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Planbestämmelser
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Följande gäller inom omrAden med nedanstAende beteckningar. eär beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
he l a planomr6det. Endast angiven användning och utformning är t illAten.
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Linje p6 kartan ritad 3 mm utanför
pl anom r!det8 gräns.
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Marken tAr inte bebyggas
Marken skall vara t illgänglig f ö r
allmänna underjord is ka ledningar.
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Utfart Ur i nte ano rdna s
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Byggnads av s tånd till t o mtgräns får inte vara mindre
än dess höjd och all r a mins t 4. 5 meter.
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BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE
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Al'lv!lndn ingsgrlln s.
Egenskapsgrlins.
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Högsta byggnadshöjd 1 mete r .

ADMINISTRATIV BESTXKHELSE
Genomförandetide n slutar 5 år från den dag planen
vu nnit laga kraft.
ÖVRIGT
Gr und kartan utgö r s av utd r ag ur Skar a kommuns primä r karta 1 s ka l a 1;1000.
ILLUSTRATIONER (exempel på utforaning )
__ __ ____________ _ I llustrationslinje .
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An t agen av byggnadsnämnde n den 1 8 juni 1990
Laga kra ft d e n 1 0 juli 1 99 0
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Planbeskrivning
HANDLINGAR

Detaljplanen utgörs av plankarta med bestämmelser samt denna
beskrivning och en genomförandebeskrivning. Till planen hör
grundkartebeteckningar och en fastighetsförteckning.
PLANENS SYFTE

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra en mindre
utökning av kvarteret Hingsten för att få till stånd en rat i onellare utfart än i dag.

Planeringsförutsättningar :
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Planområdet omfattar industrifastigheten Hingsten 6 samt en
mindre del av nuvarande parkområde intill Afsen. Fastigheten
~gs av Kommanditbolaget Torpet 2 medan parkmarken ~r i kommunens ~go.
För kvarteret Hingsten g~ller Ändring av stadsplan för kv Tjuren samt utvidgning av stadsplanen för del av stg 852F (Hospitalsgården) mm, fastst~lld av l~nsstyrelsen den 10 juni 1974.
För parkområdet intill Afsen g~ller Ändrad och utvidgad stadsplan för kv Kvigan och del av stg 852F, fastst~lld av l~nssty
relsen den 25 juni 1975. För Smedstorpsgatan g~ller, utanför
planområdet, Ändrad och utvidgad stadsplan för del av stg
852F, fastst~lld av l~nsstyrelsen den 7 juli 1976. Den förstn~mnda planen redovisar inom kvarteret Hingsten byggr~tt för
handel och industri. För samtliga planer har den s k genomförandetiden gått ut.
Inom planområdet finns dels en industribyggnad intill Smedstorpsgatan, dels en byggnad under uppförande v~ster d~rom. på
Hingsten 5 finns televerkets arbetscentral, och på Hingsten
1-4 ligger fyra bostadshus. Bostadsfastigheterna ~r sedan tidigare planlagda för industriändamål. Marken ~r huvudsakligen
plan, och träd saknas n~stan helt inom planområdet.
I det nordvästra hörnet av Hingsten 6 finns en transformatorstation varifrån lågsp~nningskablar går till samtliga fastigheter i kvarteret. Högsp~nningskabeln till stationen ligger
strax innanför den västra gränsen på Hingsten 6, och VA-ledningar till Hingsten 5 ligger i ett servitutsområde innanför
den norra gränsen. Genom den kommunägda mark som skall tillföras kvarteret löper en dagvattenledning.
Den utfart som Hingsten 6 i dag har mot Smedstorpsgatan har
kraftigt skymd sikt mot norr, fr~mst på grund av vegetationen
på Hingsten 4 och närheten till korsningen med Hospitalsgatan.
Utfarten utnyttjas ~ven av Hingsten 4, som för närvarande inte
har någon körbar utfart norrut.
SKÄL FÖR PLANÄNDRING:
Göran Emanuelssons Byggnads AB, som har för avsikt att tillsammans med ytterligare två köpare förvärva del av fastigheten, har i samförstånd med fastighetsägaren begärt delning av
Hingsten 6. Två nya fastigheter i kvarterets inre har därvid
föreslagits få servitutsutfarter längs nuvarande fastighetens
norra respektive södra gränser.
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Detaljplanens innebörd:
Den föreslagna nya utfarten i norr är, liksom befintlig utfart, olämplig på grund av dåliga siktförhållanden. Vidare bör
man inte anordna flera utfarter mot Smedstorpsgatan eftersom
denna utgör en huvudgata med höga krav på säkerhet och framkomlighet.
För att kunna tillmötesgå önskemålet om fastighetsdelning innebär planen att en ny, gemensam utfart byggs för de tre föreslagna fastigheterna. Utfarten byggs i det sydöstra hörnet av
Hingsten 6, i en innerkurva på Smedstorpsgatan där siktförhållandena är mycket goda. För att möjliggöra den nya utfarten
överförs cirka 200 kvadratmeter allmän platsmark till kvarteret. Marken saknar helt betydelse som parkområ de. Samtliga
allmänna anläggningar (elkablar , transformatorstation och VAledningar) säkerställs med ledningsområden (u-omr å den).
Planens byggrätt stämmer i huvudsak överens med den som fanns
i gällande plan, men den generella rätten att anordna lokaler
för handel tas bort. Med begreppet industri avses all slags
produktion , lagring och annan hantering av varor. Även verkstäder , partihandel och tekniska anläggningar samt de kontor,
personalu t rymmen etc som behövs för industri verksamheten inryms i begreppet. Livsmedelshandel och detaljhandel kommer i nte att tillåtas.

REVIDERING
Revideringen den 18 maj innebär endast att genomförandebeskrivningen förtydligas med att anordnande av ny utfart och
igenläggning av befintlig skall bekostas av exploatö ren.

UNDERSKRIFT
Detaljplanen är upprättad den 14 maj och reviderad den 18 juni
1990.
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Antagen av byg g na ds n ämnden den 18 j u ni 19 90
La ga k raft de n 10 juli 1990
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Genomförandebeskrivning
INLEDNING
Detaljplanen innebär att kvarteret Hingsten utökas mot sydost
med ett cirka 200 kvadratmeter stort område, för att därigenom
möjliggöra en rationell utfartslösning för de tre nya fastigheter som skall bildas av Hingsten 6. Planen avses drivas med
ett enkelt förfarande och förväntas vinna laga kraft under
f ö rsommaren 1990.
GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden regleras i planbestämmelserna och är fem år
från den dag planen vunnit laga kraft. Om kommunen och fastighetsägarna är överens kan byggnation enligt planen e mellertid
ske även efter denna tidpunkt.
ANSVARSFÖRDELNING OCH FASTIGHETSBILDNING
Planen genomförs helt i privat regi och innebär inga ekonomiska eller andra åtaganden f ö r kommunen. Planen förutsätter en
fastighetsreglering där cirka 200 kvadratmeter kommunal mark
säljs och överförs till Hingsten 6 eller motsvarande nybildade
fastighet. Uppdelningen i tre fastigheter styrs inte av detaljplanen, men om så sker förutsättes gemensam utfart säkerställas i det nya läget med servitut eller gemensamhetsanläggning. Fastighetsreglering, eventuell flyttning av dagvattenledning, igenläggning av nuvarande utfart och anläggande av ny
utfart bekostas av exploatören. Planavgift tas ut vid bygg lovgi v ning enligt kommunens taxa.
Utfarten från Hingsten 4 ö ver Hingsten 6 regleras inte i planen utan kräver liksom tidigare en särskild överenskommelse
mellan de berörda fastighetsägarna.
UNDERSKRIFT
Detaljplanen är upprättad den 14 maj och reviderad den 18 juni
1990.
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