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DETALJPLAN FOR 

Näsbadet (del av Näsbadet 1:1 mm) 
I SKARA KOMMUN 
UPPRA TT AD DEN 20 AUGUSTI OCH REVIDER AD DEN 20 NO VEMBER 2003 

ÖSTEN ANDERSSON 
ST ADSARKITEKT 

ERIK WESTlIN 

PLANARKITEKT 

Planbestämmelser 
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen 

inom hela planområde t . Endast angiven an vändning och utformning är tillåten. 

GRÄNSBETECKNINGAR 

----

MARKANV ÄNDNING 

Allmim plats: 

ILOKAL~!CJ 
INATUR= =:=J 
I NA TUR 1 =:=J 

INATUR~ =:=J 
I NA TUR ~ =:=J 
IBADPL~TO 

Kvartersmark 

Vattenområden 

~==:=J 
Iw, I 
E==:=J 

Linje ritad 3 mm utanför plenområdets gräns. 

Användn ingsgräns. 

Egenskapsgr äns. 

Lokaltrafik. 

Nat urområde. 

Naturområde. Miljö - och byggnadsnämnden får från angränsande 

fastighet medge anordnande av högst en körbar utfart per bos t ads

hus. Utfartens bredd får inte övers t iga fyra meter. 

Na t urområde. Marken får även använda s för avloppsanläggning samt 

inf iltrat ion av spillvatten. 

Naturområde. Befintliga träd skall bevaras på sätt som preciseras i 

beskrivningen. 

Allmän badplats. 

Bostäder. 

Parkering. Eventuell a markarbet en krä ver länsstyrelsens t ill stånd. 

Badp lats med bryggor. Öppet vattenområde där igenväxning med 

vass och annan vatlenv egetat ion skall förhindras. 

Båtplats med bryggor. Öppet vattenområde där igenvä xning med 

vass och annan vattenv egetat ion skall förh indras. 

Öppet vattenområde där igenväxning med vass och och an nan va tt en

vegetation får förhindras. 

UTFORMNING AV ALLMÄN PLA TS. 

.000.0 

UTNYTT JANDEGRAD 

e 1 250 

Föreskr iven höjd över no llplane t . 

Största byggnadsarea per fastighet. 

På var je fastighe t f år endast en lägenhet inredas. 

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE 

c-----:J .. .. . . .... .... . .............. . ------
~ ............. --~ 

+ + + + + ------

rg------, 
L.:...... __ •. ---1 

Marken får inte beby ggas . 

Marken får endast bebyggas med uthus. 

Marken får inte bebyggas . Utan hinder därav får dock miljö- och 

byggnadsnämnden med ge uppförande av mindre uthus och liknande 

om det för varje ensk ilt fall prövas var a förenligt med ett pryd lig t 

och ändamål senligt beby ggande av kvar t eret . 

Marken skall vara tillgänglig för gemensamma underjordiska ledningar. 

Med P betecknad mark får inte bebyggas eller hårdgoras. 

MARKENS ANORDNANDE 

5~~=~~~ Bef intliga träd skall bevaras på sä lt som preciseras i beskrivningen. 

&-~ -e--€~ Körbar utfart får inte anordnas. 

PLACERING OCH UTFORMNING 

Huvudbyggnad skall pl ace ras minst 4.5 meter från fastighetsgräns. 

Uthus eller annan gårdsbyggnad får sammanbyggas två och t vå i gemensam tast ighetsgräns 
eller placeras intit{ en meter från gräns mot grannfastighet . 

Garage ska ll placeras mins t 6.0 me t er f rå n gata. 

Högsta by ggnadshöjd j meter. 

Högsta tot alhöjd i meter, räk na t från grundkartans nollplan. 

Uthus ell er annan gårdsbyggnad får inte uppf öras till högre byggnadshöjd än 3.0 meter. 

ADMINIST RA TIVA BESTÄMMELSER 

Genom f örandetiden slu t ar fem år från den dag planen vunnit laga kra ft 

Kommunen är inte huvudman tör allmän plats. 

ÖVRIGT 

Grundkartan har upprä tt ats i skala 1:1000 av miljö- och byggnadsko ntore t i Skara kommun. 

ILLUS TRA TIONER (exempel på utformning) 

l\lus tr ationstin je . 

Antagen av kommunfullmäktige den 26 apr il 2004. 

Laga kraft den 28 maj 2004. 



Detaljplan för 

Näsbadet (del av Näsbadet 1:1 mm) 
i Skara kommun 

Planbeskrivning 

Handlingar 

Detaljplanen utgörs av denna beskrivning, 
plankarta med bestämmelser samt genom
förandebeskrivning. Till planen hör en il
lustrationskarta i A3-format, en samrådsre
dogörelse, en översiktlig geoteknisk under
sökning, en va-beskrivning samt en fastig
hetsförteckning. 

Sammanfattning 

Planen innebär i korthet följande. 
l. Från kommunens fastighet Näsbadet 

l : l avstyckas fyra fastigheter för en bo
stadshus. 

2. Den nuvarande infartsvägen byggs om i 
ett nytt läge. 

3. Träd som är särskilt viktiga för land
skapsbilden bevaras. 

4. I sluttningen byggs en gemensam av
loppsanläggning. 

Förutsättningar 

/ 
/. 

~--~ , 

Planområdets läge (', 

Planområdets läge och omfattning 
PIanområdet ligger i Valleområdet, i den 
östra delen av Skara kommun. Det omfat-
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Antagen av kommunfullmäktige den 26 april 2004. 
Laga kraft den 28 maj 2004. 

tar fastigheten Näsbadet l: l som ägs av 
Skara kommun, samt mindre delar av Näs 
4: l som är i privat ägo. I pianområdet ingår 
även delar av sjön Skärvalången. 

Översiktliga planeringsförutsättningar 
Redan 1937, när fastigheten Näsbadet 1:1 
bildades, gjordes ett förslag till plan för att 
dela in området i byggnadstomter men det 
blev aldrig genomfört. Någon gällande de
taljplan finns därför inte för pianområdet, 
ej heller för några angränsande områd~n. 

I kommunens översiktsplan, antagen 1998, 
tillhör pIanområdet delområde 041, områ
de med "bebyggelsetryck". Här skall nya 
bostadshus endast tillåtas efter detaljplan
läggning eller där det finns särskilda skäl. 

PIanområdet är av riksintresse för natur
vård, kulturminnesvård och friluftsliv en
ligt 3 kap 6 § miljöbalken. 

, ., , 

, , 
, >-

.' 

, , 

.' 'Skärvalången 
..... -._----_. 

Område som ingår i Natura 2000 och nQ
turreservat 

Badplatsen och båtplatsen ingår i Natura 
2000, ett nätverk av skyddade naturområ
den i Europa. Natura 2000-områden' är av 
riksintresse enligt 4 kap 8 § miljöbalken. 

NÄSBADET 



Badplatsen och båtplatsen ingår även i na
turreservatet Höj entorp - Drottningkullen. 
Reservatet innebär att man inte utan läns
styrelsens tillstånd rar uppföra ny byggnad, 
spränga eller schakta, bygga väg eller 
brygga etc. Bad- och båtplatsen utgör sköt
selområde 25 i den skötselplan som tillhör 
reservatsbeslutet. Målet i skötselplanen är 
att strandområdet skall vara gles lövskog 
med öppna gläntor. Slåtter och gräsklipp
ning krävs för att det inte skall växa igen. 

1997 lät länsstyrelsen göra en ny naturin
ventering av reservatet, med förslag till re
kommendationer för områdets skötsel. I 
denna inventering utgör bad- och båtplat
sen delområde 14. I inventeringen konsta
teras bl a att man även i fortsättningen be
höver röja vass vid badplatsen. 

Strandskydd gäller intill 200 meter från 
strandlinjen. Strandskyddets syfte är dels 
att trygga allmänhetens tillträde till platser 
för bad och friluftsliv, dels att bevara goda 
livsbetingelser för växter och djur. Inom 
strandskyddsområde rar man inte utan 
länsstyrelsens tillstånd uppföra ny byggnad 
eller ändra användningen av befintliga 
byggnader. Inte heller rar man vidta åtgär
der som hindrar allmänhetens tillträde till 
området eller som väsentligt försämrar 
villkoren för växt- och djurlivet. 

Område där strandskydd gäller 
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Hela Vallebygden inklusive pianområdet 
utpekas i Skara kommuns översiktsplan 
som "ekologiskt särskilt känsligt område". 
Skärvalången är på grund av sitt värde för 
naturvård och friluftsliv mycket känslig för 
föroreningar. 

Den del av pianområdet som omfattar Näs 
4: l ingår i Vallebygdens f d landskaps
bildsskyddsområde (naturvårdsområde), 
men det har i detta sammanhang ingen 
större betydelse. 

Övriga kommunala beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden gav den 20 
september 200 l miljö- och byggnadskonto
ret i uppdrag att påbörja planarbetet. 

Nuvarande markanvändning 
Fastighetens nedre, östra del används som 
kommunal båt-och badplats vid Skärva
lången. Vid behov rensar Skara kommun 
vattenområdet från vass, och fyller på sand. 
Vid badplatsen finns en flytbrygga som tas 
in under vintern. Här finns även en gung
ställning, klippta gräsytor samt en service
byggnad med omklädningsutrymmen, toa
letter och kiosk. Väster om byggnaden 
finns en sluten tank för toalettavloppet. 

130 meter väster om badplatsen finns en 
båt- och kanotplats med flytbrygga, upp
lagsplatser för båtar och kanoter samt en 
förrådsbyggnad. Markområdet mellan bad
platsen och båtplatsen utgörs av öppna. 
klippta gräsytor med enstaka träd, medan 
vattenytan f n är helt igenvuxen av vass. 

Båtplatsen används även vintertid, som ut
gångsp1lIl1.1: för skridskoåkning på sjön. 
Inom bad- och båtplatsen gäller förbud mot 
hundar samt mot camping. 

På fastighetens övre del leder en asfalterad 
infartsväg fram till en gräsbevuxen parker
ingsyta. I övrigt består denna del av fastig
heten av f d hagmark, som numera är träd
bevuxen. Strax nordost om infarten ligger 
en välbevarad liten enkelstuga. Stugim har 
inte tagits med i den kulturhistoriska in-
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ventering som presenterades 1983, men är 
relativt ursprunglig och oförändrad. Mellan 
väg 2747 och infartsvägen finns tre fritids
hus, med tillhörande uthus, på fastigheten 
Näs 1:4. De två östra fritidshustomterna 
har infart direkt från väg 2747, medan den 
västra nås från parkeringsplatsen. 

Från parkeringen leder en smal, asfalterad 
väg ned mot bad- och båtplatsen. Lutning
en uppgår på det brantaste stället till cirka 
l: 6 vilket gör vägen svår att använda med 
rullstol eller rollator, liksom för transporter 
av olika slag t ex vid slamtömning. Vinter
tid finns viss halkrisk. 

Ett gemensamt fiskevårdsområde gäller för 
Bysjön, Eggbysjön, Vagnsjön och Skärva
lången. 

U tartför pIanområdet finns, inom en radie 
på cirka 500 meter, ett tiotal fastigheter 
med åretruntbostäder samt ett flertal fri
tidshus. 

Fornlämningar 
Väster om parkeringen finns en trädbevux
en kulle med ett antal fornlämningar. Forn
lämningama består av ett gravfålt med sex 
tvåtusenåriga stensättningar, samt en s k 
hålväg. Större delen av kullen och forn
lämningen ligger utanför planområdet, men 
det kan finnas ytterligare, ännu okända, 
fornlämningar i närheten av gravfältet. 

Grundförhållanden 
PIanområdet ligger vid den förkastningslin
je som skiljer Vallebygdens sjölandskap 
från den s k mellansvenska israndzonen. 
Förkastningen är särskilt tydlig nedartför 
parkeringsplatsen, där berget går i dagen. I 
väster består berggrunden av urberg 
(gnejs), medan den öster om förkastningen 
utgörs av sandsten. 

Bygg- och Geokonsult AB har, på miljö
och byggnadskontorets uppdrag, gjort en 
översiktlig geoteknisk undersökning av 
planområdet. A v undersökningen framgår 
att jorden under ytskiktet består av frik-
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tionsjord på fast botten; troligen fast lagrad 
friktionsjord, sten eller block. Friktionsjor
den består av sandig morän som i de övre 
jordlagren är blockig. Några problem med 
stabiliteten finns inte. Undersökningen re
kommenderar grundläggning på frostskyd
dad nivå med sulor, alternativt förstyvad 
bottenplatta, på naturligt lagrad jord eller 
väl packad fYllning. Undersökningen be
kräftar att marken ovanför förkastnings
branten är "normalriskområde" avseende 
förekomst av markradon. Det betyder att 
bostadshus skall byggas radonsäkert. 

Trafik 
PIanområdet har tillfart från den allmänna 
vägen 2747, med ett trafikflöde på ca 1700 
fordon per årsmedeldygn. Vägen är skyltad 
50 km/h från Skärvs kyrkby i söde" tills 
den kommer ut på öppen åkermark strax 
norr om pianområdet. Byggnadsförbud 
gäller intill 12 meter från vägområdet. 

Nuvarande infart är förhållandevis dold för 
trafikanter på väg 2747. Vid infarten ligger 
den första raksträckan efter Skärv, för bi
lister som kommer söderifrån. Trots has
tighetsbegränsningen sker omkörningar 
som kan innebära olycksrisker om bilister 
samtidigt kör in eller ut vid Näsbadet. 

El och tele 
Följande karta visar befintliga el- och tele
kablar inom pIanområdet. 

--- Elkabel 
----T II 
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Skäl för att upprätta detaljplan 

Kommunens generella strävan är att erbju
da så attraktiva tomter som möjligt, sva
rande mot olika hushålls olika behov, öns
kemål och möjligheter. 

Den stora efterfrågan på tomter i Vallebyg
den är svår att tillgodose. Hela området 
väster om Billingen är av riksintresse i oli
ka avseenden. Ny bebyggelse kan, om den 
lokaliseras och utformas olämpligt, innebä
ra att områdets karaktär påverkas negativt 
och att dess attraktivitet minskar för besö
kare. Strandskydd gäller kring sjöarna, och 
stora delar av området är naturreservat, na
turvårdsområde eller Natura 2000-område. 

Fastigheten Näsbadet l: l har emellertid, 
enligt milj ö- och byggnadskontorets be
dömning, unika förutsättningar för åre
truntboende utan att det kommer i nämn
värd konflikt med de allmänna intressena. 
Det finns ingen risk för privatisering av 
strandområdet eftersom det sedan länge är 
kommunal bad- och båtplats. Åretruntbo
ende bör t o m vara till fördel både för bad
och båtplatsen och de intilliggande fritids
husen, eftersom det innebär viss naturlig 
tillsyn året om. Den mark som är aktuell 
för bebyggelse har i sig inget större värde 
för naturvård, friluftsliv eller kulturmin
nesvård. Friluftslivet är nästan helt knutet 
till strandområdet dvs till badplatsen, båt
platsen och sjön. 

Att få nära tillgång till badplats, båtplats 
och natursköna omgivningar innebär natur
ligtvis unika kvaliteer för de nya fastighe
terna, som har förutsättningar för att bli 
mycket attraktiva. 
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Planens innebörd 

Byggrätt för nya bostäder 
Planen innehåller fYra stora fastigheter som 
f'ar bebyggas med enbostadshus för åre
truntbebyggelse. Husen skall ligga på tom
ternas övre del dvs relativt nära infartsvä
gen. De f'ar uppföras som en- eller l 1,

planshus. 

Upplåtelseform 
Tomterna skall säljas för att bebyggas in
dividuellt. De kommer att ha vissa gemen
samma anläggningar t ex för infartsväg, 
vatten och avlopp; läs mer nedan. 

Landskapsbild och värdefulla träd 
För att inte den nya bebyggelsen skall på
verka landskapsbilden negativt, är det an
geläget att tillräckligt många stora träd be
varas i sluttningen. Planen innehåller där
för bestämmelse om att vissa träd endast 
f'ar tas ner eller kraftigt beskäras om till
stånd ges av miljö- och byggnadsnämnden. 
Bestämmelsen gäller både för kvartersmark 
(gult område betecknat n1 på plankartan) 
och för del av den allmänna platsmarken 
(grönt område betecknat NATUR3 på kar
tan). 

Trädslag som omfattas av bestämmelsen är 
ask, ek, lind, lönn, hassel och tall. Trädens 
stamomf'ang, dvs deras omkrets en meter 
över mark, skall vara minst 40 cm. För 
hassel skall omkretsen kring samtliga 
stammar överstiga 100 cm vid marknivån. 
Syftet är naturligtvis att bevara de träd som 
har stor betydelse för landskapsbilden. . 

Miljö- och byggnadsnämnden kan på karta 
precisera de träd som omfattas av bestäm
melsen. Som villkor för att ta bort större 
träd, kan nämnden kräva att de ersätts av 
ett eller flera nya träd. Kostnaderna för 
borttagning av träd och eventuell nyplan
tering ligger på fastighetsägaren. Om fas
tighetsägare bryter mot föreskrifterna, gäll
er reglerna i PBL kap 100m påföljder och 
ingripanden. 

NAsBADET 



Avsikten med bestämmelsen är naturligtvis 
inte att skärma av alla utblickar från fastig
heterna. Inte heller skall stora träd skugga 
större delen av tomterna. Syftet är att finna 
en rimlig avvägning mellan de boendes 
önskemål om solbelysta tomter och ut
blickar mot sjön, och kravet på att bebyg
gelsen inte rar bli störande i landskapet. 

Strandskydd 
Planen förutsätter att strandskyddet upp
hävs inom områden som är markerade B, 
P, LOKALGATA, NATUR I och NA
TUR2• Mark som inte blir tomtmark kom
mer även i fortsättningen att vara tillgäng
lig för allmänheten. Användning och sköt
sel av båt- och badplatsen styrs primärt av 
naturreservatets bestämmelser. 

Fornlämningar 
Planen innebär mga ändringar för den 
skogbevuxna kullen sydväst om parkering
en, eller för de fornlämningar som finns 
där. Om fornlämning eller fornfynd ändå 
påträffas under grävning eller annat arbete, 
skall arbetet omedelbart avbrytas i den del 
som berör fornlämningen, och den som le
der arbetet skall omedelbart arunäla det till 
länsstyrelsen. 

Arkeologisk utredning 
Som nämnts ovan, kan det finnas okända 
fornlämningar i närheten av gravfaltet. Sär
skild arkeologisk utredning skall därför gö
ras innan planområdet exploateras. 

Badplats och båtplats 
Detaljplanen skiljer mellan vattenområden 
där igenväxning med vass skall förhindras 
och där igenväxning rar förhindras. Vattnet 
kring bad- respektive båtbryggorna skall 
alltid hållas fria från vass medan vattenom
rådet mellan bad- och båtplatsen, samt ös
ter om badplatsen, endast röjs i den mån 
kommunen bedömer det lämpligt och eko
nomiskt rimligt. 

Detaljplanen omfattar skötselområde 25 i 
Höjentorp - Drottningkullens naturreserva
tet, där områdets östra gräns omtolkats nå-
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got. Det betyder att pianområdet inte bara 
omfattar nuvarande båt- och badplats utan 
även sträcker sig cirka 100 meter öster om 
badplatsen. Denna östra del tillhör fastig
heten Näs 4:1, men kan överföras till Näs
badet 1: 1. Här finns en enkel bollplan som 
i princip sköts som ängsmark, samt tät 
strandvegetation. 

Biltrafik 
Nuvarande infart från väg 2747 blir kvar 
med i huvudsak samma läge som idag, 
men skall få en tydligare och trafiksäkrare 
utformning. Skyltning, belysning och sikt
förhållanden behöver förbättras, och infar
ten skall ansluta till den allmänna vägen i 
rät vinkel. 

Infartsvägens inre del rar annan sträckning 
än idag. Den flyttas närmare de nuvarande 
fritidshustomterna för att ansluta till par
keringens övre, västra del. Körbanan blir 
4.5 meter bred, med 1.5 meter bred grönyta 
eller gångbana längs de nya tomterna. Nu
varande infartsväg grävs bort. Ett område 
med naturmark bevaras längs gatans norra 
sida. 

På sikt bör även fritidshustomterna nås 
från den nya infartsvägen, eftersom de nu
varande infarterna från väg 2747 är mycket 
olämpliga ur trafiksäkerhetssynpuru..'1. Pla
nen innebär att tomterna rar anslutas till in
fartsvägen om och när innehavarna själva 
önskar. 

Kollektivtrafik 
Hållplats för skolskjuts och annan busstra
fik finns vid väg 2747, cirka 150 meter 
norr om infarten till planområdet. 

Gång- och cykeltrafik 
Fotgängare och cyklister bör använda 
samma infartsväg som biltrafiken. För dem 
som kommer från söder finns idag en liten 
stig, som söder om fritidshusen leder in 
mot parkeringen. Sikten är mycket dålig 
där stigen ansluter till väg 2747, varför sti
gen kan behöva stängas. Detta styrs ' dock 
inte av detaljplanen. 

NÄSBADET 
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Diskussioner förs om en gång- och cykel
väg mellan Axvall och Eggby. Plangränsen 
har lagts så att utrymme för denna finns 
längs den sydöstra sidan av väg 2747. 

Dagvatten 
Så långt möjligt bör dagvatten tas omhand 
lokalt, genom att infiltreras inaturmark. 
Den nya gatan kommer dock att ra en låg
punkt, där det krävs en dagvattenbrunn och 
ledning för att leda bort regnvattnet. Led
ningen läggs i det ledningsområde som be
tecknas g på plankartan. 

Vatten och spillvatten 
De nya fastigheterna förutsättes ra vatten 
ur en ny, gemensam bergborrad brunn. 
Spillvattnet leds i gemensamma ledningar 
till en avlopps- och infiltrationsanläggning 
omedelbart sydost om parkeringen, nedan
för förkastning branten men ovanför det 
låglänta området. Läs mer i va-beskrivnin
gen och genomförande beskrivningen. 

Sophämtning 
V ruje fastighet, eventuellt även fritidshu
sen, måste kunna nås för sophämtning från 
infartsgatan. Sophämtningsfordon skall 
kunna köra in och vända på den övre delen 
av parkeringsplatsen, som hålls öppen även 
vintertid. Slamtömningsfordon måste kun
na nå den nya avloppsanläggningen, där 
det kan behövas en enkel vändplats för att 
undvika långa backningar. 

Hur sophämtning och slamtömning skall 
ske vid båt- och badplatsen regleras inte i 
planen. Flera möjligheter finns: 
l. Slamtömningsfordon vänder vid båthu

set. Sedan tidigare behövs en vändplats 
här. 

2. Både containerplats och vändplats an
ordnas vid båthuset. Den som sköter 
bad- och båtplatsen tömmer områdets 
papperskorgar mm i containern. 

3. En containerplats anordnas uppe på 
parkeringsplatsen, varvid den som skö
ter bad- och båtplatsen transporterar 
soporna dit. 

6 

4. En containerplats anordnas vid av
loppsanläggningen, och den som sköter 
bad- och båtplatsen transporterar avfal
let dit. Vändmöjlighet behövs då an
tingen vid båthuset eller vid avloppsan
läggningen. 

El och tele 
Den elkabel som idag löper från infartsvä
gen till badplatsens servicebyggnad, måste 
flyttas. Förslagsvis läggs den i det led
ningsområde, betecknat g på plankartan, 
som skall inrymma en dagvattenledning 
från infartsgatan. 

Teleledningar till de nya fastigheterna 
läggs lämpligen i gatan. 

Planens miljö- och hälsokonsekven
ser 

Enligt miljö- och byggnadskontorets be
dömning f'ar planen inte några nämnvärda 
negativa konsekvenser för hälsa eller miljö. 
Oavsett det kan det finnas vissa risker för 
negativa konsekvenser om inte planens in
tentioner och anvisningar uppfYlls till fullo. 
Särskild uppmärksamhet krävs i följande 
avseenden. 
I . Risk för förorening av vattnet i Skärva

Iången. 
Vattnet i sjön f'ar naturligtvis inte för
orenas. Så kommer heller inte att ske 
om avloppsanläggningen projekteras, 
byggs och sköts korrekt. Det avlopps
vatten som efter rening släpps ut i 
Skärvalången måste naturligtvis vara 
minst så rent att det kan godkännas 
som badvatten. 

2. Påverkan på badets närmiljö. 
Upplevelsen förändras för den som be
söker Näsbadet, när infartsvägen byggs 
om och skogsmarken blir småhustom
ter. Bad- eller båtplatsen förändras 
emellertid inte, åtminstone inte till det 
sämre. 

NAsBAOET 



3. Påverkan på de nuvarande fritidshusens 
närmiljö. 
Ä ven fritidshusens närmiljö förändras, 
som följd av infartsvägens nya sträck
ning och av den nya bebyggelsen. 

4. Påverkan på landskapsbilden. 
Den nya bebyggelsen blir inte helt 
osynlig i landskapet, sedd från Skärva
långens östra sida. Men det motverkas 
av planens bestämmelse om skydd för 
stora träd. Redan idag finns längs väg 
2747 bebyggelse som är mer eller 
mindre synlig i landskapet. 

Underskrift 

Detaljplanen är upprättad den 20 augusti 
och reviderad den 20 november 2003 . 
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Detaljplan för 

Näsbadet (del av Näsbadet 1:1 mm) 
i Skara kommun 

Genomf6randebeskrivning 

Planens syfte 

Planen skall ge byggrätt för fyra nya enbo
stadshus för åretruntboende. 

Planarbetet 

Planen hanteras med normalt förfarande 
vilket betyder att planarbetet sker i två 
steg: 
l . Sarnrådsskede 
2. Utställnings skede 
Ambitionen är att planen antas av Skara 
kommunfullmäktige i februari eller mars 
2004. 

Genomförandetid 

Planens genomförandetid, som regleras i 
bestämmelserna, är fem år från den dag 
planen vunnit laga kraft. 

Fastighetsbildningsåtgärder 

Fyra fastigheter för enbostadshus avstyckas 
från fastigheten Näsbadet l: 1. F ör gemen
samma vatten-, spillvatten- och dagvatten
ledningar skallledningsrätt säkerställas. 
Rätt till fiske i Skärvalången bör säkerstäl
las. 

För de nya fastigheterna, samt för kvarva
rande del av Näsbadet l: l, bildas en ge
mensamhetsanläggning. Den skall reglera 
fastigheternas gemensamma ansvar för 
l. anläggning, skötsel och underhåll av 

infartsväg med sidoområde, vändplan 
och gatubelysning 

2. snöröjning 
3. vattenförsörjning 
4. avloppsanläggning 
5. mark betecknad NATUR3. 
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Antagen av kommunfullmäktige den 26 april 2004. 
Laga kraft den 28 maj 2004. 

Om ägarna till fritidshusen intill väg 2747 
vill ansluta sig till pIanområdets infartsväg 
eller va-anläggning, skall de ra möjlighet 
att ingå i gemensamhetsanläggningen. 
Ä ven andra grannfastigheter, t ex norr och 
nordost om pIanområdet, bör erbjudas an
slutning' till va-anläggningen om dennas 
kapacitet medger det. 

Viss fastighetsreglering kan ske mellan 
kommunen och ägarna till Näs 4: 1. För
slagsvis överförs strandområdet nOl! om 
badplatsen till kommunens fastighet medan 
del av den låglänta marken nedanför för
kastningsbranten överförs till Näs 4: 1. Men 
detta sker endast om överenskommelse kan 
träffas med ägarna till Näs 4: 1. 

Inaktuella ledningsservitut skall upphävas. 

A 

B 

Mark som kan överföras från 
Näs 4:1 till Näsbadet 1 :1. 

Mark som kan överföras från 
Näsbadet 1:1 till Näs 4:1 . 

Ansvarsfördelning 

Skara kommun är exploatör av pIanområ
det. Det betyder att tekniska kontoret pro-
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jekterar och bygger de anläggningar för 
vatten och avlopp som skall försörja plan
o=ådet. Likaså är det kommunen som 
projekterar och bygger om infartsvägen, 
inklusive rännstensbrunn och dagvatten
ledning. Sedan anläggningarna fårdig
ställts, övertas de av gemensamhetsanlägg
nmgen. 

Kommunen skall däremot inte, sedan om
rådet tagits i anspråk, vara ensam huvud
man för den allmänna platsmarken. Kom
munen f'ar inte hela ansvaret för infartsvä
gen, utan kommer att ingå som delägare i 
den gemensamhetsanläggning som bildas. 

Som markägare svarar Skara kommun för 
alla åtgärder på den mark som efter av
styckningarna kommer att ligga kvar på 
fastigheten Näsbadet 1: 1. Kommunen an
svarar således för bad- och båtplatsen med 
dess mark, vatteno=åden, bryggor, bygg
nader och andra anläggningar. Kommunen 
ansvarar även för parkeringen, vägen ned 
mot bad- och båtplatsen samt den skogbe
vuxna kullen väster om parkeringen. 

Kommunen har ingen generell skyldighet 
att snöröja parkeringen eller vägen ned till 
båtplatsen, utan behovet rar bedömas från 
fall till fall. Vägen till avloppsanläggning
en kan t ex behöva hållas öppen för slam
tömning även på vintern. 

Värdefulla träd 
I planen finns en bestämmelse om att vissa 
träd endast rar tas ner eller kraftigt beskä
ras efter tillstånd av milj ö- och byggnads
nämnden. Läs mer i planbeskrivningen. 

Underskrift 

Detaljplanen är upprättad den 20 augusti 
och reviderad den 20 november 2003. 
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Detaljplan för 

Näsbadet (del av Näsbadet 1:1 mm) 
i Skara kommun 

Samrådsredogörelse 

Remissförfarande 

Förslag till detaljplan, upprättat 20 augusti 
2003, har sänts på samrådsremiss enligt 
PBL (plan- och bygglagen) 5 :20 till kom
munstyrelsen, tekniska nämnden, turistby
rån, kultur- och fritidsnämnden, Skara 
Energi AB, räddningstjänsten, polismyn
digheten i Skara, Naturskyddsfåreningen i 
Skara, Telia AB, Vattenfall Västnät AB 
Vallebygdens Energi, Ragn-Sells AB, Väs~ 
tergötlands Museum, vägverket i Marie
stad, lantmäteriet i Lidköping, länsstyrel
sen i Mariestad, intressenter anmälda till 
kommunens tomtkö samt till pIanområdets 
grannar i 10 brev. Ett informations- och 
samrådsmöte hölls den 15 september 2003 
i Vallegården, Eggby. 

Remiss-svar 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har inget 
att invända. 

Tekniska nämnden föreslår av ekonomiska 
skäl att kommunens åtaganden begränsas i 
så stor omfattning som möjligt. Tekniska 
nämnden vill också att miljö- och bygg
nadsnämnden överväger om remsan 
NATUR l behöver ingår i pianområdet. 

Kommentarer: Miljö- och byggnadskonto
ret utgår från att tekniska nämnden blir ex
ploatör av pianområdet dvs bygger gator 
och va-anläggningar för att därefter sälja de 
byggklara tomterna. Det kan innebära en 
viss ekonomisk risk eftersom det inte går 
att i fårväg exakt beräkna exploaterings
kostnaderna, inte heller vet vi om samtliga 
fyra tomter kan säljas omedelbart. Men 
denna typ av risk gäller för alla exploate
ringsområden. Ambitionen är att de nya 
fastigheterna inte på något sätt skall sub-

ventioneras av kommunen. Samtliga kost
nader för att exploatera dem skall läggas på 
tomtpriset. Såväl bedömningen av exploa
teringskostnaderna som fastställandet av 
tomtpriset skall ske i samråd mellan milj ö
och byggnadskontoret och tekniska konto
ret. Genomförandebeskrivningen har kom
pletterats beträffande tekniska nämndens 
roll. 

Efter diskussion med tekniska kontoret har 
körbanebredden på infartsgatan minskats 
från 5.5 till 4.5 meter. Det minskar kostna
derna, men medger ändå att två personbilar 
kan mötas vilket bör vara fullt tillräckligt. 
Möte mellan t ex sopbil och personbil kan 
ske i kurvan, där körbanan blir något bre
dare. Idag är körbanebredden cirka fyra 
meter. 

I detaljplanen föreslås eller illustreras vissa 
åtgärder som inte har direkt samband med 
de nya tomterna. Kostnaderna för ev. räck
en eller träd på parkeringen, vassröjning 
vid badplatsen, ev. vändplan vid båthuset 
etc skall inte belasta de nya tomterna. Det 
handlar om vilken ambition kommunen 
skall ha för bad- och båtplatsen, och bör 
bedömas av tekniska nämnden och kultur
och fritidsnämnden gemensamt. 

Enligt miljö- och byggnadskontorets upp
fattning bör området NATUR! ingå i plan
området. Marken behövs som skyddsområ
de mot fritidshusen, och kan inte överföras 
till dem eftersom de ligger på "ofri grund". 
Det finns inga avstyckade fastigheter att 
överföra marken till. Vidare är det angelä
get att behålla naturkaraktären längs gatans 
ena sida för att motverka karaktären av viI
lagata. Totalt sett innebär planen en kraftig 
minskning av den mark som tekniska 
nämnden har skötselansvar för. 
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Kultur-och fritidsnämnden förutsätter att 
allmänhetens tillgänglighet till badet inte 
försämras. I övrigt har nämnden inga syn
punkter på förslaget. 

Kommentar: Planen innebär inte att all
mänhetens tillgänglighet till badet försäm
ras. Se länsstyrelsens yttrande samt miljö
och byggnadskontorets kommentarer. 

Väg:verket Reg:ion Väst (lokalkontoret Ma
riestad) har i princip inget att erinra men 
lämnar ändå följande kommentarer. Planen 
anger att bullerskydd skall utföras i form 
av vall, plank eller annat skydd 1.2 meter 
över körbanan på allmänna vägen vid den 
nordligaste tomten. Det är då angeläget att 
skyddet utformas på sådant sätt att det 
smälter in i omgivningen som beskrivning
en också anger. Den allmänna vägen är 
hastighetsbegränsad till 50 km/h och har 
relativt begränsad trafikmängd varför några 
högre bullervärden inte är att förvänta. 

Kommentar: Miljö- och byggnadskontoret 
delar vägverkets uppfattning, varför skyl
digheten att bygga vall har utgått ur planen. 
Om en fastighetsägare ändå vill anordna 
skydd mot vägen, skall detta anpassas till 
omgivningens förutsättningar. 

rng:emar Grahn, ägare till Hermansdal l: l, 
anför i huvudsak följande. Av pIanbeskriv
ningen rar man uppfattningen att trakten 
domineras av fritidshus, vilket är felaktig:t. 
Inom cirka 400 meter finns åtta åretrunt
hushåll. Byggnadsytan 300 m2 verkar för 
stor för områdets karaktär. Husens fasad
materiai bör anpassas till omgivande hus 
som alla har träfasad. Småskalig putsad fa
sad kan godtas, men inte betongelement. 
Ett värde med att bo på landet är att man 
kan se natthimlen, varför infartsvägen inte 
bör ha gatubelysning. A v trafiksäkerhets
skäl kan en gatlykta behövas vid infarten, 
inte mer. Den föreslagna skyddsvallen är 
onödig, och svår att anpassa till milj ön. 
När man dimensionerar och lokaliserar av
loppsanläggningen bör man undersöka 
möjligheterna att ansluta även Hermansdal 
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I: 1, så att fastigheten kan :ra en miljövänli
gare avloppslösning. Nordväst om väg 
2747 finns ett kärr, som avvattnas via en 
vägtrurnrna under den allmänna vägen. Vid 
häftiga regn svärnrnar vatten från sko
genlkärret ut på infartsvägen till badet, och 
stora delar av det planerade området sätts 
under vatten. Slutligen framhålles att den 
föreslagna bebyggelsen kan berika miljön 
om den blir välplanerad och småskalig. 
Tills området bebyggs, eller om planen inte 
kan genomföras, måste kommunen sköta 
området så att det ser prydligt ut. Det gäller 
speciellt" den lilla stugan. 

Kommentar: Miljö- och byggnadskontoret 
delar de flesta av Grahns synpunkter. Be
skrivningen har korrigerats beträffande åre
truntbebyggelsen i omgivningen. , Den 
högsta tillåtna byggnadsarean har reduce
rats till 250 m2 vilket bör vara fullt tillräck
ligt. Beskrivningen har reviderats beträf
fande gatubelysning, där vi helt delar 
Grahns uppfattning. Beträffande bullerval
len, se svaret på vägverkets yttrande ovan. 
Vid ombyggnad av gatan skall hänsyn tas 
till den påtalade risken för översvämning. 
Huruvida Hermansdal 1: l kan anslutas till 
den nya avloppsanIäggningen regleras inte 
i detaljplanen, utan rar bedömas vid pro
j ekteringen. Eventuella ledningar bör kun
na läggas i det med NA TUR3 betecknade 
området. Att pianområdet de senaste rvå 
åren inte sett tillräckligt prydligt ut, beror 
delvis på att kommunen avvaktar resultatet 
av denna planläggning. Slutligen bedömer 
milj ö- och byggnadskontoret inte att läget 
är så känsligt att man i planbestärnrnelser 
behöver styra valet av konstruktion eller 
byggnadsmaterial. 

Länsstvtelsen Västra Götaland anser att 
planen inte kan godtas i sitt nuvarande ut
seende eftersom den strider mot strand
skyddets syfte och påverkar riksintressen 
för kulturmiljövård, naturvård och frilufts
liv negativt liksom riksintresset enligt mil
jöbalken 4 kap 8 § (Natura 2000). Därut
över anför länsstyrelsen i huvudsak följan
de. 
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Att tillbakadraget komplettera bebyggelsen 
kan möjligen godtas. Men planen hindrar 
inte att den nya bebyggelsen kan annonsera 
sig, för att inte säga manifestera sig, mot 
slätten i öster och sjöstranden i sydöst. För
slaget medger avstyckning av fyra översto
ra tomter för bostadsändarnål inom strand
skyddsområdet utan några krav på att delar 
av området skall fortsätta att vara tillgäng
ligt eller att tomter skall avgränsas mot 
vattnet av staket eller dylikt. 

Med tanke på fornlämningarna (gravfaltet) 
kan det inte uteslutas att okända fornläm
ningar finns inom de planerade exploate
ringsområdena dvs ny väg och tillkom
mande tomter. Länsstyrelsen ställer därför 
krav på särskild arkeologisk utredning. Om 
parkeringsplatsen inte ändras, påverkas tro
ligen inte fornlämnings området negativt. 
Men eftersom planen inte reglerar detta, 
skall även parkeringsplatsen ingå i det om
råde där länsstyrelsen skall ta ställning till 
om utredning eller utgrävning krävs. 

För att göra förslaget genomförbart skall 
marken betecknad Bnl och prickar överfö
ras till NATUR. Gränsen mellan dessa om
råden skall ha en beteckning som innebär 
att staket eller likvärdigt skall finnas. Bad
platsen skall vara allmän platsmark alterna
tivt på annat sätt garantera tillgängligheten. 
En skyddsremsa mellan parkering och ny 
bostadstomt skall också regleras. Vidare 
skall förutsättningarna för fornlämnings
miljön utredas. 

Kommentar: Efter förnyat samråd med 
länsstyrelsen den 9 oktober 2003 görs föl
jande revideringar. Det tidigare med N l be
tecknade området skall utgöra allmän plats, 
och betecknas BADPLATS. Även del av 
det med Bnl betecknade området skall ut
göra allmän plats, och betecknas NATUR). 
Detta område skall hållas tillgängligt för 
allmänheten, men bör lämpligen ägas och 
förvaltas gemensamt av ägarna till de fyra 
nya bostadsfastigheterna. Marken kan an
vändas för dragning av gemensamma led
ningar och kablar, men bestämmelsen n l 
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till skydd för viktiga träd gäller även här. 
Bredden på skyddsremsan mellan parker
ingen och den nya byggrätten har ökats. 
Beskrivningen har förtydligats om att par
keringen med största sannolikhet bibehål
les med i huvudsak samma utformning 
som idag, och bestämmelserna har kom
pletterats om att marken inte rar hårdgöras. 
Beskrivningen har kompletterats om krav 
på arkeologisk utredning och eventuell un
dersökning. 

Under hand har länsstyrelsen framfört an 
stängselskyldigheten mellan Bnl och 
NATUR är ett önskemål, inte ett absolut 
krav. 

Den 15 september hölls ett informations
och samrådsmöte i Vallegården, Eggby, 
med uppemot trettio deltagare. Mötesdel
tagarna hade i princip inget att erinra mot 
de fyra föreslagna tomterna. Ändå framför
des åtskilliga synpunh."ler, kommentarer och 
frågor vilka redovisas i separata mötesan
teckningar. Anteckningarna har sänts till 
samtliga sakägare för kännedom. 

Revidering 

Revideringen den 20 november 2003 inne
bär följande. 
l. Det med N l betecknade området ändras 

till allmän plats och betecknas 
BADPLATS. 

2. Del av det med Bnl betecknade områ
det ändras till allmän plats och beteck
nasNATUR). 

3. Skyldigheten att bygga skyddsvall ut
går. 

4. Bestämmelserna har kompletterats om 
att parkeringsplatsen inte rar hårdgöras. 

5. Bredden på det skyddsområde som en
dast rar bebyggas med uthus, mellan 
parkeringen och det föreslagna bo
stadshuset, har ökats. 

6. Högsta tillåtna byggnadsarea minskas 
till 250 m2 

7. Infartsgatans körbanebredd minskas 
från 5.5 till 4.5 meter. 
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8. Planbeskrivningen revideras och kom
pletteras beträffande bebyggelsen i om
givningen, byggnaderna inom bad- och 
båtplatsen, gatubelysning, fiskerätt, 
parkeringen mm. 

9. Genomförandebeskrivningen komplet
teras beträffande tekniska nämndens 
roll som exploatör. 

10. Genomförandebeskrivningen komplet
teras med vad som skall gälla för 
NATUR3-området. 

Il. Illustrationen kompletteras med upp
gift om planerad cykelväg längs väg 
2747. 

12. Plankartan kompletteras med ett led
ningsområde för en dagvattenledning 
som avvattnar gatan. 

Dessutom har det skett en viss bearbetning 
av planhandlingarna, vilket i sak har ingen 
eller marginell betydelse. 

Underslaift 

Detaljplanen är upprättad den 20 augusti 
och reviderad den 20 november 2003. 
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Dnr 1(2) 
2002-1242 

Miljö- och byggnads kontoret 
Plan- och byggavdelningen 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Utlåtande 

efter utställning av detaljplan får Näsbadet (del av Näsbadet l: l mm) i 
Skara kommun, upprättad den 20 augusti och reviderad den 20 no
vember 2003. 

Ovannämnda detaljplan har under tiden 28 november 2003 - 5 januari 2004, i en
lighet med PBL 5 :23 - 26, varit utställd för allmänhetens granskning på miljö- och 
byggnads kontoret och Stifts- och Landsbiblioteket i Skara. samt på servicehuset 
Husaren i Axvall. Kungörelse och samrådsLedogörelse har den 21 november. i 
sammanlagt 24 brev. sänts till berörda fastighetsägare och andra sakägare. till hy
resgästföreningen samt till dem som anmält sig till kommunens tomtkö. Planen i 
sin helhet har den 28 november sänts på remiss till kommunstyrelsen, tekniska 
nämnden, turistbyrån, kultur- och fritidsnämnden, Telia AB, Vallebygdens Energi 
ek fören, Västergötlands Museum, Lantmäteriet i Lidköping, Vägverket i Marie
stad samt Länsstyrelsen i Mariestad. 

Inkomna yttranden: 
Kommunstvrelsens arbetsutskott har inget att erinra mot detaljplanen. 

VallebvQ:dens EnerQ:i ek fören översänder uppgifter om anslutningskostnader. 

Vägverket (Samhällsavdelningen i Mariestad) konstaterar att kommunen beaktat 
de synpunkter som framförts vid samrådstillfallet. Därutöver gör vägverket föl 
jande konunentar. I planhandlingarna omnämns behov av ge-väg utefter allmänna 
vägen 2747. En eventuell ge-väg kommer att ligga utanför planornrådet. Eventuell 
utbyggnad av den regleras i den regionala infrastrukturplanen för Västra Götaland 
2004-2015, där planen anger medelstilldelning i slutet av planperioden. 

Länsstvrelsen (Samhällsbyggnadsenheten i Mariestad) bedömer att planen kan ac
cepteras och att den inte kommer att överprövas enligt PBL 12: l. De synpunkter 
som tidigare framförts beträffande strandskyddet har beaktats. Länsstyrelsen är 
beredd att upphäva strandskyddet för ytor markerade B, P, LOKALGATA och 
NATUR,. Beslut om upphävande skall tas innan planen antas, varför kommunen 
bör skicka ansökan till Länsstyrelsen tillsammans med utlåtandet. 

Länsstyrelsen påpekar samtidigt att detaljplanen inte är säkerställd i förhållande 
till kulturnlinneslagen och fornlämningarna i området. De synpunkter man fram
förde i sitt samrådsyttrade har inte beaktats. En särskild arkeologisk utredning 
skall göras innan planen antas för att utreda om planen kan genomföras med hän
syn till eventuella fornlämningar. Parkeringsplatsen är idag gräsbevuxen och på-

H \De(~1jplaner\Nasbadet \2004\Utlllande efter utstallnmg doc 

Postadress 
Skara kommun 
53288 Skara 

(t, Besöks."re,s 
~., 

~ '--, / 

~ .-..:0 

Telefon 
0511~320 00 vx 
051 1-32555 direkt 

Telefax 
0511-32562 

E-postadresser 
miljo.bygg@skara.sc 
erik. westJi n@skaru_sc 

Hemsida 
www.skura.~e 

Org nr 
212000·1702 

Bankgiro 
269·9239 

Postgiro 
:; 10 12-0 



F<;; .. 

verkar troligen inte, med det utförandet, fornlämningsområdet negativt. Planen re
glerar dock inte detta utseende. Anläggning aven grusad parkeringsplats kräver 
tillstånd enligt kulturrninneslagen, men bör först belysas i utredningen beträffande 
utformning och utbredning. Ä ven om planens genomförande i förhållande till kul
tunninneslagen inte är grund för prövning enligt PBL 12: l så är det en grundför
utsättning "rör planens genomförande att påverkan på fornlämningar utreds. Om 
utredningen inte genomförs kan kommunen få betala för de kostnader som kan 
uppkomma om fornlämningar måste tas bort, eller skadas i ett senare skede. 

Kommentar: Enligt miljö- och byggnadskontorets uppfattning har kommunen be
aktat de synpunkter som Länsstyrelsen framförde i sitt sarnrådsyttrande den 25 
september 2003. Vi har godtagit kravet att arkeologisk utredning görs innan om
rådet exploateras. Däremot anser vi inte att utredningen måste färdigställas innan 
planen antas, vilket Länsstyrelsen inte heller krävde vid samrådet. Miljö- och 
byggnadskontoret begärde den 25 november 2003 prisuppgift av länsstyrelsen fö r 
en arkeologisk utredning, men har ännu inte fått svar och har därför inte kunnat 
beställa arbetet. 

Planen innebär inte att parkeringsplatsen måste byggas om, utöver mindre juster
ingar vid anslutningen till infartsvägen samt vid vägen ned mot badplatsen. Ansö
kan om upphävande av strandskyddet kommer att sändas till Länsstyrelsen sedan 
miljö- och byggnadsnämnden godkänt detaljplanen. 

Vad vägverket och länsstyrelsen framfört ger inte anledning till revidering av de
taljplanen. 

Förslag till beslut: 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta 

att godkänna detaljplanen, senast reviderad den 20 november 2003, samt 
att föreslå kommunfullmäktige att anta planen. 

Skara den 26 januari 2004. ___ 
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