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Fö l jande gä l ler inom områden med nedanstående beteckningar, Dar beteckningar saknas 
gäller bes~ämmelsen för hela planområdet . 

GRÄNS BETEC KN I N GAR 

---
----
------

LI'1je på kartan ritad 3 mm utanför planområdets gräns 
An/ändningsgräns 
E,jenskapsgräns 
Gällande :J.nvän dningsgräns som ut yår 
Gällande egenskapsgruns som utqår 

MARKANVÄNDNING 

Endast angiven användning är tillåten 

A:lmän p'1 a ts 

I GQ~utr::Lfik 

(j C VÄG I Gång-och cyke l traf i k 

K vade rs m ark 

<..:IB=--___ J Bostäder 

UTFORMN ING AV ALLMÄN PLATS 

+ 0,0 Fores iH lven hÖ Jd öve r nollplanet 

UTNYTTJANDEGRAD 

e, OO Högsta antal lägenheter 

e2000 S~örsta bruttoarea i kvadratmeter 

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE 
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Ma.rken får i nte bebyggas 

Marken får in te bebyggas . Utan hinder härav får dock 
medge uppförande av mind re uthus och liknande om de t 
enskilt full prövas vara förenligt med ett prydligt och 
enl igt tlebyggande av kvarteret 

Marken får endast bebyggas med uthus och garage 

bygg na dsn ti mn d en 
tör varj e 
i:indamåls-

u Marken skall vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledn i ngar 

y Marken skall vara tillgänglig för utfart från angränsande fastighet 

ANORDNANDE MARKENS 

n 
~ o 

Bef in tli ga ekar 

Utfart får inte 

f år fällas endast om byggnadsnämnden så medger 

anordnas 

UTFORMN ING 

~ Högsta byggnadshöjd meter för huvudbyqgnad 

, ~ Högsta totalhöjd meter för huvudbyggnad 

Uthus elle r garage får inte u ppföras til l nögre bygg nadshöjd än 3,0 meter 
Minsta respektive största taklutning skall vara 22 och 27 grader 

I Högsta antal våningar 

ADMINISTRATIVA BESTÄMM ELSER 

Genomförandetiden slutar S år från den dag planen vunnit laga kraft 

ÖVRIGT 

Grundkartans beteckn in gar finns på den separa ta grundkcrtan 

ANTAGEN AV BYGGNADSNÄMND EN DEN 12 OK TO BER 1987 
LAGA KRAFT DEN 16 NO VEMBER 1987 
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I SKARA TÄTORT, SKARA KmIMUN , SKARABORGS LÄN 

Plan beskrivning 

HANDLINGAR 

Pl anförslaget utgörs av p lankarta med bestämmelser och 
illustrat i on samt plan beskr ivning och genomförandebeskriv
ning. Till förslaget hör grundkarta , fastighetsförteck
n ing och samrådsredogörelse. 

INLEDNING 

Stadsarkitektkontoret har utarbetat ett förslag till de
taljplan för den västra delen av det ännu obebyggda om
rådet innanför Storsvängen på västra Skaraberg . Planför
slage t utgår från ett av Skanska redovisat förs lag till 
bebyggelse som innehåller en- och tvåbostadshus med sam
manlagt 19 bostadsrättslägenheter. Detta anses stämma 
bättre överens med nuvarande efterfrågan än vad gällande 
stadsplan gör. 

Vid planläggningen avses e tt s k enkel t planförfarande 
en lig t plan - och bygg lagen til lämpas . 
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Planomradets läge 
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Plancmrådets storl e k är cirka 1 .6 ha och det Offi~attar 
Skaraberg 2:4 , den del a\" Skaraberg 2:7 som ligg e r nor~ 
om Akerstigen sa ffi~ ga~Lma~k ( Skördeväge~) . 
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Skaraberg 2:4 ägs av Skanska (Fastighets AB betong blan
daren), Skaraberg 2:7 av HSB (Bostadsrättsföreningen 
Norrbacka) och gatumarken av Skara kommun. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

För planområdet gäller stadsplan för Skaraberg nordväst 
ra delen (delområde 6), fastställd av länsstyrelsen den 
8 augusti 1980. För angränsande mark norr om planområdet 
gäller stadsplan för Skaraberg nordvästra del en (de l om
råde 5) , faststä lld av länsstyrelsen den 8 augusti 1980 
o c h stadsplan för Skaraberg norra delen (delområde Se) , 
fastställd av länsstyrelsen den 12 april 1984. 

Enligt det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet beräk
nas inom området byggas 10 lägenheter 1987 och 5 1988. 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

~;~~~ Barrträd f. Sefintlig byggnad 

Marken inom planområdet slut
tar relativt kraftigt mot sö-

' der. Områden med uppvuxna träd 
finns i de västra och östra 
delarna. Mot Storsvängen finns, 
väster om Skördevägen , ett 
smalt men miljömässigt värde
fullt bestånd med ekar . I grän 
sen mot Krypbönan 8 och 9 finns 
enstaka större träd . 

Enlig t gru ndundersökningar utförda 1 971 och 1977 består 
jorden inom delområde 6 på Skaraberg av lera som vilar på 
fast botten av morän , block eller berg. på vissa stä ll en 
går moränen i dagen . För grundläggning och schaktning hän 
visas även till den kompletterande grundundersökning som 
gjorts av PIAB i Skövde 1980 . 

Skarabergsås en ingår i ett syste m av tvärgående årsbild 
ni ngar genom Skandinavien o c h Finland och är av mycket 
stort vetenskapligt intresse. Dokumentation av lagerfölj 
der m m kan därför behöva ske vi d markarbeten inom plan
området. 

Inom planområdet finns inga kända fornlämninga". 

Skaraberg 2 : 7 in::-ymmer inom planområdet två ocs~adshus med 
sammanlagt fem lägenheter samt fyra garage - oc~ ~örråds 
byggnader. 
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Inom planområdet har gata, VA-ledningar och e lkablar an
lagts i enlighet med gällande stadsplan för flera år se
dan vilket naturligtvis kraftigt begränsar möjlighete rna 
att nu omdisponera bebyggelsen. 

_ __ _ . Befintlig El- kabel 
: . : ' >< Befintlig byggnad 
._ . .--.J 

Föreslagen byggnad 

PLANFÖRSLAG 

Vat lt:n,dagvattEfl,ilvlopp 
Enlast dagvf;tten 
Befintlig byggwl 
Föreslagen byrnnad 

Planförslaget innebär uppförande av en - och tvåbostadshus 
med sammanlagt 19 lägenheter , vilket är detsamma som i nu 
varande stadsplan. Husen uppförs i en våning med låg tak
vinkel . Lägenheterna kommer att upplåtas med bostadsrätt 
varför Skaraberg 2:4 inte skall fastighetsindelas. Jämfört 
med gällande stadsplan innebär planförslaget i huvudsak 
följande förändringar. 

- Garage uppförs i omedelbar anslutning till varje lägenhet . 

- En bostadsgata för behörig trafik byggs i två slingar på 
kvartersmark . Passage får ske över befintliga parker i ngs
områden i söder . 

Tillåten byggnadshöjd på Skaraberg 2:7 mi nskas i överens 
stämmelse med be fi ntlig bebyggelse. 

De områden för gemensamma garage som gällande plan inne
håller på båda sidor om Skördevägen utgår. 

- Huvudbyggnader tillåts något närmare grannfastigheterna , 
Skördevägen och Storsvängen än vad gällande s tadsplan med 
ger. 

- Hög sta ti llåt na takvi nkel minskas från 45 till 27 grader 
i områdets södra del bl a för att kompensera det mindre 
avståndet till grannfastigheterna . 

- Som skydd för ek beståndet i nordväst införs en särskild 
skyddsbestämmelse . 

Behove~ av skyddsrum tillgodoses av befi~tligt skyddsrum på 
Skaraberg 2:7 omed e lba rt söder om planområde t. 
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För att säkerställa utrymme för befintliga el kablar har 
ledningsområden lagts genom området . I den norra delen 
behöver kablarna flyttas ut i Skördevägen . Vad gäller 
VA-ledningar hänvisas till genomförandebeskrivningen. 

Planområdet kan uppvär mas antingen med fjärrvärme eller 
elvärme , men det senare förutsätter en ändring av nu gäl
lande beslut att hela Skaraberg , med undantag endast för 
delområde se , skall a nslutas till fjärrvärmenätet . Va l et 
me l lan f j ärrvärme och elvärme påverkar inte deta lj planens 
utformning , och kan ske i annat sammanhang . Fjärrvärme
ledningar finns framdragna till Skaraberg 2:7 , och be fi nt
l iga e l an l ägg n ingar har tillräcklig kapacitet även för e l 
värme inom o mrådet . 

Kommunsty r elsen beslöt den 6 oktober , efter begäran från 
Skanska , föreslå kommu n fullmäktige at t p l anområdet inte 
skall anslutas till fjärrvärmenätet . 

UNDERSKRIFT 

Sopbilar , utrycknings 
fordon m fl skal l ut
nyttja bostadsgator 
och gång - och cykelvä
gar i enlighet med kar
tan intill. 

Plan förs laget upprättat den 18 september och reviderat 
den 7 oktober 1987. Revidering e ns innebörd framgår av 
samrådsredogörelsen . 

~de,1:?....s:n~-·--~~~ 
stadsarkitekt p1aningenjör 
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Genomf örand ebes krivni ng 

INLEDNING 

Planförslaget syftar till nybyggnad av 19 bostadsrätts
lägenheter i en- och tvåbostadshus i den västra delen av 
den ännu ej exploaterade marken innanför Storsvängen på 
västra Skaraberg. 

TIDPLAN 

Byggstart inom planområdet skall ske så snart som möj
ligt vilket beräknas till oktober-november 1987. 

GENOMFÖRANDET I D 

Detaljplanens genomförandetid reg l eras i planbestämmel
serna och upphör 5 år från den dag detaljplanen vinner 
laga kraft. 

ANSVARSFÖRDELNING 

Planområdet skall i den del det gäller kvartersmark exp
loateras i privat regi . Markägaren ansvarar för underhåll, 
snöröjning etc på kvartersmark och kommunen för alla åt
gärder på allmän platsmark. Undantag från denna huvudre
gel görs dock enligt följande, vilket förutsättes regle
ras i ett exploateringsavtal mellan kommunen och exploa
tören . 

~!!~~~~~_~~~~i~9~E 

Sedan flera år finns på kvartersmark nedlagt allmänna led
ningar för vatten, dagvatten, spillvatten och el i enlig 
het med gällande stadsplan. Med undantag av två elkablar i 
planområdets norra del, vilka behöver flyttas, föru tsättes 
ledningarna ligga kvar. VA-ledningar skall betraktas som 
allmänna fram till anslutningspunkterna för de separata 
lägenheterna. Anslutningspunkternas läge kommer att redo
visas på nybyggnadskartan och blir i princip 0.5 meter 
utanför bostadsrätts-Utomterna u

• I en del fall kommer an
slutningspunkten att bli gemensam för flera lägenheter. 

Alla åtgärder som föranleds av att detaljplanen ändras 
(flyttning avel -kablar, proppning avanslutningspunkter, 
höjdjustering av VA-betäckningar o dyl) skall bekostas av 
exploatören. 

För samtliga allmänna ledningar på kvartersmark skall led-
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ningsrätt upplåtas till förmån för Skara kommun. 

TRAFIK 

För att undvika utrymmeskrävande vändplatser eller far
liga backningsrörelser förutsättes att behörig trafik 
till och från Skaraberg 2 : 4 får passera den del av Ska
raberg 2:7 som betecknats y på plankartan. Särskilt av
tal eller förrättning erfordras endast om någondera par
ten begär det . 

Exploatören av Skaraberg 2 : 4 ansvarar för att ytterlig
are 4 parkeringsplatser anordnas på Skaraberg 2:7 . 

VEGETATION 

I områdets nordvästra del finns ett klart avgränsat träd
bestånd med ekar, som är av stort miljömässigt värde. 
Trädgruppen skall i huvudsak bevaras. Nedtagning av en 
staka träd t ex vid byggande av gångväg får ske endast 
efter tillstånd från byggnadsnämnden. 

EKONOMI 

Planavgift beräknas enligt byggnadsnämndens taxa och tas 
ut som del av granskningsavgiften vid bygglovprövningen. 

Planförslaget upprättat den 18 september och reviderat 
den 7 oktober 1987. Revideringens innebörd framgår av sam
rådsredogörelsen. 

~"d1:~:n--
stadsarkitekt 

Erik Westlin 
planingenjör 


