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DET ALJPLAN FÖR 

Krämaren 17 mm 
I SKARA TÄTORT, SKARA KOMMUN 

UPPRÄTTAD DEN 4 APRIL 1997 OCH REV. DEN 10 APRIL 1997 

öSTEN ANDERSSON 
ST AOSARKITEKT 

ERIK WESTLIN 
PLANARKITEKT 

Planbest~mmelser 
Följande gdller inom omr~den med neElanst~ende beteckningar. D:3r beteckning saknas g:3ller 
best:3mmelsen inom hela planomr~det . Endast angiven anvdndning och utformning :3r till~ten. 

GRÄNSBETECKNINGAR 

-- --- - Linje ritad 3 mm utanför planomr~dets grdns. 
Anvdndningsgrdns. 
Egenskapsgrdns. 

MARKANVÄNDNING (Kvartersmark) 

ffi: : J Bost:3der 

UTNYTTJANDEGRAD 

Varje fastighet f~r inrymma högst en l:3genhet. 

BEGRÄNSNINGAR A V MARKENS BEBYGGANDE 

c·· ··· ·· ····· ·····) .. . . . .. - , . ... . .. . . ..... ... . ... . . .. . . . 
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.. + + + * 
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Marken f~r inte bebyggas . 

Marken f~r endast bebyggas med uthus och garage. 

Marken skall vara tillg:3nglig för underjordiska allm:3nna 
ledningar. 

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE 

Huvudbyggnad skall placeras minst 4.5 meter fr~n tomtgr:3ns. 

Uthus f~r placeras intill en meter fr~n tomtgr:3ns. 

<3> Högsta byggnads höjd i meter för huvudbyggnad. 

~38 Minsta respektive största taklutning i grader. 

Uthus f~r inte uppföras till högre byggnadshöjd dn 3,0 meter. 

STöRNINGSSKYDD 

~ . • • 4 Tdttslutande plank skall finnas till en höjd av minst 2.00 och 
högst 2.40 meter. Byggnadsn:3mnden kan medge l:3gre höjd 
eller annan utformning om fastighets:3garna gemensamt s~ 
beg:3r och om skyddet :3nd~ blir tillrdckligt. Agaren till 
Kr:3maren 21 ansvarar för plankets fortbest~nd om inte annan 
uppgörelse trdffas mellan fastighets:3garna. 

ADMINISTRA TIV A BESTÄMMELSER 

Genomförandetiden slutar fem ~r fr~n den dag planen vunnit laga kraft. 

Den tomtindelning som fastst:3lldes den 3 maj 1967 upphör att g:3lla i den del 
som ing~r i planen. 

öVRIGT 

Grundkartan utgörs av utdrag ur Skara kommuns digitala prim:3rkarta i skala 1:1000. 
Utdrag ur g:3llande detaljplan ing~r i planbeskrivningen. 
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Detaljplan för 

Krämaren 17 mm 
i Skara tätort, Skara kommun 

Plan beskrivning 

HANDLINGAR 

Detaljplanen utgörs av denna beskrivning, en 
plankarta med bestämmelser samt en genOmIöran
debeskrivning. Till planen hör en separat fastig
hetsförteckning. 

PLANENS SYFTE 

Planens syfte är att möjliggöra utökning av bo
stadsfastigheterna Krämaren 16 och 17. genom att 
del av Krämaren 21 och viss allmän plats tillförs 
fastigheterna. 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

Läge och omfattning 

Planomrddets läge och omfattning 

Planområdet ligger i Skaras östra del, strax norr 
om Jula Postorders anläggningar. Det omfattar bo
stadsfastigheten Krämaren 17, del av Krämaren 21 
samt allmän platslparkmark. Planområdets area är 
ca 2500 m'. 

Gällande detaljplan 
För planområdet gäller stadsplan för kvarteret 
Krämaren mm, fastställd av länsstyrelsen den 13 
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ANTAGEN AV BYGGNADSNÄMNDEN DEN 
14 APRIL 1997. 

LAGA KRAFT DEN 20 MAJ 1997. 

februari 1980. Enligt den tar Krämaren 17 endast 
användas för bostäder medan Krämaren 21 endast 
tar användas för handel. Kommunens mark skall 
utgöra allmän plats/park. 

Förminskat utdrag ur gällande detaljplan 

Planområdet idag 
På Krämaren 17 finns ett bostadshus och ett ga
rage. Den del av Krämaren 21 som ingår i planom
rädet är bevuxen med buskar och mindre träd. I 
planomrädets östra gräns stär ett ca två meter högt 
träplank. Den allmänna platsmarken består av re
lativt vildvuxen gräsyta. 

Inom planområdet finns ett stort antal allmänna 
ledningar för tele och el: 
• Längs gränsen mot Krämaren 30: Två hög

spänningskablar och en signalkabeI. 
• Omedelbart väster om blivande gräns mot 

Krämaren 21: Två lågspänningskablar som ut
gör serviser till Krämaren 21. 

• Omedelbart norr om och längs med den f d vä
gen genom området: Stråk med viktiga riks
kablar för tele. 

• Söder om den f d vägen: Rikskabel för tele, av 
något mindre vikt. 

• Omedelbart utanför de sydöstra och nordöstra 
gränserna till Krämaren 17: Lokaltelekabel. 

Krämaren 17 



SKÄL FÖR AIT UPPRÄITA DE
TALJPLAN 

Ägaren till Krämaren 17 har Wrhön sig om möj
ligheterna att utöka fastigheten med den mark som 
utgör skyddsplantering på Krämaren 21. Ägaren 
till Krämaren 21 har sagt sig godta en sådan lös
ning. Marken skiljs från Krämaren 21 i övrigt av 
ett ca två meter högt träplank, och disponeras i 
praktiken redan i dag av Krämaren 17. Även 
stadsarkitektkontoret har ställt sig positivt men an
sett att, Wr att ffi en ändamålsenlig kvarters- och 
fastighetsbildning, även del av den kommunala 
parkmarken bör överWras till bostadskvarteret. 
Under hand har ägaren till Krämaren 16 Wrklarat 
sig intresserad av den västra delen av den allmänna 
platsmarken. 

Den mark som skall tillföras bostadsfastigheterna 
ffir. enligt gällande detaljplan, endast användas för 
handel respektive allmän plats. Ny detaljplan 
måste därWr upprättas som stöd för fastighetsreg
leringen. 

PLANENS INNEBÖRD 

Markanvändning 
Planen innebär att planområdet skall utgöra kvar
tersmark som endast ffir användas Wr bostäder. 
Den innebär att befintliga tomter utökas men inte 
att någon ny tomt eller något nytt bostadshus till
kommer. 

Ledningar och kablar 
De större el- och telekablarna säkerställs med led
ningsområden (u-<lmråden) och lednings rätt. Delar 
av de ledningsomräden som innehåller telekablar 
ffir bebyggas med uthus, men endast under Wrut
sättning att det inte innebär hot mot kablarnas åt
komlighet, funktion eller fortbestånd. Detta kan i 
de flesta fall lösas genom att kablarna läggs i skyd
dande rör under byggnaderna. 

Betr ledningar och kablar i övrigt, se genomJljran
debeskrivningen. 

PLANENS MILJÖKONSEKVENSER 

Planen innebär att den planterade skyddszon, som 
enligt gällande detaljplan skall finnas mellan bo
stadskvarteret och verksamheten på Krämaren 21 , 
blir del av Krämaren 17. Detta bör inte innebära 
att skyddet flirsämras. snarare tvärtom. Planen fli
reskriver dessutom att tättslutande plank skall fin
nas som störningsskydd i den nya fastighetsgrän
sen. 
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REVIDERING OCH UNDERSKRIFT 

Detaljplanen är upprättad den 4 april och reviderad 
den 10 april 1997. Revideringen innebär fliljande. 
• Ett tidigare flirslag att överWra ca 50 m' av 

Krämaren 21 till Gårdfarivägen har utgått 
• Planen har kompletterats med bestämmelse om 

att gällande tomtindelning upphävs. 

~JL:x @l!L-
stadsarkitekt planarkitekt 

Krdmaren 17 



Detaljplan för 

Krämaren 17 mm 
i Skara tätort, Skara kommun 
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Genomförandebeskrivning 

PLANENS SYFTE 

Planens syfte är att medge överfliring av allmän 
plats och del av Krämaren 21 till Krämaren 16 och 
17. 

PLANARBETET 

Planen är av begränsad betydelse och bedöms sak· 
na intresse for en bredare allmänhet. Den kommer 
därfor att hanteras med enkelt fOrfarande enligt 
PBL 5:28 vilket innebär att den inte stlllls ut, utan 
skickas direkt till dem som kan vara berörda av 
den. Ambitionen är att planen antas av byggnads
nämnden den 14 april 1997. 

GENOMFÖRANDETID 

Genomf<irandetiden, som regleras i bestllmmelser
na, är fem år från den dag planen vunnit laga kraft. 

FASTIGHETSREGLERING 

Planen forutsätter att 1063 m' av Krämaren 21, 
329 m' av Domprostegården 2: l , 646 m' av Dom
prostegården 4:1 samt 8 m' av Skaraberg 3:21 
överfors till Krämaren 16 och 17. Huvuddelen av 
denna mark tillf<irs Krämaren 17 medan den väst
ligaste delen läggs till Krämaren 16. Avvikelser 
från fordelningen kan göras om berörda fastighets
ägare är överens. 

LEDNINGAR OCH KABLAR 

Ägarna till Krämaren 16 och 17 är skyldiga ta er
forderlig hänsyn till de el- och teleledningar som 
finns i den mark som tillfOrs fastigheterna. Utan 
ledningsinnehavarnas godkännande tar inga åtgär
der vidtas som kan utgöra hot mot ledningarnas åt
komlighet, funktion eller fortbestånd. Det kan for
utom bebyggelse även gälla markarbeten, led
ningsdragningar, trädplanteringar etc. 

Innan planen antas skall gällande ledningsrätter 
eller annat likvärdigt avtal finnas som skydd fOr 
ledningarna. 

De mindre el- och telekablarna i området säker
stlIlIs endast med ledningsrätt eller motsvarande 
eftersom det ger större flexibilitet än u-<>mräde. Då 
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krävs ingen planändring fOr att t ex bygga till bo
stadshuset om fastighetsägare och ledninginneha
vare är överens om att flytta kablarna. 

ÖVRIGT 

Planbestämmelserrta fOreskriver att ett 2 - 2,4 me
ter högt tlIttslutande plank skall finnas i gränsen 
mot Krämaren 21, som skydd mot störningar från 
verksamheten på denna fastighet. Ägaren till Krä
maren 21 har, såsom ansvarig fOr störningarna, 
huvudansvaret fOr plankets fortbestånd om inte an
nan uppgörelse träffas med ägaren till Krämaren 
17. 

Ägaren till Krämaren 17 har fOrbundit sig att beta
la kommunens merkostnader fOr planarbetet, upp
gående till max 12.000 kronor. Därtill kommer 
kostnader for markköp och fastighetsreglering 
samt, vid framtida bygglovprövning, ordinarie 
avgifter enligt taxan fOr byggnadsnämndens verk
samhet. 

Detaljplanen är upprättad den 4 april och reviderad 
den 10 april 1997. 
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