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Planbeskrivning
HANDLINGAR
Detaljplanen utgörs av plankarta med bestämmelser, denna
planbeskrivning och en genomförandebeskrivning. Till planen
hör grundkarta och fastighetsförteckning.

INLEDNING
Stadsarkitektkontoret har utarbetat en detaljplan för området
nordväst om Ängslyckevägen i Eggby. Planen innebär en omdisponering av den byggrätt som finns i gällande byggnadsplan, och
syft ar till nybyggnation av fem parhus med tio relativt små
lägenheter.

PLANDATA
Planområ dets läge och omfattning framgår av kartan nedan. Det
utgör en del av fastigheten Eggby 3:7, som ägs av Skara kommun. För planområdet gäller Byggnadsplan över ett område vid
Eggby vägkors, fastställd av länsstyrelsen den 11 augusti
1969. Någon aktuell översiktlig plan finns inte .
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Planområdets läge
BEFINTLIGA FÖRHALLANDEN
Marken inom planområdet är i huvudsak plan. Den mark som är
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aktuell för bebyggelse utgörs av åkermark, och någon n~mnv~rd
vegetation finns inte. Intill Ängslyckev~gen finns en byggnad
med sex radhusl~genheter. Ängslyckev~gen ~r i huvudsaklig överensst~mmelse med g~llande byggnadsplan utbyggd som gata
fram till en v~ndplan i sydv~st. I planområdets nordöstra del
finns en mindre markv~g, Holmav~gen"
och öster om denna ligger Eggbys vattenverk.
Kommunen ~r huvudman för både gator och allm~nna ledningar i
Eggby. Huvudledningar för vatten, avlopp och tele ligger i
Ängslyckevägen . Omedelbart utanför p l anområdets norra hörn
passerar en ledning från vattentäkten till vattenverket.
Vattentillgången utgör inget problem i Eggby. Däremot ligger
sannolikt avloppsreningsverket nära sin kapacitetsgr~ns, och
en översyn ~r angelägen. Denna byggnation bör dock kunna godtas eftersom det gäller en redan planlagd byggr~tt.
Planområdet ligger inom område med stor andel alunskiffer i
marken, varför man måste utgå från att radonavgången ~r hög.
Nybyggnader skall därför utföras radonsäkert i enlighet med
anvisningar i Statens Planverks (num Boverkets) rapport nr
59 / 1982.
i Eggby ligger vid genomfartsv~gen (länsv~g 747) s trax
söder om planområdet, på endast cirka 300 meters gångavstånd.
Med en stig väster om Eggby 16:5 kan gångavståndet förkortas
til l 150-200 meter. Länsv~gen trafikeras måndag-fredag av
l~nstrafikens busslinjer 211 och 212 mot Skara, Skövde och
Timmersdala.
Aff~ren

DETALJPLANENS
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Enligt g~llande byggnadsplan får man inom planområdet uppföra
ytterligare två radhuslängor, i princip lika den vid Ängslyc-
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Lennart Sundling ab

kevägen. på grund av ökad efterfrågan på smålägenheter i Eggby
har det blivit aktuellt att utnyttja detta. Därvid har byggnadsnämnden emellertid funnit den nuvarande byggrätten olämpligt stel i sin uppläggning, och i stället rekommenderat fem
parhus med sammanlagt tio smålägenheter. I huvudsaklig
överensstämmelse med ett förslag som utarbetats av Göran Emanuelsson Bygg AB grupperas husen runt en gemensam gård, där
parkering och lägenhets förråd samlas vid gårdens östra del.
Taxi, sopbilar större transporter och liknande förutsättes
utnyttja körvägen genom kvarteret. Befintlig radhuslänga
integreras i gårdsbildningen och sammanförs med de nya husen
till en enda fastighet.
Det föreslagna kvarteret stämmer i huvudsak överens med vad
gällande byggnadsplan redovisar. En mindre utökning föreslås
vid vändplanen i söder och mot nordost.
Eftersom marken består av öppen åkermark är det angeläget att
snarast plantera läbildande och avgränsande vegetation, framför allt innanför kvarterets nordvästra och nordöstra gränser.
Med tanke på det väl synliga läget i landskapet bör man företrädesvis välja arter som är naturligt förekommande i Valleområdet.
Teknisk försörjning
Nybebyggelsen ansluts lämpligast till befintliga ledningar i
Ängslyckevägen, omedelbart väster om befintlig radhuslänga.
Som ovan nämnts förutsättes sopbilar utnyttja gångvägen genom
kvarteret. Denna måste således dimensioneras för tyngre
fordon. Sopkärl kan därvid antingen ställas i gemensamt
utrymme i förrådsbyggnadens norra del eller i anslutning till
varje hus. Detta innebär att sopbilarna inte behöver utnyttja
vändplanen på Ängslyckevägen. Trots detta medger planen att
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vändplanen vidgas, för att därigenom ge god handlingsfrihet i
framtiden.
UNDERSKRIFT

Detaljplanen upprättad den 1 0 juni och reviderad den 9 augusti
1989.
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Antagen av byggnadsnämnden den 4 september 1989
Laga kraft den 28 september 1989

DETALJPLAN FÖR

DEL AV EGGBY 3:7
I EGGBY TÄTORT, SKARA KOMMUN, SKARABORGS LÄN

Genomförandebeskrivning
INLEDNING
Detaljplanen möjliggör nybyggnad av fem parhus med sammanlagt
tio smålägenheter strax väster om Ängslyckevägen i Eggby.
TIDPLAN OCH GENOMFÖRANDETID
Avsikten är att byggnationen skall påbörjas så snart planen
vunnit laga kraft, men beroende på efterfrågan kan en del av
utbyggnaden komma att senareläggas. Genomförandetiden regleras
i planbestämmelserna och är fem år från den dag planen vunnit
laga kraft. Inom denna tid beräknas huvuddelen av planen ha
genomförts, men om fastighetsägaren och kommunen är överens
kan bygglov ges enligt planen även efter genomförandetidens
utgång.
ANSVARSFÖRDELNING
Marken inom planområdet ägs av Skara kommun. Avsikten är emellertid att marken skall säljas så att exploateringen kan ske
helt i privat regi. Kommunen ansvarar då endast för utbyggnad
av Holmavägen nordost om kvarteret och framdragande av allmän na ledningar till fastigheten.
FASTIGHETSBILDNING
Detaljplanen förutsätter att en ny fastighet bildas som inkluderar både de befintliga radhuslägenheterna och de nya parhusen.
UNDERSKRIFT
Detaljplanen är upprättad den 10 juni och reviderad den 9
augusti 1989.
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SKARA l<OMMUN

A-85-89

STADSAR KITEKTKONTORET

Till

byggnadsnämnden i Skara kommun

Utlåtande
efter samråd kring detaljplan för del av Eggby 3:7 i
Eggby tätort, upprättad den 16 maj 1989
Ovannämnda detaljplan har handlagts enligt reglerna
för enkelt planförfarande i PBL 5:28. Planen innebär
endast en omdisponering av den byggrätt som finns i
gällande byggnadsplan, och bedöms därigenom inte vara
av något större intresse för en bredare allmänhet.
Detaljplanen har i sin helhet sänts på samrådsremiss
till fyra berörda fastighetsägare samt till kommunstyrelsen, gatukontoret, tekniska nämnden, fastighetsnämnden, fritidsnämnden, brandförsvaret, socialnämnden, handikapprådet, stadsingenjörskontoret, televerket, Vallebygdens Elkraft, Sellbergs Renhållnings AB,
fastighetsbildningsmyndigheten, hyresgästföreningen
och länsstyrelsen.
Via gruppkorsband till hushåll i Eggby och Öglunda m m
inbjöds till ett samrådsmöte i Vallegården den 21
juni.
Följande svar har inkommit. Kommunstyrelsens arbetsutskott, tekniska nämnden, fastighetsnämnden, fritidsnämnden, brandförsvaret, televerket och länsstyrelsen
har inget att erinra .
Vid samrådsmötet deltog 26 personer. Några invändningar mot detaljplanen framkom inte.
Sellbergs Renhållnings AB föreslår att det i planen
klart anges antingen att sopbilar skall kunna köra på
gångvägen genom kvarteret eller att en central plats
för sopkärl anordnas i anslutning till parkeringsplats
och förråd vid Holmavägen. Om körning genom kvarteret
inte möjliggörs behöver både Holmavägen och Ängslyckevägen förses med tillräckligt stora vändplaner för att
medge vändning utan backning.
Kommentar: Planen förutsätter att sopbilarna kör på
gångvägen. Sopkärl kan då placeras antingen i gemensamt soprum i förrådsbyggnadens norra del eller i anslutning till varje entre. Planbeskrivningen har kompletterats beträffande detta.
Posr:;.d:-.:s s

.

53: S3 SI\:.Ar....\

:3:; 1. 163::

3;;.n :~ giro

~ ! c! :o n

:51~

121::

::~-7296

9

A-85-89

För att få större handlingsfrihet inför framtiden har
planen reviderats något så att vändplanen vid Ängslyckevägen utökats till 18 meters diameter. Att bygga
om vändplanen är dock inte aktuellt för närvarande,
eftersom sopbilarna med den ovan angivna lösningen
inte behöver utnyttja den .
Revideringen den 9 augusti innebär att användningsgränsen vid vändplanen justerats samt att beskrivningen kompletterats beträffande sophantering.
Enligt kommunfullmäktiges beslut den 2 juli 1987 kan
byggnadsnämnden i fullmäktiges ställe antaga detaljplan när bestämmelserna om enkelt planförfarande tilllämpats. Med hänvisning till ovanstående föreslås
byggnadsnämnden bes l uta
att antaga detaljplanen, reviderad den 9 augusti 1989.
Skara den 9 augusti 1989
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