvärt utifrån ett helhetsperspektiv,
men skulle fördröja och komplicera planprocessen avsevärt. Ett positivt
planbesked för den aktuella fastigheten har meddelats och därmed har
fastighetsägaren rätt att få en detaljplan prövad. Kommunen är i övrigt
angelägen om att öka bostadsbyggandet framför allt i centrala lägen mot
bakgrund av det stora underskottet av bostäder och för att sträva mot att
uppnå uppsatta mål för invånarantalet i kommunen.
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Ställningstaganden
Exploateringsgraden för byggrätten mot Edsgatan minskas genom att den
högsta tillåtna nockhöjden sänks från 24 meter till 21,5 meter. Även
nockhöjden mot Edsgatan norrut sänks ytterligare från 21 meter till 17,5
meter.
Den södra byggrätten på gården begränsas i byggnadshöjd till 4,5 meter,
vilket är en anpassning till nuvarande förhållanden.
En zon med prickmark läggs runt den norra byggrätten på gården mot
angränsande fastigheter.
Ändringarna efter granskningen bedöms inte vara av sådan väsentlig
karaktär att det skulle föranledda någon ytterligare granskning av
planförslaget.

Den fortsatta planprocessen
Byggnadsförvaltningen överlämnar detaljplaneförslaget till Kommunfullmäktige för
antagande enligt 5 kap 27 § plan- och bygglagen.

BYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Matti Lagerblad
Planarkitekt
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