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DETALJPLAN FÖR DEL AV

Skaraberg 2:1
I SKARA TÄTORT, SKARA KOMMUN

Planbeskrivning
HANDLINGAR
Detaljplanen utgörs av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning samt en genomförandebeskrivning.

Planeringsförutsättningar:

, ):22
~

Pianområdets läge och omfattning
Planområdet omfattar ca 900 m2 beläget i nordöstra delen av
kv Rågen på Skarabergsområdet.

.

.

MARKÄGARE INOM PLANOMRÄ.DET
Skaraberg 2:1 ägs av Skara kommun som enligt köpeavtal från
28 maj 1991 skall försälja den del av fastigheten som finns
inom planområdet till TLC MONTAGE APS. Skaraberg 2:3 ägs av
HSB:s bostadsrättsförening Skaraberg l.
GÄLLANDE DETALJPLAN
För marken inom och runt om planområdet gäller "Utvidgad
stadsplan för sydvästra delen av Skarabergsområdet i Skara",
fastställd av länsstyrelsen 1979-04-18.

NUVARANDE SITUATION

Då Skarabergsområdet planlades 1979 var avsikten att befintligt enbostadshus skulle rivas och ersättas med ett l 1/2plans radhus med tre lägenheter. Stadsplanen avsåg att denna
tomt skulle ingå i bostadsrättsföreningen på Skaraberg 2:3
och disponera fyra parkeringsplatser inom angränsande parkeringsområde. Av sociala skäl bevarades bostadshuset och fastigheten behölls i kommunens ägo. Då fastigheten behölls
tillskapades ett separat enbilsgarage med tillfart via gångvägen.
SKÄL FÖR PLANÄNDRINGEN

Bostadsrättsföreningen önskar inte köpa fastigheten varför
stadsplanens ursprungliga ide ej kan genomföras. Det innebär
att det måste tillskapas fyra parkeringsplatser med tillfart
från gatumark till fastigheten.
Av praktiska och ekonomiska skäl är det önskvärt att kunna
bygga i två våningar i stället för 1 1/2-plan med hög taklutning. Härigenom kan planlösningarna göras effektivare och
husets nockhöjd blir lägre.

Detaljplanens innebörd:
Fastigheten utökas så att den får direktkontakt med angränsande vändplan i sydväst. Härigenom tillskapas erforderliga
parkeringsplatser till fastigheten.
För att kunna åstadkomma bättre möjligheter till god planlösning höjs tillåten byggnadshöjd till 5,0 meter samtidigt
som takvinkeln begränsas till 27 grader. Det innebär att det
blir möjligt att bygga tvåvåningshus samtidigt som taknock
blir ca 1,0 meter lägre. Föreslagen nybyggnad kommer att bli
lägre än angränsande tvåvåningshus väster om fastigheten.
Övriga bostadsbyggnader runt fastigheten saknar fönster mot
nybyggnaden varför det inte kan bli några insynsproblem.
Erforderliga förrådsutrymmen till nybyggnaden kan byggas
mellan bostadshuset och befintlig garagelänga i södra fastighetsgränsen.
UNDERSKRIFT

Detaljplanen är upprättad den 5
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Erik West lin
planarkitekt
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Genomförandebeskrivning
INLEDNING
Detaljplanen innebär att fastigheten utökas så att förbindelse skapas till angränsande vändplan. Byggrätten ger möjlighet
att bygga ett tvåvåningshus med tre lägenheter.
Detaljplanen är av begränsad betydelse och bedöms helt sakna
intresse för allmänheten. Ett s k enkelt förfarande enligt
PBL 5:28 kan därför användas varvid planen bör kunna antas av
byggnadsnämnden redan i augusti 1991.
GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden regleras i bestämmelserna och är fem år
från den dag planen vunnit laga kraft. Om kommunen och fastighetsägaren/ägarna är överens kan bygg lov enligt planen ges
även efter denna tidpunkt .
FASTIGHETSBILDNINGSFRÄGOR
Planen förutsätter att ca 30 m2 överförs från fastigheten
Skaraberg 2:3 till den nya fastigheten Rågen 21 som kommer
att omfatta hela planområdet.
ANSVARS - OCH KOSTNADSFÖRDELNING
Köpeavtal har upprättats 1991-05-28 där Skara kommun säljer
870 m2 av Skaraberg 2:1 till TLC Montage APS. Köparen skall
betala kostnader för lagfart och fastighetsbildning samt
anslutningsavgifter för fjärrvärme, vatten, avlopp och el.
Fastigheten skall anslutas till fjärrvärmenätet.
HSB:s bostadsrättsförening Skaraberg I har 1991-05-13 godkänt
att ca 30 m2 av Skaraberg 2:3 i anslutning till vändplanen
överlåtes. Bostadsrättsföreningen erhåller ersättning för
nedlagda kostnader avseende bortforsling av jord, asfaltering
och staketuppsättning.
UNDERSKRIFT
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