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Antagen av kcr.r.unfullmäktigc den 19 oktober 1992 
Laga kraft den 18 nover::ber 1992 

XNDRIMG AV DETALJPLAN FÖR 

Ku1etomten 1:229, 
I AXVALLS TÄTORT , SKARA KOMKUN 

Tillägg till 
P1anbestämme1ser 

1:230 mm 

TILLKOHKANDE ADMINISTRATIV BESTXMHzLSE 

Genomförandetiden slutar fem år f r ån den dag detaljplane!nd
r ingen vunnit laga kraft. 

BESTÄMMELSER SOM UPPHÖR ATT CÄLLA 

(ur 1974-76 års stadsplan) 

• • Med F betecknat område få r bebyggas endast med hus 
som uppförs fri s tående. 

S § 2 mOll! På tomt som omfattor med F betecknat område får en
dast en huvudbyggnad och ett uthus eller annan 
gårds byggnad uppföras. 

8 § på med F betecknat område får huvudbyggnad icke in
rymma mera an tv! bostadslllgenheter. I gårdsbyggnad 
får bostad icke inredas . 

Detaljplaneändringen ar upprättad den 10 december 1991 och re
viderad den 20 januari 1992. 

~:h_" 1"':--:'-' ---
Osten Andersson 
stlldsllrkitekt 
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rik Westlin 
planarkitekt 
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lilltagen av kOlJ1lnW1fu1lmäktige den 19 oktober 1992 
Laga kraft den 18 novembe r 1992 

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR 

Kuletomten 1:229, 
I AXVALLS TÄTORT, SKARA KOMMUN 

Tillägg till 
Planbeskrivning 

HANDLINGAR 

1:230 mm 

Detaljplaneändringen utgörs av detta "tillägg" till planbe
skrivningen samt tillägg till planbestämmelser och genomföran
debeskrivning. Till planändringen hör en samrådsredogörelse, 
en separat fastighetsförteckning, ett utdrag ur gällande 
stadsplanekarta samt ett aktuellt skissförslag till ny bebyg
gelse på Kuletomten 1:77, 1:229 och 1:230. 

OMRÅDE SOM BERÖRS 

Detaljplaneändringen avser större delen av det "kvarter" i Ax
vall som avgränsas av Olofstorpsvägen, Humlegatan, Bangatan, 
Ystaregatan och Mejerigatan. Den omfattar fastigheterna Kule
tomten 1:69, 1:77, 1:102, 1:225, 1:227, 1:228, 1:229 och 
1:230. Butiksfastigheten ingår inte. 

;~ 
1:1117 

som omfattas av planändringen 
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SKÄL FÖR PLANÄNDRING 

En vanlig utveckling i orter som byggts ut kraftigt under 60-
och 70-talen, till vilka Axvall hör, är att efterfrågan ökar 
på små lägenheter i centrala lägen. Många som då byggde småhus 
vill nu ha en mindre och bekvämare bostad men ändå bo kvar på 
orten. Även många ungdomar önskar bo kvar nära föräldrahemmet 
i en billig egen lägenhet. 

Det aktuella "kvarteret" ligger mycket centralt. Inom ca 200 
meter finns i stort sett all allmän och kommersiell service i 
Axvall, vilket gör området mycket lämpligt för smålägenheter. 

De obebyggda fastigheterna Kuletomten 1:229 och 1:230 ägs av 
Skara kommun. Övriga berörda fastigheter är privatägda. 

För området gäller "Ändring av stadsplanen för kvarteren Bryg
geriet, Mejeriet m fl", fastställd den 2 september 1976. En
ligt den får varje fastighet bebyggas med en fristående tvåvå
nings huvudbyggnad samt ett uthus, med högsta tillåtna bygg
nadshöjd 7.6 respektive 3.0 meter. Högst 25% av marken får be
byggas. Varje huvudbyggnad får innehålla högst två lägenheter. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den l oktober 1991 gett 
byggnadsnämnden i uppdrag att revidera gällande plan i enlig
het med ett förslag till bebyggelse som utarbetats av Göran 
Emanuelssons Byggnads AB. 

PLANÄNDRINGENS INNEBÖRD 

Planändringen skall göra det möjligt att bygga smålägenheter 
inom kvarteret. Bestämmelserna om byggnadssätt, högsta antal 
byggnader per tomt och högsta antal lägenheter per huvudbygg
nad skall därför utgå. Byggrätten dvs reglerna om högsta til
låtna vånings- och byggnadshöjd, hur stor del av tomten som 
får bebyggas osv utökas däremot inte. 

Vid bygglovprövning förutsättes byggnadsnämnden särskilt beva
ka att nya lägenheter utformas med god tillgänglighet för per
soner med rörelsehinder. 

För de fastighetsägare som inte vill genomföra någon föränd
ring innebär planändringen inget som helst tvång, bara en 
framtida möjlighet. 

Detaljplaneänoringen är upprättad den 10 december 1991 och re
viderad den 20 januari 1992. Revideringens innebörd framgår av 
samrådsredogörelsen '. 

~L~;:...L----
Östen Ander~]on 
stadsarkitekt 

g~!~ 
Erik Westlin 
planarkitekt 
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Antagen av kommunfullmäktige den 19 oktober 1992 
Laga kraft den 18 november 1992 

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR 

Kuletomten 1:229, 
I AXVALLS TÄTORT, SKARA KOMMUN 

Tillägg till 
Planbestämmelser 

1:230 mm 

TILLKOMMANDE ADMINISTRATIV BESTÄMMELSE 

Genomförandetiden slutar fem år från den dag detaljplaneänd
ringen vunnit laga kraft. 

BESTÄMMELSER SOM UPPHÖR ATT GÄLLA 

(ur 1974-76 års stadsplan) 

4 § Med F betecknat område får bebyggas endast med hus 
som uppförs fristående. 

5 § 2 mom på tomt som omfattar med F betecknat område får en
dast en huvudbyggnad och ett uthus eller annan 
gårdsbyggnad uppföras. 

8 § på med F betecknat område får huvudbyggnad icke in
rymma mera än två bostadslägenheter. I gårdsbyggnad 
får bostad icke inredas. 

Detaljplaneändringen är upprättad den 10 december 1991 och re
viderad den 20 januari 1992. 

~uc92~-
Osten Andersson 
stadsarkitekt 

f),~L ~ Westlin 
p1anarkitekt 

E7b 
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Antagen av kc,mmunful lmäkti ge den 19 oktober 1992 
Laga kraft den 18 november 1992 

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR 

Kuletomten 1:229, 1:230 mm 
I AXVALLS TÄTORT, SKARA KOMMUN 

Tillägg till 
Genomförandebeskrivning 

INLEDNING 

Sedan den l juli 1991 ger PBL (Plan & Bygglagen) 5:12 begrep 
pet "ändring av detaljplan" en annan innebörd än den tidigare 
vedertagna. Ändring av detaljplan innebär numera att den ur
sprungliga planen består och skall läsas tillsammans med de 
tillkommande handlingarna. Denna ändring upprättas och hant e 
ras i enlighet med detta. 

Planändringen hanteras enligt ett s k normalt f örfarande. Am
bitionen är att den skall vinna laga kraft före sommaren 19 92 . 

GENOMFÖRANDETID 

Genomförandetiden för tidigare gällande stadsplan har gått u t. 
Den nya genomförandetiden, som regleras i bestämmelserna, är 
fem år och gäller för den del av den äldre pla nen s om omfa ttas 
a v ändringen. 

FASTIGHETSBILDNING 

I och med att bestämmelsen om högsta antal lägenheter per fas
tighet utgår, finns inte längre något hinder för att t ex läg
ga samman Kuletomten 1:229 och 1:230 till en fastighet. 

EKONOMI 

Planändringen innebär inga nya kommunala åtaganden eller kost
nader. Planavgift enligt byggnadsnämndens taxa tas ut vid 
bygglovgivning inom det område som omfattas av ändringen. 

Detaljplaneändringen är upprättad 
viderad den 20 januari 1992. 

~/~R. -
Östen Ande~lon 
stadsarkitekt 

den 10 december 1991 och re-

gi\l~ 
Erik Westlin 
planarkitekt 
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ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR 

Kuletomten 1:229, 1:230 mm 
I AXVALLS TÄTORT, SKARA KOMMUN 

Samrådsredogörelse 

Ovannämnda planändring är utarbetad enligt PBL (plan- och 
bygglagen) 5:12, i dess lydelse efter den 1 juli 1991. Den är 
upprättad den 10 december 1991, och har i sin helhet sänts på 
samrådsremiss enligt PBL 5:28 till kommunstyrelsen, tekniska 
nämnden/gatukontoret, fastighetskontoret, televerket, Valle
bygdens Elkraft, fastighetsbildningsmyndigheten, hyresgästfö
reningen, länsstyrelsen samt sakägare i 15 brev. 

REMISSVAREN: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, televerket, Vattenfall AB och 
länsstyrelsen har inget att erinra mot planändringen. 

Gatukontoret har inget att erinra mot planändringen, men fram
håller att dagvattenledningar inte finns fram till alla fas
tigheter inom planområdet, t ex inte till Kuletomten 1:77. 
Markens genomsläpplighet är sådan att dagvatten bör kunna tas 
omhand inom fastigheten, vilket bör vara ett krav vid bygglov
givning. 

Kommentar: Frågan avgörs inte i detta sammanhang utan får be
dömas vid bygglovprövningen. 

Rune Fritz, ägare till Kuletomten 1:188, och Kenneth Fröström, 
ägare till 50% av Kuletomten 1:138, motsätter sig planändrin 
gen utan motivering. 

Ethel Larsson, ägare till Kuletomten 1:69, motsätter sig plan
ändringen eftersom den leder till ökad trafik och för många 
familjer i området. Marken bör bevaras som grönområde med lek
plats. 

Helena och Karl-Erik Frithz, ägare till Ku1etomten 1:228, mot
sätter sig planändringen. Skälen är den ökade insynen från nya 
balkonger och altaner, och att det blir för många familjer. 

Kerstin och Matz Sjöström, ägare till Kuletomten 1:227, samt 
Sune Torstensson, ägare till Kuletomten 1:187, anför i huvud
sak följande. Många villor i grannskapet är köpta eller byggda 
under 80-talet och bebos av familjer med skolbarn, inte vuxna 
barn som behöver egna lägenheter. I centrala Skara, där ar
betstillfällena finns, står många lägenheter tomma. Förslaget 
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innebär att ett parkeringsområde byggs inne bland villorna, 
men besökare kommer att ställa sina bilar på de trånga villa
gatorna. Planändringen strider mot den stadsplan som legat 
till grund för dem som valt denna boendemiljö, och berör en 
mycket större grupp människor än de som bor inom planområdet. 
Kuletomten 1:77 bör bebyggas med ett traditionellt småhus. Ku
letomten 1:229 och 1:230 bör i första hand bevaras som grönom
råde, i andra hand bebyggas med småhus. I det senare fallet 
bör antingen en utfart anordnas norrut över parkeringen, eller 
Bn väg byggas som förbinder Mejerigatan med Humlegatan. 

Kommentar: Planändringen kan knappast medföra någon märkbar 
trafikökning intill Kuletomten 1:69. Däremot kan naturligtvis 
den nya infartsvägen från Mejerigatan innebära vissa störni n
gar för fastigheterna intill. Både på Kuletomten 1:225 och 
1:227 ligger emellertid garage och garageinfart intill in
fartsvägen, vilket minskar störningsrisken betydligt. Hur mån
ga parkeringsplatser som behövs för boende och besökare avgör s 
inte i planen. Det är möjligt att de illustrerade platserna 
(en per lägenhet) är för få, men detta bedöms inte slutgiltigt 
förrän vid bygglovprövningen. Kuletomten 1:229 och 1:230 är 
sedan gammalt planlagda för bostadsbebyggelse, och det finns 
inte tillräckliga skäl eller ekonomiska resurser för att an
lägga ett kommunalt grönområde här. Redan i dag har man rätt 
att bygga tvåvåningshus inom planområdet, varför insynsproble
men inte blir nämnvärt större som följd av denna planändring. 
Antalet hushåll blir större men det är, som framgår av be
skrivningen, en medveten strävan i ett centralt område som 
detta. på de aktuella tomterna (1:77, 1:229 och 1:230) ökar 
antalet hushåll från sex till tolv jämfört med vad gällande 
plan medger, vilket inte bedöms medföra oacceptabla olägenhe
ter. Enligt både kommunens och det aktuella byggföretagets 
uppfattning finns ett långsiktigt behov av smålägenheter cent
ralt i Axvall, oavsett om nuvarande lågkonjunktur bl a lett 
till färre arbetstillfällen för ungdomar (t ex på Sommarland/ 
St Ekeberg) och tomma lägenheter. 

Avslutningsvis bör framhållas att det är ett kommunalt intres
se att möjliggöra byggnation av nya smålägenheter centralt i 
Axvall. Vidare bör planändringens omfattning bedömas i förhål
lande till vad gällande stadsplan medger, inte till hur områ
det för tillfället utnyttjas. Enligt stadsarkitektkontorets 
uppfattning är planändringens negativa effekter inte större än 
att de bör vara godtagbara för de berörda fastighetsägarna. 

REVIDERING 

De framförda synpunkterna föreslås inte medföra någon revide
ring av remissförslaget. Som följd av kritiken skall stads ar
kitektkontoret emellertid frångå det enkla förfarandet enligt 
PBL 5:28 för att i stället övergå till ett s k normalt förfa
rande. Det betyder att planändringen inte antas av byggnads-
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nämnden den 20 januarl som planerat. Den kommer l stället att 
ställas ut för allmän gransknlng, för att därefter på nytt be
handlas i byggnadsnämnden och föras upp tlll kommunfullmäktlge 
för eventuellt antagande. Utställnlngstlden kommer att ge 
tillfälle för mera lngående samråd mellan kommunen och de be
rörda fastlghetsägarna. 

Revlderlngen den 20 januarl 1992 lnnebär endast att genomfö
randebeskrlvnlngen ändrats beträffande planförfarandet. 

UNDERSKRIFT 

Detaljplaneändrlngen är upprättad den 10 december 1991 och r e 
vlderad den 20 januarl 1992. 

stadsarkltekt 
Erlk Westlln 
planarkltekt 
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