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Sammanfattning
Fastighetsägaren har önskemål om att bygga en maskinhall på Brännebrona 1:45 i anslutning
till befintliga ekonomibyggnader på Brännebrona 1:34. I gällande detaljplan är tilltänkt yta
reglerad som skyddsområde (prickmark). Regleringarna i detaljplanen är i nuläget ett hinder
för den sökandes planerade åtgärder. Områdets karaktär och prägel bedöms inte förändras
inom en överskådlig framtid. Aktuellt område består av jordbruksmark och ligger i anslutning
till bebyggelse med lantlig karaktär som inte är reglerad genom detaljplan. De åtgärder som
fastighetsägaren planerar kräver inte en detaljplan. Förslaget är därmed att detaljplan för
Brännebrona 1:45 samhälle upphävs.

Planprocessen
Vid upphävande av en detaljplan ska kommunen tillämpa motsvarande förfarande som hade
tillämpats om en ny detaljplan hade tagits fram. Det innebär att kommunen kan tillämpa ett
standardförfarande eller ett utökat förfarande vid upphävande av en detaljplan. Aktuell plan
upprättas med standardförfarande i enlighet med Plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
I ett första skede upprättas samrådshandlingar, som efter samråd resulterar i en
samrådsredogörelse. Därefter upprättas granskningshandlingar där kommunen i
samrådsredogörelsen redovisar hur man har bemött de olika synpunkterna som inkommit i
samrådet. Innan granskningen skickas en underrättelse om granskning av planförslaget ut.
Efter granskningen sammanställs synpunkterna som inkommit i ett granskningsutlåtande.
Efter ett nytt politiskt ställningstagande kan planförslaget föras till antagande och vinner efter
länsstyrelsens prövning laga kraft.

Planhandlingar
- Plankarta med bestämmelser
- Planbeskrivning (denna handling) med genomförandebeskrivning
Planbeskrivningen har ingen rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår av
plankarta och planbestämmelser. Avsikten med beskrivningen är att vara vägledande i
bedömning och vid genomförandet av detaljplanen.

Övriga handlingar
- Fastighetsförteckning
- Undersökning om betydande miljöpåverkan
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Inledning

Undersökning

Plandata
Upphävandeområdet är beläget i Brännebrona direkt öst om E20, och omfattar del av
Brännebrona 1:45 samt 1:46. Planområdet som föreslås upphävas omfattar ca 24 000
kvadratmeter.

Kommunen har gjort en undersökning i enlighet med 4 kap 34 § PBL1 och 6 kap 11 § MB2
för det aktuella planförslaget. Kommunen har bedömt att genomförandet av planförslaget inte
kommer att medföra någon betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning krävs därmed inte för det aktuella planförslaget.

Ursprunglig ansökan
Fastighetsägaren har önskemål om att bygga en maskinhall på Brännebrona 1:45 i anslutning
till befintliga ekonomibyggnader på Brännebrona 1:34. I gällande detaljplan är tilltänkt yta
reglerad som skyddsområde (prickmark). Övrig detaljplanerad yta inom Brännebrona 1:45
reglerar användningen till handel. Fastighetsägaren har inga planer på att resterande del av
Brännebrona 1:45 ska användas till något annat än jordbruksmark.
Fastighetsägaren kan därmed inte nyttja sin fastighet på önskvärt sätt utan att detaljplan för
Brännebrona 1:45 ändras eller upphävs.
Planbesked om att upphäva detaljplan för Brännebrona 1:45 lämnades in till Götene kommun
11 mars 2020.

Syfte
Syftet med upphävandet av detaljplan för Brännebrona 1:45 är att ge fastighetsägaren
möjlighet att nyttja sina fastigheter likvärdigt med övriga fastigheter i närområdet. Det
bedöms varken finnas behov eller efterfrågan av att bygga ut området enligt gällande
detaljplan inom överskådlig framtid.

Uppdrag
Kommunstyrelsen gav (10 juni 2020 §147) sektor samhällsbyggnad i uppdrag att påbörja
upphävande av detaljplan för Brännebrona 1:45.

Tidigare ställningstaganden
Riksintressen och förordnanden
Aktuellt område omfattas inte av några riksintressen.

Översiktsplan
Gällande översiktsplan anger aktuellt område som ”mindre orter och byar som kan utvecklas
och kompletteras”.

Detaljplan
Den gällande detaljplanen (laga kraft 17 oktober 2008) reglerar aktuellt upphävandeområde
som handel. Genomförandetiden har gått ut.

4 (11)

5 (11)

Planeringsförutsättningar

Mark och vegetation
Aktuellt upphävandeområde består i huvudsak av jordbruksmark. I områdets nordvästra
del finns en mindre skogsdunge bestående av björk och tall. Områdets vegetation är ej av
betydande karaktär och innehåller inga naturvärden.

Karta över planområdet

Befintlig bebyggelse
Upphävandeområdet är obebyggt.

Ortofoto över aktuellt område. Röd markering visar det område som föreslås upphävas.
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Planförslag

Konsekvenser

Gällande detaljplan reglerar aktuellt upphävandeområde som handel. Syftet har varit att
möjliggöra dåvarande fastighetsägares önskemål om handelsexploatering. Detta har aldrig
skett, utan ytan har nyttjats som jordbruksmark.

Undersökning

Regleringarna i detaljplanen är i nuläget ett hinder för den sökandes planerade åtgärder.
Områdets karaktär och prägel bedöms inte förändras inom en överskådlig framtid. Aktuellt
område består av jordbruksmark och ligger i anslutning till bebyggelse med lantlig karaktär
som inte är reglerad genom detaljplan. De åtgärder som fastighetsägaren planerar kräver inte
en detaljplan. Förslaget är därmed att detaljplan för Brännebrona 1:45 samhälle upphävs.

Kommunen har gjort en undersökning om genomförandet av detaljplanen kan antas medför
en betydande miljöpåverkan. En sammanvägning av konsekvenserna visar att planens
genomförande ej bedömts medföra betydande miljöpåverkan.
Ställningstagandet grundar sig på bedömningen att ett genomförande av detaljplanen;
•

inte påverkar något Natura 2000-område och därmed inte kräver tillstånd enligt 7 kap 28 §
miljöbalken

•

inte negativt påverkar möjligheterna att uppfylla nationella eller regionala miljömål,
klimatmål och folkhälsomål

•

inte ger upphov till risker för människors hälsa och säkerhet

•

inte bidrar till att några miljökvalitetsnormer överskrids

•

inte på ett betydande sätt påverkar några områden eller natur som har erkänd nationell
eller internationell skyddsstatus såsom riksintressent eller naturreservat

Byggrätt
Inom aktuellt upphävandeområde tillåter detaljplanen 8500 kvadratmeter (BYA)
handelsbebyggelse med en byggnadshöjd på 12 meter. Om aktuell detaljplan upphävs innebär
det att ramarna för byggrätten tas bort. Konsekvenserna innebär att det inte längre blir möjligt
med handelsexploatering av större skala inom aktuellt upphävandeområde.
Ett upphävande möjliggör för mer varierade användningsområden, exempelvis jordbruk och
andra småskaliga verksamheter som inte kräver detaljplan.

Naturmiljö
Ett upphävande av aktuell detaljplan innebär ingen försämring av naturmiljön.

Kulturmiljö
Detaljplan för Brännebrona 1:45 föreslås upphävas.
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I anslutning till upphävandeområdet ligger gamla Brännebrona Gästis. Byggnaden har en
säregen arkitektur som både är ovanlig och kulturhistoriskt intressant. Gällande detaljplan
reglerar ett ”skyddsavstånd” från byggnaden med prickmark. I samband med att gällande
detaljplan upphävs, försvinner detta skyddsavstånd. Då sökandens planerade åtgärder ligger
i direkt anslutning till fastigheten Brännebrona 1:34 (ca 150 m från Brännebrona gästis)
bedömer Götene kommun att risken är låg för att ny exploatering skulle skada kulturmiljön.
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Genomförande av projektet

Medverkande

Genomförandedelen har till uppgift att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga,
ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Plan- och genomförandebeskrivningen har
ingen rättsverkan. Avsikten med beskrivningen av genomförandet av projektet är att den ska
vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

Planförslaget har tagits fram av sektor samhällsbyggnad, genom John Cronqvist, planarkitekt
i Götene kommun. Representanter från övriga förvaltningar i Götene kommun har deltagit i
planarbetet.
John Cronqvist							

Genomförandetid
Upphävandet har ingen genomförandetid utan verkställs vid det datum som beslutet om
upphävande vinner laga kraft.

Planarkitekt								

Organisatoriska frågor
Markägoförhållanden
All mark är privatägd inom upphävandeområdet.

Huvudmannaskap
Upphävandeområdet omfattar ingen allmän plats.

Fastighetsrättsliga frågor
Berörda fastigheter
Brännebrona 1:45
Brännebrona 1:46

Ekonomiska frågor
Sökande fastighetsägare bekostar upphävandet av detaljplanen.
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