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Inledning

Området som omfattas av förslag till detaljplan, för del av Sävare 19:1
med flera, Vinninga trädgårdsby, i Vinninga, bedöms vara brukningsvärd jordbruksmark. Jordbruksmark är en viktig resurs för att säkra den
framtida matproduktionen och för att bibehålla biologisk mångfald. För
att exploatera brukningsvärd jordbruksmark krävs det därför särskilda skäl, enligt 3 kap 4 § Miljöbalken. Lagen innebär att kommunen
måste kunna påvisa att den planerade markanvändningen är av särskilt
allmänt intresse, och motivera varför den föreslagna lokaliseringen av
planområdet är den mest lämpliga.
Genom denna lokaliseringsutredning visar kommunen på argument för
att planens genomförande är av särskilt allmänt intresse, samt redovisar de förutsättningar och tidiga ställningstaganden gällande frågan om
planområdets lokalisering.

Bakgrund
Vinninga tätort
Vinninga ligger ca 8 km sydost om Lidköpings tätort längs väg 49 mot
Skara. Samhället växte som stationssamhälle i början av 1900-talet vid
den numera nedlagda smalspåriga järnvägen mellan Lidköping och
Skara. I Vinninga bor 1029 personer (2018).
Här finns ett varierat utbud av bostäder. Basservice i form av närbutik,
bibliotek, F-6 skola samt förskola finns och strax öster om Vinningabäcken ligger Bäcklidens äldreboende och mötesplats. På orten finns ett
belyst motionsspår samt idrottsplatsen Lindvallen.
Gång- och cykelstråk är utbyggda inom orten och åt väster till pendelparkering och busshållplatser vid väg 49. Sedan nya stäckningen av väg
44 söder om Filsbäck färdigställts hösten 2019 finns även där busshållplats och pendelparkering. Planering pågår dessutom för ett gång- och
cykelstråk utmed hela sträckningen av Gamla Lidköpingsvägen (väg
2611) från Vinninga till Filsbäck, där man når den nya busshållplatsen
vid väg 44.
Det lokala näringslivet består av flertalet verksamheter bland annat
bygg- och måleriföretag, cementindustri och lantbruk.
Tätorten Vinninga omges framförallt av jordbruksmark. Den skog som
finns är främst väst och sydväst om samhället där större sammanhängande skogsområden finns, bland annat längs väg 49. Dessa skogsområden
nyttjas flitigt av närboende för löpning i anlagt elljusspår, promenader,
bärplockning och skolskogar med mera. Ett mindre skogsområde finns i
samhällets nordvästra del. Vinningabäcken med omgivande vegetation
är en viktig del i grönstrukturen, liksom en mindre bäck i västra delen
av Vinninga.
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Fig. 1 Flygfoto över Vinninga från sydväst. Planområdet inom röd
markering.
Beskrivning av planområdet
Planområdet ligger i sydvästra delen av Vinninga tätort, ca 8 km sydost
om centrala Lidköping. Området ligger alldeles söder om Varavägen
(väg 2608) och angränsar till bostadsområden åt norr och öster, jordbruksmark åt söder och verksamheter i form av bland annat byggvaruhandel och lager åt öster. (Se Fig. 1).
Området omfattar cirka 8 hektar mark. De fastigheter som ingår i planområdet är del av Sävare 19:1, del av Sävare 26:1 samt del av Sävare
37:1 vilka ägs av kommunen samt Sävare 26:37 som ägs privat. Marken inom planområdet är flackt med en svag lutning åt norr.
Inom planområdet finns också två outredda samfällda vägar.
Förslag till detaljplan för del av Sävare 19:1 m fl.
Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för att bygga bostäder i
Vinninga i form av blandad bebyggelse, fristående hus och parhus med
varierade upplåtelseformer och befintligt verksamhetsområde utökas
med ett nytt kvarter.
Detaljplanen ska även säkerställa en hållbar dagvattenhantering med
lokal fördröjning inom planområdet samt ge förutsättningar för att anlägga hastighetsdämpande åtgärd på Varavägen för en trafiksäker och
trygg passage mellan bostadsområde, skola och andra målpunkter inom
tätorten.
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I Översiktsplan Lidköping 2018 har kommunen gjort ställningstagandet
att samhällsintresset att bygga bostäder går före intresset att all jordbruksmark ska bevaras. Motivet att planlägga för bostäder och verksamheter är att marken behövs för att orten Vinninga ska kunna byggas
ut på lämpligt sätt och ge förutsättningar för en bibehållen servicenivå
på orten.
Detaljplanen överensstämmer med intentionerna i Översiktsplan Lidköping 2018.

Fig. 2 Skissförslag till detaljplan för del av Sävare 19:1 m fl. Område
för bostäder i gult och för verksamheter i grått.
Jordbruksmark
Miljöbalkens tredje kapitel innehåller grundläggande bestämmelser för
hushållning med mark- och vattenområden. Bland annat regleras förutsättningar för att ianspråkta jordbruksmark.
Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller 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. (MB 3 kap 4§)

Med begreppet brukningsvärd jordbruksmark avses, enligt Regeringens
proposition ”Förslag till lag om hushållning med naturresurser mm”
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(prop. 1985/86:3) mark som med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga förutsättningar är lämpad för jordbruksproduktion.
Vad som räknas som jordbruksmark klargjordes av en prejudicerande
dom i Mark- och miljööverdomstolen 2015 (mål nr P 4087-15). Domstolen beslutade att till jordbruksmark räknas inte bara åkermark utan
även så kallad kultiverad betesmark, det vill säga betesmark vars funktion på olika sätt har förbättrats, till exempel genom röjningsarbeten.
Enligt MB 3 kap 4 § ska kommunen utreda om en lokalisering av det
väsentliga samhällsintresset kan ordnas på ett tillfredsställande sätt på
annan mark. I det sammanhanget menas med uttrycket ”tillfredsställande” att lokaliseringen av exploateringen ska vara tekniskt och funktionellt lämplig samt ekonomiskt rimlig. (prop. 1985/86:3).
För att påvisa att den planerade exploateringen, under rimliga förutsättningar, är lämplig att lokaliseras på utpekad plats inom Vinninga tätort
har kommunen upprättat denna lokaliseringsutredning.
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Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan Lidköpings kommun

Lidköpings kommun antog i oktober 2018 ”Översiktsplan Lidköping
kommun 2018”. Dokumentet redovisar kommunens planer för planeringen av mark och vatten fram till år 2030.

Fig. 3 Kartutsnitt ur ÖP 2018. Orange färg visar sammanhängande områden för jordbruk och
grön färg visar övriga ”landsbygdsområden”.
Områden för jordbruk i Översiktsplanen
I översiktsplanen beskrivs kommunens jordbruksområden som sammanhängande områden med aktiv jordbruksproduktion. I jordbrukslandskapet kan det också finnas bebyggelse och skogspartier.
Översiktsplanens strategi och rekommendation är att i jordbruksområdena ska jordbruket som näring prioriteras framför annan markanvändning. Åtgärder och ny bebyggelse som försvårar jordbruksverksamheten ska undvikas så långt möjligt. Nya enstaka bostäder kan prövas
efter allmänna lämplighetsprinciper. Generationsväxling i jordbruket är
ett särskilt skäl.
Översiktsplanen pekar också på att orter och småorter inom jordbruksområden ska kunna utvecklas på jordbruksmark om inga andra alternativ finns.
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Utveckling av Vinninga
I kommunens översiktsplan pekas Vinninga ut som en av de mindre
tätorter som ska tillåtas utvecklas med fler bostäder och mer verksamhetsmark. Ambitionen är att ca 200 bostäder ska kunna tillkomma på
orten med varierande boendeformer i både en- och flerbostadshus fram
till år 2030. Utbyggnadbyggnadsplanerna för Vinninga angavs redan på
70-talet i en så kallad dispositionsplan som ligger till grund för översiktsplanens markanvändningskarta för Vinninga. På sikt anger förslaget också en omvandling av det centralt belägna verksamhetsområdet
(cementindustri) som då ges möjlighet till etablering närmare väg 49. I
förslaget redovisas en successiv utbyggnad av det befintliga verksamhetsområdet söder om Varavägen. Totalt redovisas att omkring 10 hektar mark ska finnas tillgänglig för verksamheter.
Vinninga beskrivs som en ort med strategiskt läge vid huvudstråk för
kollektivtrafiksystemet, med rimliga avstånd till arbetsplatser och service i staden samt med basservice i form av närbutik, äldreomsorg, förskola och skola mm.
Den föreslagna planläggningen, med utpekade områden för bostäder
och verksamheter innebär att brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk. Detta motiveras med att marken behövs för att orten Vinninga
ska kunna byggas ut på lämpligt sätt och att samhällsintresset för att
tillskapa mer planlagd mark för bostäder och verksamheter i Vinninga
går före intresset att jordbruksmarken ska bevaras.
Konsekvenser
Den befintliga bebyggelsen i Vinninga har huvudsakligen tillkommit
på jordbruksmark och orten är till stora delar omgiven av åkermark.
Genomförande av förslaget, med cirka 70 nya bostäder, samt cirka 1,3
hektar verksamhetsmark innebär att jordbruksmark behöver tas i anspråk. Jordbruksmark är en resurs som är av nationell betydelse. Jordbruksmark som är brukningsvärd får tas i anspråk endast om det behövs
för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och om behovet inte kan
tillgodoses på annat sätt.
Vinninga är ett av kommunens större samhällen utanför Lidköping och
orten har ett, ur kommunikationssynpunkt, bra läge och potential för
att utvecklas vidare. Orten behöver kompletteras med andra tätare boendeformer än enbostadshus som hittills tagit mycket mark i anspråk.
I Vinninga finns ingen annan mark än jordbruksmark att tillgå för utbyggnad.
Intresset att åstadkomma en ändamålsenlig utbyggnad av Vinninga,
med mark för bostäder och verksamheter motiverar i detta fall förlust
av jordbruksmark.
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Bedömning av bostadsbehovet

”Bostadsförsörjningsprogram, Strategi och analys 2019-2022” för
Lidköpings kommun antogs av kommunfullmäktige i oktober 2019.
Programmet ger riktlinjer för bostadsförsörjningen samt är ett styrdokument för bostadsutvecklingen på lång sikt. Det är också ett arbetsredskap med vägledande principer för kommunens arbete och detaljplanering.
Boverket bedömer att det fram till 2025 behöver byggas cirka 700 000
nya bostäder i Sverige (Rapport 2016:18). Prognosen bygger på befolkningsstatistik från SCB. Länsstyrelsens rapport ”Bostadsmarknadsanalys – Västra Götalands län 2018” visar att det fram till 2027 kommer
att behövas 80 000 nya bostäder i länet varav 7000 i Skaraborg. Med
hänvisning till ovan beskrivna prognoser och statistik, samt kommunens beräkningar av befolkningstillväxt, har Lidköpings kommun som
målsättning att bygga 150 nya bostäder per år fram till 2030.
Lidköpings kommuns vision är att bli 45 000 invånare i Lidköping 2030
och för att komma dit behövs fler bostäder. Bostadsförsörjningprogrammet prognostiserar att det största behovet av bostäder inom kommunen
kommer att finnas i Lidköpings tätort. Bostadsförsörjningsstrategi för
övriga kommunen, däribland Vinninga, är att bygga ut i takt med ökad
efterfrågan.
I dagsläget finns endast fyra lediga tomter i Vinninga tätort. En nyligen
antagen detaljplan för cirka 50 bostäder finns i östra delen av Vinninga.
Delar av bebyggelsen där ska ha möjlighet att ges större tillgänlighetsgrad för att kunna ge synergieffekter med angränsande Bäcklidens äldreboende. Det kommunala bostadsbolaget äger marken och avsikten är
att bygga bostäder med hyresrätt.
Då kommunen förutser ett kontinuerligt behov av bostäder i Vinninga
behöver kommunen ha framförhållning och detaljplanera för kommande bostadsområden. Nya bostäder med blandad bebyggelse och varierande upplåtelseformer, inom föreslagen detaljplan för del av Sävare
19:1 m fl, Vinninga trädgårdsby, blir ett bra komplement till övriga områden för bostadsbebyggelse inom Vinninga.
Att skapa förutsättningar för fler bostäder inom Vinninga tätort är därför av särskilt allmänt intresse.
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Bedömning av behov av verksamhetsmark

Mark för verksamheter i Vinninga finns i dagsläget inom ”Detaljplan
för del av Sävare 19:1, Vinninga industriområde” (antagen 1992) som
ligger alldeles väster om föreslagen detaljplan. (Fig. 4 område M) Inom
området finns en handfull olika företag etablerade som successivt gjort
markförvärv och utökat sina verksamheter. Kommunen äger marken
väster därom, där cirka 2,2 hektar outnyttjad planlagd mark finns. Genom åren har dock markförsäljningar och fastighetsbildningsåtgärder
gjorts i strid mot detaljplanen vilket innebär att kommunen i dagsläget
inte har någon mark som trafikmässigt är åtkomlig för verksamheter
här.
För att kunna anlägga gator och övrig infrastruktur och sälja marken för
verksamheter behöver en ny detaljplan tas fram.
Efterfrågan på verksamhetsmark i Vinninga är begränsad men genom
att planlägga för 1,3 hektar verksamhetsmark i föreslagen detaljplan
tillgängliggörs mark för omgående försäljning. (Fig. 4 område L).

10

LOKALISERINGSUTREDNING
DETALJPLAN FÖR DEL AV SÄVARE 19:1 M FL, VINNINGA TRÄDGÅRDSBY;
VINNINGA, LIDKÖPINGS KOMMUN

Beskrivning av lokaliseringsalternativ

Nedan redovisas platsspecifika förutsättningar samt övriga ställningstaganden som ligger till grund för kommunens bedömning. Samtliga
områden som beskrivs finns utpekade som lämpliga för bebyggelse
av bostäder respektive verksamheter i Översiktsplan Lidköping 2018.
(Fig. 4). En övervägande del av berörda fastigheter ägs av kommunen.

Fig. 4 Kartutsnitt ur ÖP 2018. Orange och lila skrafferade och littererade områden är utpekade för bostadsbebyggelse respektive verksamheter.
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Fig. 5 Ortofoto över område A, B och C.

Område A, B och C
Område

A

B

C

Areal

2,9 ha

3,5 ha

1,8 ha

Markägare

Kommunen

Kommunen

Kommunen

Taxering

Skola

Lantbruk

Skola2

1

Områdena A, B och C ligger i västra delen av Vinninga tätort, angränsande till befintliga bostadsområden samt nära ett mindre skogsområde
med bl a skolskog. Samtliga områden är utarrenderade för jordbruk.
Naturmarken här omfattas av jordbruksmark, våtmark/dammar och
skog. De potentiella naturvärdena bedöms vara påtagliga eller högre.
Kopplingen mellan dammarna och skogen är viktig eftersom skogen
troligtvis utgör ett viktigt övervintringsområde för groddjur. Området
ingår i habitatnätverk för groddjur.
Önskvärda naturåtgärder är att skapa ett grönt stråk av skog och våtmark där man genom stödplantering av träd på sikt förstärker den gröna strukturen och kopplar ihop våtmarken med skogen i öster. Skogen
används som närskolskog till förskolan och skolans yngre klasser som
inte kan gå så långt som till skogen i söder. Denna centrala skog används också flitigt av de boende i området.
Vatten- och avloppsledningar kan anslutas till angränsande bostadsområdens nät som omfattas av kommunens verksamhetsområde för
1, 2

Området samtaxeras med fastigheten Hålltorp 1:46 som utgör taxeringsenhet skola. Kommunens avsikt är att
ändra till taxering lantbruk.

12

LOKALISERINGSUTREDNING
DETALJPLAN FÖR DEL AV SÄVARE 19:1 M FL, VINNINGA TRÄDGÅRDSBY;
VINNINGA, LIDKÖPINGS KOMMUN

VA. Kapacitet på ledningar måste utredas och säkerställas utifrån tänkt
exploatering. En dagvattendamm finns anlagd, anpassad för befintliga
verksamheter och bostäder. Utredning av dagvattenhantering krävs för
utökad exploatering.
Utredningar av befintligt markavvattningsföretag samt lämplig ledningsdragning till recipient krävs. Inom område B finns en geoteknisk
utredning från 1973 som beskriver förutsättningar för grundläggning av
lättare byggnader med platta direkt på mark och tyngre genom pålning.
En mera detaljerad utredning krävs för eventuell kommande exploatering.
Möjlig väganslutning finns från planlagt bostadsområde i söder samt
från Varavägen (väg 2608). En övergripande trafikutredning krävs för
att bedöma lämplig utformning av trafiklösning samt påverkan på befintliga bostäder vad gäller belastning och buller etc.

Område D och E

Områdena D och E är redan planlagda och är inte aktuella för bedömning i denna lokaliseringsutredning. (Fig. 4)
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Fig. 6 Ortofoto över områdena F, G, H , J och K.

Område F
Område

F

Areal

2,1 ha

Markägare

Kommunen

Taxering

Lantbruk

Område F ligger centralt i Vinninga tätort alldeles söder om Varavägen
(väg 2608). Angränsande åt öster finns ett bostadsområde bebyggt från
1990-talet och framåt med fristående villor och parhus. En bostadstomt
finns i söder som avstyckats från Falkagården. En ladugårdsbyggnad,
som ej är i bruk, finns också.
Naturmarken här består av flack jordbruksmark. En mindre träddunge
och buskage finns i norr mot vägen och en liten träddunge i söder. Jordbruksmarken beskrivs av arrendatorn som fuktig och svårt att odla något annat än vall på.
Bevarandevärda naturvärden bedöms finnas i kantzoner och i dikeskanten längs vägen in i området. En etablering av dagvattendamm i
området, vilket föreslås i utförd dagvattenutredning, kommer att ersätta
dikeskanter eftersom det blir en liknande miljö där arter med behov av
vatten kommer att kunna leva.
Vatten- och avloppsledningar kan anslutas till angränsande bostadsområdens ledningsstråk och kommer att ingå i kommunens verksamhets-
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område för VA. Anläggningens kapacitet behöver bedömas och förstärkas för tillkommande exploatering om ca 70 bostäder.
Ett dikningsföretag beläget inom området har omprövats och genom
dom i Mark- och miljödomstolen i Vänersborg uppört den 3 juli 2020
(Dom M 2067-20). Området avses omfattas av kommunens verksamhetsområde för VA. Enligt utförda geotekniska undersökningar bedöms
att en- och tvåplans hus kan uppföras förutsatt att uppfyllningar begränsas. Vid större uppfyllningar eller andra typer av byggnader krävs en
kompletterande geoteknisk undersökning.
Väganslutning till området planeras genom befintlig väg med infart
från Varavägen. Fartdämpande åtgärder för genomfartstrafiken på Varavägen förutsätts vilket utreds och behandlas i planarbetet. Gång- och
cykelvägsnät finns att ansluta till mot angränsande bostadsområde åt
öster och en grusväg leder mot skogsområdet Brakelund och motionsspåret i söder. Området bedöms ha goda förutsättningar och vara väl
lämpligt för bostäder.

Område G, H, J, K
Område

G

H

J

K

Areal

1,3 ha

1,6 ha

2,6 ha

4,6 ha

Markägare

Kommunen

Kommunen

Kommunen

Kommunen

Taxering

Lantbruk

Lantbruk

Lantbruk

Lantbruk

Områdena G, H, J och K ligger i södra delen av Vinninga tätort mellan
planlagda bostadsområden och jordbruksmark som gränsar till skogsmark med motionsspår. Samtliga områden är utarrenderade för jordbruksändamål, samt inom delar också för jakt.
Naturmarken här består av flack jordbruksmark där vall odlas. Enstaka
träd finns i området och ett litet skogsparti i söder. Jordbruksmarken
beskrivs av arrendatorn som fuktig och svårt att odla något annat än
vall på.
Bevarandevärda naturvärden bedöms finnas i kantzoner åker/skog och
i dikeskanter. Tänkbara åtgärder för att förstärka naturmiljön är att förstärka med plantering av ekar.
Förutsättningar för vatten, avlopp och dagvatten behöver utredas där
bland annat kapacitet på befintliga ledningar måste utredas och säkerställas utifrån tänkt exploatering. Vatten- och avloppsledningar ansluts
till angränsande bostadsområdens ledningsnät och kommer då ingå i
kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Marken är blöt
och endast använts för vallodling under flertalet år. Utredning av dagvattenfördröjning krävs för utökad exploatering samt utredning av led-
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ningsdragning av dagvatten till recipient.
En övergripande trafikutredning krävs för att bedöma lämplig utformning av trafiklösning samt påverkan på befintliga bostäder vad gäller
belastning och buller etc.

Fig. 7 Ortofoto över område L.

Område L
Område

L

Areal

1,7 ha

Markägare

Kommunen

Taxering

Lantbruk

Område L ligger centralt i Vinninga tätort alldeles söder om Varavägen
(väg 2608 ). Området angränsar åt öster och norrut mot bostadsområden
och väster åt mark planlagd för industri som ej ska vara störande mot
omgivningen. Söderut finns jordbruksmark och bortanför det, skog.
Naturmarken här består av flack jordbruksmark. En mindre träddunge
och buskage finns söder om området. Jordbruksmarken beskrivs av arrendatorn som fuktig och svårt att odla något annat än vall på.
Bevarandevärda naturvärden bedöms finnas i kantzoner och i dikeskanten längs vägen in i området. En etablering av dagvattendamm i
området, vilket föreslås i utförd dagvattenutredning, kommer att ersätta
dikeskanter eftersom det blir en liknande miljö där arter med behov av
vatten kommer att kunna leva.
Vatten- och avloppsledningar kan anslutas till befintligt ledningsstråk
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och kommer att ingå i kommunens verksamhetsområde för VA.
Ett dikningsföretag beläget inom området har omprövats och genom
dom i Mark- och miljödomstolen i Vänersborg uppört den 3 juli 2020
(Dom M 2067-20). Området avses omfattas av kommunens verksamhetsområde för VA. Enligt utförda geotekniska undersökningar bedöms
att en- och tvåplans hus kan uppföras förutsatt att uppfyllningar begränsas. Vid större uppfyllningar eller andra typer av byggnader krävs en
kompletterande geoteknisk undersökning.
Planområdet angörs vid befintlig infartsgata, Maskrosvägen.
Området bedöms, genom sin närhet till befintliga verksamheter samt
bra möjligheter till goda förbindelser mot riksväg 49, ha goda förutsättningar och vara väl lämpligt att planera för och etablera fler och nya
verksamheter.

Område M

Område M är redan planlagt för verksamheter och är inte aktuellt för
bedömning i denna lokaliseringsutredning. (Fig. 4)

17

LOKALISERINGSUTREDNING
DETALJPLAN FÖR DEL AV SÄVARE 19:1 M FL, VINNINGA TRÄDGÅRDSBY;
VINNINGA, LIDKÖPINGS KOMMUN

Bedömning och ställningstagande

Kommunen bedömer områdena F och L som lämpliga för planerad exploatering för bostäder respektive verksamheter.
Hela planområdet har stöd i gällande översiktsplan och bedöms vara
tillräckligt stort för planerad exploatering. Området kommer att ha god
tillgång till kommunal service och infrastruktur, vilket möjliggör en
kostnadseffektiv exploatering.
Väganslutning till planområdet planeras genom befintliga vägar med
infarter från Varavägen. Maskrosvägen in till verksamhetsområdet och
grusvägen som nu leder in till en bostadstomt och vidare söderut till
skog och motionsspår. I detaljplanen kommer fartdämpande åtgärder
för genomfartstrafiken på Varavägen utredas och behandlas vilket kommer att vara till gagn för hela Vinninga, då en trafiksäker korsning planeras över Varavägen. Gång- och cykelvägsnät finns att ansluta till mot
angränsande bostadsområde åt öster samt kompletteras åt norr.
Detaljplanen ger förutsättningar för ett varierat utbud av bostäder med
både friliggande villor, parhus och flerbostadshus. Planområdet är
flackt och har geotekniskt förutsättningar för byggnation. Vatten- och
avloppsledningar kan anslutas till angränsande bostadsområdens ledningsstråk och kommer, efter kapacitetförstärkning, att ingå i kommunens verksamhetsområde för VA.
Delen inom planområdet som avses för verksamheter bedöms, genom
sin närhet till befintlig verksamhetsmark samt bra möjligheter till goda
förbindelser mot riksväg 49, ha goda förutsättningar och vara väl lämpligt att planera för och etablera verksamheter. Gatan, Maskrosvägen
finns anlagd och kan samutnyttjas med befintliga verksamheter.
Inom planens grönområde samordnas hantering av dagvatten för både
verksamhetsmark och bostadsområde där det också ges förutsättningar
för att skapa en multifunktionell yta som främjar fysisk aktivitet, sinnliga upplevelser och naturpedagogik. Genom träd- och buskplantering
förstärks ett grönt stråk i nord-sydlig riktning från trädgårdar och enstaka träd och växtlighet i Vinninga samhälle och vidare mot skogen
söder ut.
Tillsammans med annan planläggning i Vinninga bidrar utpekat område
till en naturlig utbyggnad av orten och binder ihop samhället. Området
kommer att fungera bra ur kommunikationssynpunkt och ha nära till
samhällsservice och bedöms därför ha goda förutsättningar och vara väl
lämpligt att planera för och etablera bostäder och verksamheter.
Sammantaget gör kommunen bedömningen att planens genomförande
är av särskilt allmänt intresse och att samhällsintresset, att planlägga för
bostäder och verksamhetsmark, går före intresset att jordbruksmarken
här ska bevaras.
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