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Fastställelse av stadsplan i Skara kommun
Kommunfullmäktige i . Skara kommun antog den 29 oktober 1979
ett av stadsarkitekt Jonas Häggström och planingenjör Mats
Windmark den 25 januari 1979 upprättat förslag till ändrad
stadsplan för område väster om kvarteret Daggkåpan i Skara
tätort med därtill hörande karta, illustrationsplan, bestämmelser och bes kr i vning.
Anslaget 1979-12-27
Akten exp
Utan avgift

Anmärkningar mot planförslaget har under utställningstiden
framställts från ägare till stg 468 A samt i gemensam skrivelse fr ån 65 personer i bostadsområdet. Två av dessa har
sedermera återtagit sina anm ärkningar. Anmärkningarna har
behandlats av byggnadsnämnden i protokoll den 18 juni 1979
§ 243 och ej föranl ett några åtg ärder.
Planförslaget har underställts länsstyrelsen för fastställelseprövning.

De som anfört anmärkningar mot planförslaget har beretts
tillfälle till yttrande varvid ägarna till stg 468 A och
35 personer i gemensam skrivelse utvecklat och vidhållit
vad som tidigare anförts.
Ägarna till stg 468 A anser att marken, som i fastställd
stadsplan utgör allmän plats park, ej skall få ändras på
föreslaget sätt och anhåller att kommunen ytterligare utreder alternativa placeringar av daghemmet. I de gemensamma skrivelserna från invånare i grannskapet framh ålles
att det berörda parkområdet behövs som grönyta för lekplats och bollplan samt att daghemmet i stället bör byggas
i kvarteret Uven enligt gällande stadsplan.
Kommunen har förutom det föreliggande förslaget även utrett ytterligare två alternativ, ett inom kvarteret Uven
på mark för allmänt ändamål och ett vid kvarteret Konvaljen på parkmark enligt stadsplanen. Jämförelserna visar
att läget enligt planförslaget ur allmänna synpunkter är
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att föredra med hänsyn till såväl läge i förhållande till
befintliga daghem som tillgängligheten även för det tillhörande skyddsrummet.
Länsstyrelsen finner att anmärkningarna inte är av be skaffenhet att utgöra hinder för fa stställelse av planförs la get.
Länsstyre l sen fasts täll er med stöd a v 26 § byggnads l agen
det av kommunfu ll mäktige antagna planförslaget.
./.

Besvärshänvisning bilaga formulär nr 4.
Vid den slutliga handläggningen av detta ärende, i vilket
länsarkitekten Ridal beslutat och byrådirektören Hergert
varit föredragande, har även företrädare för lantmäterienheten, naturvårdsenheten, försvarsenheten, juridiska enheten och vägförvaltningen deltagit .
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Besvär över detta beslut kan anföras genom skrivelse
till regeringen. Skr ivel sen skall tillstä ll as
bostadsdepartementet, Fack, 103 20 STOCKHOLM,
och ska ll ha kommit in dit inom tre veckor från
den dag beslutet är daterat .
Besvär får do ck anföras endast av sakägare som
i ärendet f ramstäl l t yrkande, som helt ell er delvis
l ämnats utan bifall .
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Klaganden bör i besvärsskrivelsen tydligt ange
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SKARA KOMMUN
SKARABORGS LÄN
FÖRSLAG TILL ÄNDRAD STADSPLAN
Upp rättat 19 79 -01-2 5
BESKRIVNI NG

HANDLINGAR

PLANDATA
Läge

Areal
PLANER I NGSFöRUTSÄTTNINGAR
Befintliga
planer

Plankart a
Bestämme l ser
Beskrivnin g
Samr å ds redogörelse
Illustr a ti onskarta
Grundkarta
Fastighets f örteckning

Planområdet ä r beläget i västra de len a v Skara tätort
inom stad säga 468 . Området gränsar i norr mot Linnega tan,
i öster mot kvarteret Daggkåpan, i söder mot parkområde
vid Drysan s am t i väster mot kvarteret Träjon e t.
Planomr åde t omfattar 1, 2 ha.

För större delen av planområdet samt området väs te r och
söder därom gäl l er stadsplan fastst ä ll d av länsstyrelsen
1976-09-1 4. För östra delen av planområde t samt områ det
öster och norr därom gälier stadsplan f a st~t äl ld
1965-11-26.
Gällan de plan tillåter för plan område t a ll män plats , park.
Inom området f inn s i gä ll ande plan e n bollplan illustre rad.

- 2 Väster om planområdet tillåts kedjehus för bost adsän damål i en våning. Inom kvarteret Daggk åpan finns byggnadsrätt för ett bost ads hus i två våningar . Norr om
Linn~gatan tillåts friliggande respektive sammanbyggda
hus i en våning för bostadsändamål.
Befintliga
förhållanden
Vegetation

Inom planområdet finns ett antal stora träd vilk a har
mätts in på grundkartan . Vidare finns tr ä dgårdso dli ngar,
fruktträd och en större granhäck . Vid sluttningen lle r
mot Drysan är vegetationen ganska tät och snårig men
inneh å ller även flera stora träd.

Bebyggelse

Planområdet är inte bebyggt . Väster om området inom kvarteret Träjonet finns ganska nybyggda kedjehus . Ino m kvarteret Daggkåpan finns ett äldre bostadshus med en stor
trädg å rd.

Vägar och
trafik

Linn~gatan

fungerar som matargata för bostadsområdena
i nordväs tr a hörnet av tätorten . Dess a områden ä r näs tan helt utbyggda, och någon genomfartstrafik till riksväg 47 eller Brogårdsleden kommer inte att uppst å .

Ledningar

Genom planområ det går en stor telekabel som skulle vara
myck e t kostbar att flytta.

PLANFöRSLAG

Planförslaget föra nl eds av att en barnstuga med två till
tre avdelningar behöver byggas inom stadsdelen, varvid
det föreslagna området har befunnits mest lämpli gt.

Bebyggelse

Projektering av barn stugan har inte påbörjats varför området med byg gnadsrätt har gjorts ganska stort. Byggnadsrättens läge inom to mte n har styrts bl a av tel ekabe ln
samt befintliga stora träd vilka bör sparas. Med hänsyn
till tomtens utformning, vegetationen och entr~förhållan
den torde det vara lämpligt att placera byggnaden inom
norr a och östra delen av byggn ads rätten. Skyddsrumsfrågan kan komma att ställa speciella krav på byggnadens
utformning.

Grundläggningsförhållanden

Någon särskild grundundersökning har inte utförts inom
det aktuella området. Av erfarenheter från befintliga
närliggande by ggnader och gator samt okulärbesiktning
framgår att grundläggningsförhållandena inte torde utgöra hinder för den föreslagna bebyggelsen. I samband
med byggnadsprojekteringen får lämpligaste grundläggning avgöras med speciellt beakt ande av skyddsrumsfrågan.

Skyddsrum

Enligt skyddsrumsp lan en för Skara tätort, fastställd
1978-0 6-27 ing å r planområdet i utredningsområde U 7 .
Inom utredningsområdet, som mest består av villabebyggelse, råder stor brist p å skyddsrumsplatser. Omr ådet är i
princip fu llb ebyggt varför barnstugan torde höra till de
sista nybyggnadsobjekt som kan lämpa sig för skyddsrumsbebyggelse.

Vegetation

Barnstugan bör kunna byggas utan att något träd behöver
tas bort. Den delen av planområdet som förblir parkmark
innehåller mycket vegetation för barn en a tt lek a i och
eventue llt kan en mindre bollplan anlä ggas utan att de

)
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..
större träden berörs . Vid Linnfi gatans slut 200 meter
väster om planområdet finns en lekplats illustrerad.
I övrigt är området relativt väl försett me d friytor.
Trafik

Parkering avses ordnas på tomtmark. På grund av LiJlJlfigatans utformning måste infart och angöring studeras
speciellt vid kommande projektering.
Gån g- och cykelvägen genom planområde t föreslås flyttas
i sin norra del. Anslutning bör även ordnas till Linnfigatans västg ående körfält skild fr ån korsningen vid
Anders Knös gata . Särskilda anordningar i form av stängsel eller dylikt bör utföras inom förskoletomten så att
fotgängare i möjligaste mån separeras fr ån biltrafik.

Värme

Beslut om typ av uppvärmningssystern har inte fattats.

PLANGE NOI;!FÖRANDE

Kommunen äger all mark inom planomr åde t.

SAM RAD

Till planförslaget hör en särskild samrådsredogörelse .

UNDERSKRIFT

Planförslaget upprättat 1979-01-25

0flt~+k?~h=Jonas Häggström
stadsarkit ek t

M~~.-...A.
14ats Windmark
pl:min genj ör
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BESKRIVNING
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PLANDATA
Läge

Areal
PLANERINGSFÖRUTSÄTT NINGAR
Befintliga
planer

Plankarta
Bestämmelser
Beskrivning
Samråds redogörelse
Illustrationskarta
Grundkarta
Fastighetsförteckning

Planområdet är beläget i västra delen av Skara tätort
inom stadsäga 468 . Områ det gränsar i norr mot Linnegatan,
i öster mot kvarteret Daggkåpan, i söder mot parkområde
vid Drysan samt i väster mot kvarteret Träjonet .
Planområdet omfattar 1,2 ha .

För större delen av planområdet samt området väster och
söder därom gäller stadsplan fastställd av länsstyrelsen
1976-09 - 14 . För östra delen av planområdet samt området
öster och norr därom gäller stadsplan fastställd
1965 - 11 - 26 .
Gällande plan tillåter för planområdet allmän plats,park.
Inom området finns i gällande plan en bollplan illustrerad .
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Väster om planomr å det tillåts kedjehus för bostadsändamål i en våning . Inom kvarteret Daggkåpan finns byggnadsrätt för ett bostadshus i två våningar. Norr om
Linnegatan tillåts fri li ggande respektive sammanbyggda
hus i en våning för bostadsändamål.
.
Befintliga
förhållan den
Vegetation

Inom planområdet finns ett antal stora träd vilka har
mätts in på grundkartan . Vidare finns trädgårdsodlingar,
fruktträd och en större granhäck . Vid sluttningen ner
mot Drysan är vegetationen ganska tät och sn å rig men
innehåller även flera stora träd.

Bebyggelse

Planområdet är inte bebyggt. Väster om området lnom kvarteret Träjonet finns ganska nybyggda kedjehus . Inom kv arteret Daggkåpan finns ett äldre bostadshus med en stor
trädgård.

Vägar och
trafik

Linnegatan fungerar som matargata för bostadsområdena
i nordvästra hörnet av t ä torten. Dessa områden är näs tan helt utbyggda, och n åg on genomfar t strafik till riksväg 47 eller Brogårdsleden kommer inte att uppstå .

Lednin ga r

Genom planområ det går en stor telekabel som sku ll e vara
mycket kostbar att flytta.

PLANFÖRSLAG

Planförslaget föranleds av att en barnstuga med tv å till
tre avdelningar behöver byggas inom stadsdelen, varvid
det föreslagna området har be f unnits mest lämpligt.

Bebyggelse

Projekt ering av barnstu ga n har inte påbörjats varför området med byggnadsrätt har gjorts ganska stort. Byggnads rättens läge inom tomten har styrts bl a av telekabeln
samt befintliga stora träd vilka bör sparas. Me d hänsyn
till tomtens utformning, vegetationen och entreförhållan den torde det vara lämpligt att placera byggnaden inom
norra och östra delen av byggnadsrätten. Skyddsrumsfr ågan kan komma att ställa speciella krav på byggnadens
utformning.

Grundläggningsförhållan den

Någo n särskild grundundersökning har inte utförts inom
det aktuella området. Av erfarenheter från befintliga
närliggande byg gnader och gator samt okulärbesiktning
framgår att grundläggningsförhållandena inte torde utgöra hinder för den föreslagna bebyggelsen . I samband
med byggnadsprojekteringen får lämpligaste grundlägg ning avgöras med speciellt beaktande av skyddsrumsfrå gan .

Skyddsrum

Enligt skyddsrumsplanen för Skara tätort , fastställd
1978 - 06 - 27 ingår planområdet i utredningsområde U 7.
Inom utredningsområdet, som mest består av villabebyggelse, råder stor brist på skyddsrumspla ts er. Området är i
princip full bebyggt varför barnstugan torde höra till de
sista nybyggnadsobjekt som kan lämpa sig för skyddsrums bebyggelse .

Vegetation

Barnstugan bör kunna byggas utan att något träd behöver
tas bort. Den delen av planomr å det som förblir parkmark
innehåller mycke t vegetation för barnen at t leka i och
eventuellt kan en mindre bollplan anläggas utan att de
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större träden berörs. Vid Linnegatans slut 200 meter
väster om planområdet finns en lekplats illustrerad.
I övrigt är området relativt väl förset t med friytor .
Trafik

Parkering avses ordnas på tomtmark . På grund av Linnegatans utformning mås te infart och angöring studeras
speciellt vid kommande projektering.
Gång- och cykelvägen genom planområdet föresl ås flyttas
i sin norra del. Anslutning bör även ordnas till Linne gatans västgåe nde körfält skild från korsningen vid
Anders Knös gata . Särskilda anordningar i form av stäng sel eller dyl ikt bör utföras inom förskoletomten så att
fotgängare i möjligaste mån separeras från biltrafik .

Värme

Beslut om typ av uppvärmningssyste rn har inte fattats .

PLANGENOMFÖRANDE

Kommunen äger all mark inom planomr ådet .

SAMRAD

Till planförslaget hör en särskild samrådsredogörelse.

UNDERSKRIFT

Planförslaget upprättat 1979-01-25

o fk~+k;O'I-.=Jonas Häggström
stadsarkitekt

MV.~--..l.
Mats Windmark
planingenjör
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OMRADET VÄSTER OM KVARTER ET DAGGKAPAN
SKARA TÄTORT
SKARA KOMMUN
SKARABORGS LÄN
FÖRSLAG TILL ÄNDRAD STADSPLAN

SAMRADSREDOGÖRELSE
Samråd har skett med ägaren av stadsäga 468 A. Vege tationen och framförallt de stora träden borde sparas så
mycket som möjli gt . Staket bör sättas upp vid barnstugan och bollplanen så att störningarna minimeras . Man
fann det märkligt a tt stadsplanen som fastställdes
19 76 -09-14 avses ändras efter så kort tid.
Fastighetsägarna inom kvarteret Träjonet har kontaktats,
Byggnaden bör bli så l åg som möjligt . Vegetationen bör
sparas, speciellt björkbuskaget som finns utanför kvarteret Träjonets södra del.
Planförslag 1978 - 11-24 har skickats på remiss till följande instanser: kommunstyrelsen, stadsingenjörskontoret,
elverket, televe rk e t, lantmäteriet i Skövde, gatukontoret, vägförvaltningen, trafiksäkerhetsnämnden , Sellbergs
renhållnin g , brandförsvaret, hälsovå rdsnämnd e n, fritidsnämnden, sociala centralnämnden, fastighetsnämnden och
kulturnämnden. Erinr an har kommit fr ån ga tukontoret som
anser att gå ng - och cykelvägar ej bör läggas närmare
barnstugans staket än 1,5 meter . Detta har beaktats vid
bearbetning av planförslaget. Vidare påpekas att kostnaderna för bollplanens iordningställande ökar något jäm fört med i gällande plan . Kommunstyrelsens a rbetsutskott
anser att den illustrerade bollplanen skall utgå .

- 2 -

Länsstyrelsen har vi d förhands samråd behandlat planförslag upprättat 1978-11-24. Man anser a tt fr åga n om
ersättningsmark för den iansprå ktagna parkmarken bör
belysas i bes krivnin gen . Bollplanen borde kunna fly ttas
något österut .
Illustrationen av bollplan har ta gits bort fr ån illustrationsplanen, eftersom man på det här stadiet inte
vill binda sig för parkområde ts utformnin g . Bollplanen
skulle medföra att mycket av den värdefulla veget a tionen må ste tas bort .
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Tillhör kommunfullmäktiges i Skara
beslut 1979 - 10-29, § 120, betygar:

<i~ä~:~r"""

OMRADET VÄSTER OM KVARTERET DAGGKAPAN
SKARA TÄTORT
SKARA KOMMUN
SKARABORGS LÄN
FÖRSLAG TILL ÄNDRAD STADSPLAN

BESTÄMMELSER
l

§

PLANOMRADETS ANVÄNDNING

1 mom

Byggnadskvarter
Med A betecknat område får användas endast för
allmänt ändamål.

2

§

MARK SOM INTE FAR BEBYGGAS
Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.

3 § SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER ANGAENDE OMRADEN FÖR
ALLMÄNNA LEDNINGAR
På med u betecknad mark får icke vidtas anord ningar som hindrar framdragande och underhåll av
underjordiska allmänna ledningar .
4

§

BYGGNADS UTFORMNING

l mom

Vånings antal
På med romersk siffra betecknat område får byggnad uppföras med högst det antal våningar som
siffran anger . Härutöver får vind icke inredas.

- 2 -

2 mom

Byggnadshöjd
På med I betecknat områ de får byggnad icke upp föras till s t örre hö j d än 4 , 5 meter.
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