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Antagen av byggnadsnämnden den 18 maj 1992 
Laga kraft den IS juni 1992 

DETALJPLAN FÖR 

Småhustomt vid Krämarevägen 
(del av Domprostegården 2:1) 

I SKARA TÄTORT, SKARA KOMMUN 

Planbeskrivning 

HANDLINGAR 

8327 

Detaljplanen utgörs aven plankarta med illustration, samt 
denna beskrivning och en genomförandebeskrivning. Till planen 
hör fastighetsförteckning samt utdrag ur gällande stadsplan. 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

Planen omfattar fem bebyggda, privatägda småhustomter samt ett 
mindre, kommunalt grönområde mellan Krämarevägen och Knallevä
gen i östra Skara. För planområdet gäller stadsplan för kvar
teret Krämaren mm , fastställd den 21 april 1975. Stadsplanen 
stämmer helt överens med markens nuvarande användning, och 
medger att kvartersmarken används för småhus i 1 1 / 2 plan. 

Krämaren 12 och Handlaren 5 är bebyggda med 1 1 / 2- planshus 
medan övriga tomter bebyggts med enplanshus. Grönområdet har 
inrymt en lekplats men utgörs nu endast aven gräsyta med ett 
antal mindre träd och buskar. 

Längs den gångväg som förbinder Krämarevägen med Knallevägen 
ligger lågspännings- och gatubelysningskablar. De kan inte er
sättas utan att det medför orimligt stora kostnader. 

DETALJPLANENS INNEBÖRD 

I och med att lekplatsen lagts ned finns det inte några motiv 
för ett kommunalt grönområde här. Vid Bengtstorpsgatan, endast 
cirka 100 meter längre norrut, finns en rymlig och relativt 
väl utrustad kommunal lekplats dit resurserna bör koncentre
ras. Även sedan lekplatsen lagts ned har man kortare avstånd 
till en allmän lekplats än i de flesta andra småhusområden. 

Planen innebär att det nuvarande grönområdet får bebyggas med 
ett småhus i ett plan. Skälen till att det inte får utföras 
som 1 1j2-planshus är dels att ett sådant skulle kunna skärma 
av kvällssolen för fastigheterna öster om Krämarevägen, dels 
att det skulle avvika från de omgivande husen vid Krämarevägen 
som är enplanshus med låg takvinkel. 



Markremsan mellan Handlaren 5 och Krämaren 12 tillförs någon 
av dessa fastigheter eller delas mellan dem. 

Planen innehåller ett ledningsområde (u-område) som innebär 
att befintliga lågspännings- och gatubelysningskablar kan lig
ga kvar även då marken sålts. 

För de bebyggda fastigheter som ingår i planen sker ingen an
nan förändring än att man får rätt att bygga uthus intill en 
meter från tomtgränsen, i stället för 4,5 meter som i gällande 
plan. 

REVIDERING 

Revideringen den 13 maj innebär endast att planen komplette
rats med u-området. 

UNDERSKRIFT 

Detaljplanen är upprättad den 7 april och reviderad den 13 maj 
1992. 

~/J2 __ ~ _ 
Östen And~rrson 
stadsarkitekt 

G~L 
Erik Westlin 
planarkitekt 
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Småhus tomt vid Krämarevägen 
(del av Domprostegården 2:1) 

I SKARA TÄTORT, SKARA KOMMUN 

Genomförandebeskrivning 

Detaljplanen innebär att ett mindre kommunalt grönområde över
förs till kvartersmark för att kunna säljas och bebyggas som 
småhustomt. 

Detaljplanen är av begränsad betydelse och bedöms endast vara 
av intresse för ägarna till intilliggande fastigheter. Ett s k 
enkelt förfarande enligt plan- och bygglagen 5:28 avses därför 
tillämpas, vilket innebär att planen bör kunna antas av bygg
nadsnämnden redan den 18 maj 1992. 

Fastighetsbildningskostnaden för att överföra markremsam mel
lan Handlaren 5 och Krämaren 12 till tomtmark förutsättes å
ligga den eller de fastigheter som tillförs marken. Markremsan 
kan antingen tillföras en av fastigheterna eller delas mellan 
dem. 

Den nya tomten förutsättes erbjudas intressenterna i kommunens 
tomtkö. 

Då marken säljs skall befintliga el - kablars fortbestånd och 
tillgänglighet säkerställas med ledningsrätt. 

Genomförandetiden regleras i bestämmelserna och är fem år från 
den dag planen vunnit laga kraft. Om kommunen och fastighets
ägaren/ägarna är överens kan bygg lov enligt planen ges även 
efter denna tid. 

UNDERSKRIFT 

Detaljplanen är upprättad den 7 april och reviderad den 13 maj 
1992. 

~e~s~--
stadsarkitekt 

9tt~L 
Erik Westlin 
planarkitekt 


