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DETALJPLAN FÖR 

LILLA HINDSBO II 
(Kvarteret Daggkåpan mm) 
I SKARA TÄTORT. SKARA KOMMUN 
Upprättad den 10 januari och reviderad den 1 februari 2002. 

OSTEN ANDERSSON 
STADSARKITEKT 

Planbestämmelser 

ERIK WESTLIN 
PLANARKITEKT 

Följande gäller inom omröden med nedanstöende beteckningar. Där beteckning saknas 
gäller bestämmelsen inom hela planomrödet. Endast angiven användning och utform
ning är tillöten. 

GRÄNSBETECKNINGAR 

---- Linje ritad 3 mm utanför planomrc:'ldets gräns. 

Användningsgräns. 

Egenskapsgräns. 

MARKANVÄNDNING 

Allmän plats 

ILOKAQ;A TA I Lokaltrafik. 

lp ARK = ==:J Anlagd park. 

INATU~ ==:J Naturomr6de. 

IGe V~O G6ng- och cykelväg. 

Kvartersmark 

E = ==:J Bostäder. 

C = ==:J Transformatorstation. 

UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER. 

Ig-väi~~ G6ngväg 

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE 

ffi:~:~:\:::::::::::::J Marken får inte bebyggas. 

Marken får endast bebyggas med uthus. t ...... +-+-~+ + .... .... .. .... + + .... + 
t t t_+.. 

E~~~ 
E~~:=J 
I u I 

Marken skall vara tillgänglig för gemensamma anordningar. 

Marken skall vara tillgänglig för allmän g6ngtrafik. 

Marken skall vara tillganglig för allmänna underjordiska 
ledn ingar. 

MARKENS ANORDNANDE 

~~~ En ek och tre bokar skall bevaras på sätt som preciseras 
i beskrivningen. 

PLACERING OCH utFORMNING 

Uthus eller annan gårdsbyggnad får sammanbyggas två och två i gemen'
sam fastighetsgräns eller placeras intill en meter från gräns mot grann
fastighet. Uthus som sammanbyggs med huvudbyggnad får placeras intill 
en meter från gräns mot grannfastighet. Huvudbyggnad får placeras intill 
tre meter från gräns mot annan bostadsfastighet. 

<Q» Högsta byggnadshöjd i meter. 

Huvudbyggnads tak skall ges en lutning av minst 1 g och högst 38 grader 
mot horisontalplanet. 

fril. Endast frilig9ande hus . 

Uhus eller annan gårdsbyggnad får inte uppföras till högre byggnadshöjd 
än 3.0 meter. 

ADMINISTRATIV BESTÄMMELSE. 

Genomförarrdetiden slutar 5 år från den dag planen vunnit laga kraft. 

ÖVRIGT 

Grundkartan utgörs av utdrag ur Skara kommuns digitala primärkarta 
i skala 1: 1000. 
Utdrag ur gäl lande detaljplan ingår i planbeskrivningen. 

ILLUSTRATIONER (exempel på utformning). 

Illustrationslinje. 

Antagen av miljö-och byggnadsnämnden den 1 februari 2002. 
Laga kraft den 6 mars 2002. 8367 



Detaljplan mr 

Lilla Hindsbo II 
(Kvarteret Daggkåpan mm) 
i Skara tätort, Skara kommun 

Planbeskrivning 

Handlingar 

Detaljplanen utgörs av denna beskrivning, 
plankarta med bestämmelser samt genom
förandebeskrivning. Till planen hör även 
en illustrationskarta samt en fastighetsför
teckning. 

Sammanfattning 

Planen innebär i korthet följande. 
l. Nuvarande flerbostadshus 

Hindsbo" behålles. 
"Lilla 

2. I anslutning till Lilla Hindsbo byggs 13 
friliggande enbostadshus. 

3. Flerbostadshuset Lilla Hindsbo samt 
sju enbostadshus får biltil1fart från Lin
negatan i norr. 

4. Sex enbostadshus nås med bil från San
frid Welins gatan i öster. 

5. Fyra mycket stora träd i den f d parken 
bevaras. 

Förutsättningar 

Planområdets 

8367 

Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden den 
l februari 2002. 
Laga kraft den 6 mars 2002. 

Planområdets läge och omfattning 
Planområdet ligger i den västra delen av 
Skara. Det omfattar kvarteret Daggkåpan, 
samt de park- och naturområden som om
ger kvarteret. 

Markägare 
Daggkåpan l ägs av Värsåsvillan Förvalt
ning AB, i fortsättningen benämnt Värsås
Villan. All övrig mark inom pianområdet 
ägs av Skara kommun. 

Översiktliga planeringsöverväganden 
Det finns ingen översiktlig plan som på
verkar förutsättningarna för detaljplanen. 

Gällande detaljplaner 
För pIanområdet och intilliggande mark 
gäller de detaljplaner som framgår nedan. 
Förminskat utdrag ur plan 365 finns som 
bilaga till beskrivningen. 

Inom planområdet: 
365 Detaljplan för La Hindsbo (Kvarteret 

Daggkåpan mm), lagakraftvunnen 9 april 
200 l. 
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Utanför planområdet: 
160 Stadsplan för del av Lilla Hindsbo mm 

fastställd 11 augusti 1960. ' 
175 Stadsplan för Hindsberg (stg 469), fast

ställd 12 juli 1962. 
177 Stadsplan för Lilla Hindsbo, fastställd 19 

juli 1962. 
200 Stadsplan för del av stg 468 (La Hinds

bo), fastställd 26 november 1965. 
217 Stadsplan för delar av Stora Hindsbo (stg 

471) mm, fastställd 31 maj 1968. 
222 Stadsplan för delar av Stora Hindsbo (stg 

471) mm, fastställd 24 juli 1969. 
227 Stadsplan för' del av stg 468, Lilla 

Hindsbo, fastställd 7 april 1970. 
253 Stadsplan för del av stg 472 Hederstor

pet, stg 468 mm (mellan lev Kabbelekan 
och väg 47), fastställd 14 september 
1976. 

Jämfört med 2001 års plan (nr 365), inne
bär denna plan att två tidigare föreslagna 
flerbostadshus ersätts av ytterligare fyra 
enbostadshus. Det totala antalet nya lägen
heter minskas från 21 till 13. Dessutom 
slopas några interna gångvägar i kvarteret. 
Ändringarna bedöms inte kunna innebära 
någon negativ påverkan på omgivande fas
tigheter. 

Övriga kommunala beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden har den 13 
december 200 l uppdragit åt miljö- och 
byggnadskontoret att påbörja planarbetet. 

Nuvarande markanvändning 
Mitt i planområdet, på fastigheten Daggkå
pan l, ligger det bostadshus som tidigare 
var huvudbyggnad i gården Lilla Hindsbo. 

Marken öster om Daggkåpan l inrymde, 
fram till för ett antal år sedan, kommunens 
plantskola dvs odlingar där man drev upp 
träd och buskar för utplantering. Även en 
del av marken väster om Daggkåpan l har 
använts som plantskola. Idag är hela områ
det, även den f d trädgården, tämligen 
igenvuxet. 
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Natur och vegetation 
Mellan bostadshuset och Drysans dalgång 
ligger en gammal trädgård med fyra myck
et stora och vackra träd: en blodbok, en ek 
och två bokar. Inom planområdet finns två 
dubbla och relativt täta granhäckar; en in
till Sanfrid Welinsgatan och en cirka 40 
meter väster om Daggkåpan 1. I planområ
dets nordöstra del finns en grupp fullvuxna 
träd. I övrigt står spridda, stora träd av 
skilda trädslag i parken. Inti Il kvarteret 
Träjonet växer en ganska tät björkdunge. 
En alle leder från Linnegatan fram mot Lil
la Hindsbo. 

Drysans dalgång innehåller inom planom
rådet naturmark med karaktär av "vild
mark" dvs växtligheten får i stort sett både 
växa och falla fritt. I slänterna sipprar 
grundvatten och dagvatten fram, och de 
lägre partierna är ganska blöta och svår
framkomliga. Längs dalgångens norra krön 
löper en enkel men vacker promenadväg 
omgiven av stora träd, bl a bokar bevuxna 
med murgröna. 

En kommunal lekplats och en stor trans
formatorstation ligger intill korsningen 
Sanfrid Welinsgatan - Linnegatan. Från en 
bank över Drysans dalgång leder en gång
och cykelväg norrut genom planområdets 
västra del, upp till Linnegatan. 

Grundförhållanden 
Viss oro för jordskred har ibland framförts 
både internt inom kommunen och av ägar~ 
till fastigheter intill dalgången. Mark
sprickor har konstaterats i kvarteret Vårlö
ken öster om planområdet. 

Enligt miljö- och byggnadsnämndens be
dömning beror eventuella sprickor i kvarte
ret Vårlöken på de markuppryllnader som 
gjorts, inte på att den underliggande leran 
är instabil. Tomterna har planats ut mot 
släntkrönet, varvid slänterna blivit något 
högre och brantare än innan kvarteret be
byggdes. 

LA H/Nosao fl 



I början av 1990-talet lät kommunen göra 
en geoteknisk undersökning av mar~förhål
landena i Sanfrid Welinsgatan~ fö rläng
ning. Enligt den består jorden, under ett 3-
4 dm tjockt ytskikt, av flera meter tjock 
lera. Stabiliteten bedömdes som god, men 
eventuella slänter bör inte göras brantare 
än l :3. Byggnader bör inte placeras närn1a
re Drysan än 30-40 meter. 

Trafik 
PIanområdet har ett mycket lugnt läge, och 
störs inte nämnvärt av biltrafik. Linnegatan 
fungerar som huvudgata men har ingen 
genomfartstrafik, och Sanfrid Welinsgatan 
är lokalgata med mycket begränsad trafik. 

Cykeltrafiken fö ljer gatorna och cykel
vägarna. Viss cykeltrafik förekommer på 
en uppkörd stig över den f d plantskolan i 
kvarterets sydöstra del. 

Allmänna ledningar 
Läget för de allmänna ledningarna inom 
planområdet framgår i huvudsak av följan
de kartor. Va-ledningar till det nuvarande 
bostadshuset ligger i allen från Linnegatan. 
Ännu ej utnyttj ade va-ledningar har dragits 
fram till kvarterets sydvästra hörn. Led
ningar finns även i Sanfrid Welinsgatan. 

--- Vatten 

- '-'- Dagvatten 
Spillvatten 
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El (högspänning) 
El (ldgspänning) 
Tele 

Skäl för att upprätta detaljplan 

Såväl 1992 som 2001 års detaljplaner utar
betades i samråd med VärsåsVillan, som är 
ägare till Daggkåpan l. 

Den 23 augusti 200 1 bevilj ade miljö- och 
byggnadsnämnden bygglov för nybyggnad 
av två fl erbostadshus och nio enbostads
hus. Men på grund av bristande efterfrågan 
på lägenheter i området, har Värsåsvi llan 
redan i oktober 2001 bett kommunen ersät
ta de två flerbostadshusen med byggrätt för 
ytterligare fyra enbostadshus. Miljö- och 
byggnadskontoret har inte haft något att 
invända mot detta. 

Planens innebörd 

Det nuvarande flerbostadshuset Lilla 
Hindsbo behålles. Det kommer att utgöra 
naturlig mittpunkt i det nya bostadskvarte
ret "Hindsbo Park". Kring Lilla Hindsbo 
byggs 13 nya enbostadshus i ett och ett 
halvt plan. 

Inga byggnader placeras närmare Drysan 
än SO meter. 
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Upplåtelseform 
Detaljplanen låser inte bostädernas upplå
telseform dvs den preciserar inte om bo
städerna skall upplåtas med hyresrätt, bo
stadsrätt eller äganderätt. Mest sannolikt är 

dock att området delilS upp i fastigheter 
som bebyggs och sälj s. Läs mer om detta i 
genomförandebeskrivningen. 

Värdefulla träd 
Den gamla trädgården och dess stora träd 
utgör, tillsammans med det gamla bostads
huset, den centrala del som det nya bo
stadskvarteret formas kring. Att träden be
varas är oerhört viktigt får att bebyggelsen 
skall få de kvaliteer som eftersträvas. Pla
nen innehåller därför bestämmelse om att 
de nedan angivna träden (en ek och tre bo
kar) skall bevaras. Träden rar inte tas bort 
eller beskäras kraftigt utan miljö- och 
byggnadsnämndens tillstånd. Inte heller rar 
sådana åtgärder vidtas som kan skada dem 
eller avsevärt försämra deras växtbetingel
ser. [ tveksamma fall kan Skara kommuns 
tekniska kontor bistå med rådgivning om 
trädvård olikn. 

I • 

o Träd som skall bevaras och skyddas 

Biltrafik 
Planområdets huvudinfart kommer att vara 
via nuvarande alle från Linnegatan. Det 
nuvarande bostadshuset och sju nya enbo
stadshus nås härifrån, via en intern bilväg. 
Vägen avslutas med en T-formad "vänd-
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plan" som gör det möjligt alt vända med 
lastbil. Sex enbostadshus får tillfart från 
Sanfrid Welinsgatan, varav tre med ge
mensam infartsväg. 

Samtliga hus nås med bil, med möjlighet 
till garage i direkt anslutning till bostaden. 
Norr om Lilla Hindsbo vill Värsåsvillan 
bygga två "entrebyggnader", syrnnletriskt 
placerade på ömse sidor om infartsvägen. [ 
anslutning till dem finns möjlighet att byg
ga ytterligare uthus eller garage om det vi
sar sig finnas behov av sådana. 

Linnegatan består av två enkelriktade kör
banor, åtskilda aven cirka tolv meter bred 
trädplanterad och gräsbevuxen mittremsa. 
Vid infarten till kvarteret Daggkåpan finns 
ingen passage över mittremsan. Bilister 
som kommer österifrån måste därför köra 
fram och vända vid Anders Knös gata in
nan de kan köra in i allen. Motsvarande 
fårhållande finns vid infarterna till Willy 
Hallgrens gata och Hugo Swenssons gata 
strax väster om planområdet utan att det 
innebär några nämnvärda problem. 

Gång- och cykeltrafik 
Området nås med cykel e ller till fots norr
ifrån via infarten från Linnegatan och ös
terifrån från Rektor Julins gata. Fotgänga
re, och i viss mån även cyklister, når kvar
teret söderifrån, från promenadvägen längs 
Drysan. Om de boende så önskar, bör det 
vara möjligt att bygga en eller flera enkla 
gång- och cykelvägar västerut fram till den 
större cykelväg som passerar väster om 
kvarteret. 

En enkel stig skall anordnas från ovan
nämnda promenadväg, i slänten upp mot 
Sanfrid Weli nsgatan. Se illustrationspla
nen. 

Vatten och sp illvatten 
Detaljplanen reglerar inte exakt hur kablar 
och ledningar skall dras till respektive från 
den nya bebyggelsen, men fåljande lösning 
bedöms lämpligast. Skara Energi bygger 
ledningar för vatten, spillvatten och el fram 
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till varje tomt eller tomtplats, som får egen 
anslutning i tomtgränsen. Kvarterets östra 
del (inklusive Lilla Hindsbo) ansluts till 
Sanfrid Welinsgatan. Kvarterets västra del 
ansluts' västerut, till ledningar i 
parkområdet. Dagvattnet leds till Drysan. 
Dimensionerna och konditionen på 
nuvarande ledningar i Sanfrid Welinsgatan 
är tillräckliga för denna lösning, och några 
problem för befintliga bostäder skall inte 
uppstå. Läs mer i genomförandebeskriv
mngen. 

Sophämtning 
Exakt hur sophämtningen skall ske, styrs 
inte av detaljplanen. Men den lösning som 
illustrationsplanen visar, innebär att en av 
de två entrebyggnaderna används som ge
mensamt sophus för Lilla Hindsbo samt för 
de sju enbostadshus som nås norrifrån. 
Renhållningsfordon kan vändas framför 
Lilla Hindsbo med enkel backningsrörelse; 
alternativt anläggs en vändplan omedelbart 
öster om entrebyggnaderna (t ex på armerat 
gräs). 

De tre husen vid Sanfrid Welinsgatan nås 
direkt från gatan. Sophämtningen för de tre 
hus som ligger vid den gemensamma en
tregatan i sydost kan ordnas på olika sätt. 
Exakt vilken lösning man väljer, beror 
både på de boendes önskemål och på reg
lerna i den avfallsplan och renhållnings
ordning som f n utarbetas. 

Planens miljökonsekvenser 
Jämfört med gällande detaljplan bedöms 
planens miljökonsekvenser bli helt för
sumbara. Antalet lägenheter minskas t ex, 
vilket förutsättes leda till något mindre tra
fik till och från området. 

Planens hälsokonsekvenser 
Bebyggelsen bedöms inte få några negativa 
konsekvenser ur folkhälsosynpunkt, tvärt
om. Den innebär att bostäder kan byggas 
nära natur- och rekreationsområdet Dry
sans dalgång och Hindsbosjön, vilket ger 
de boende mycket goda förutsättningar för 
promenader och annan utevistelse. 
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Underskrift 

Detaljplanen är upprättad den 10 januari 

och '''idO~d d~ CiL 
~~O" Edk W"di, 

stadsarkitekt planarkitekt 
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Detaljplan rör 

Lilla Hindsbo II 
(Kvarteret Daggkåpan mm) 
i Skara tätort, Skara kommun 

Genomförandebeskrivning 

Planens syfte 

Planen skall ge företaget Värsås Villan i 
Lundsbrunn AB (nedan benämnt Värsås
Villan) möjlighet att bygga 13 enbostads
hus i kvarteret Daggkåpan. 

Planarbetet 

Planen är, sedd i relation till 200 l års plan, 
av mycket begränsad betydelse och be
döms sakna intresse för en bredare allmän
het. Den hanteras därför med s k enkelt 
förfarande enligt PSL (Plan- och byggla
gen) 5 :28 vilket innebär att den inte ställs 
ut, utan skickas direkt tiII dem som kan 
vara berörda av den. Ambitionen är att pla
nen antas av miljö- och byggnadsnämnden 
den 31 januari 2002. 

Genomförandetid 

Planens genomförandetid, som regleras i 
bestämmelserna, är fem år från den dag 
planen vunnit laga kraft. 

Fastighetsbildningsåtgärder 

Fastighetsreglering 
Planen förutsätter att cirka 10.340 m2 av 
den kommunägda fastigheten Hindsbo l: l 
överförs till VärsåsVillan. VärsåsVillans 
mark kommer därefter sannolikt att delas 
upp i bostadsfastigheter och gemensam
hetsanläggningar, men på fastighetsägarens 
initiativ och i den takt och omfattning som 
denne avgör. 

8367 

Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden den 
l februari 2002. 
Laga kraft den 6 mars 2002. 

Ledningsrätt 
Skara Energi bygger ledningar för vatten, 
spillvatten och el fram tiII varje tomt eller 
tomtplats, som får egen anslutning i tomt
gränsen. Kvarterets östra del, inklusive Lil
la Hindsbo, avses anslutas till Sanfrid We
lins gatan. Kvarterets västra del ansluts väs
terut, till befintliga ledningar i parkområ
det. Dagvattnet leds till Drysan. 

Skara Energis ledningar kommer delvis att 
ligga i mark som utgör gemensamhetsan
läggning, och ska ll därför säkerställas på 
lämpligt sätt. 

Befintliga elkablar omedelbart söder om 
Linnegatan, inom med u betecknad mark, 
förutsättes ligga kvar även sedan marken 
sålts. Vid fastighetsbildning skall lednings
rätt inskrivas. 

I marken omedelbart väster om och paral
lellt med Sanfrid Welinsgatan ligger kablar 
för el (lågspänning) och tele. Huruvida 
kablarna skall ligga kvar eller flyttas bör 
lämpligast avgöras vid husprojekteringen, 
då kostnaderna för en flyttning kan vägas 
mot nackdelarna med att ha allmänna kab
lar inom kvartersmark. Om kab lama ligger 
kvar, skall de säkerställas med ledningsrätt. 
Om de skall flyttas, bekostas flyttningen av 
Värsås Villan. 

Allmän gångtrafik på infarten 
Infarten från Linnegatan är kvartersmark, 
men skall hållas öppen för allmän gångtra
fik inom den del som betecknas x på plan
kartan. Fotgängare måste kunna korsa in
farten då de rör sig i parken. Eventuellt bör 
denna rättighet säkerställas vid fastighets
bildningen. 
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Upplåtelseform och gemensamhetsan
läggning 
Detaljplanen låser inte bostädernas upplå
telseform dvs den preciserar inte om bo
städerna skall upplåtas med hyresrätt, bo
stadsrätt eller äganderätt. Följande altema
tiv är möjliga, där ffi 1 f n bedöms som 
mest sannolikt och lämpligt. 
l. Nuvarande bostadshus Lilla Hindsbo 

upplåts tills vidare med hyresrätt, me
dan enbostadshusen säljs som separata 
fastigheter. Ansvaret för ti lIfartsvägar, 
parken, annan gemensam mark, ge
mensamma sophus, andra gemensam
ma uthus, gatubelysning mm regleras i 
en eller två gemensamhetsanläggning
ar. De tre hus som har direktinfart från 
Sanfrid Welinsgatan behöver inte ingå i 
gemensamhetsanläggningarna. Planen 
utgör inget hinder för att även Lilla 
Hindsbo byggs om till enbostadshus 
och säljs, om och när det skulle bli ak
tuell t. 

2. Hela kvarteret ingår i samma fastighet 
och bostadsrättsförening. Det betyder 
bl a att gemensamhetsanläggning inte 
behövs. 

3. Detsamma gäller om hela kvarteret blir 
en enda hyresfastighet. 

Ansvarsfördelning 

Huvudregeln är att kommunen ansvarar för 
och bekostar alla åtgärder inom allmän 
platsmark medan respektive fastighetsäga
re ansvarar för kvartersmarken. Följande 
preciseringar och kompletteringar bör re
gleras i avtal mellan Skara kommun och 
VärsåsVillan, lämpligen i köpeavtalet. 

Ansvaret får följande åtgärder och/eller 
kostnader ligger på VärsåsVillan. 
l. Merkostnader för ny detaljplan 

15.000:- kronor. 
2. Erforderliga fastighetsbildningsåtgär

der. 
3. Köp av cirka 10.340 m2 av Hindsbo 

l : l. 

4. Flyttning av allmänna kablar intill San
frid Welins gatan, om så önskas eller 
krävs. 

5. Utökad va-avgift. 
6. Rivning av befintlig jordkällare och 

borttagning av nuvarande granhäckar. 
7. Ev. enkla gång- och cykelstigar väster

ut från fastighetsgräns till kommunens 
cykelväg. Sådana far anläggas på 
kommunens mark förutsatt att läge och 
utförande kan godkännas av tekniska 
kontoret. Ansvaret för framtida under
håll av sådana stigar ligger på fastig
hetsägaren/ägarna. 

8. Grusad gångstig söderut från fastig
hetsgräns till Drysans promenads tig 
(cirka 10 meter), ink!. ev. grind. Får an
läggas på kommunens mark efter sam
råd med tekniska kontoret. 

Ansvaret för den grusade gångstigen från 
Drysans promenadstig mot Sanfrid We
lins gatan ligger på kommunen. Ansvaret 
för att bygga va-ledningar fram till varje 
tomt ligger, som ovan nämnts, på Skara 
Energi AB. 

Underskrift 

Detaljplanen är upprättad den 10 januari 
och reviderad den l februari 2002. 
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