l

ANTAGEN AV BYGQ-lADSNAMNDEN DEN 12 OKTOBER 1992
LAGA KRAFr DEN S NOVEMBER 1992

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV

Eggby 13:2
I EGGBY TÄTORT, SKARA KOMMUN

Planbeskrivning
HANDLINGAR
Detaljplanen utgörs a v denna beskrivning, en plankarta och en
genomförandebeskrivning. Ti ll p lanen hör e n separat fastighetsförteckning.
FÖRUTSÄTTNINGAR
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Planen omfattar fastigheten Eggby 13:2, drygt 1000 m av Eggby
2
2
13:1, cirka 600 m av Stora Foxe rna 3:1 och cirka 450 m av
Eggby 3:7. Även mycket små delar av Eggby 11: 1, 13:3 och 15:1
ingår. Eggby 13:2 är bebyggt med ett enplans småhus, beläget
endast cirka 3 meter f rån den södra fastighetsgränsen . Den del
av Eggby 13:1 som ing år i planområdet är obebyggd bortsett
från ett par mindre u thus. Egg by 3:1 utgörs av åkermark. Genom
planområdet , i väst-öst li g rik tni ng samt i befintlig grusväg,
löper u nderjordiska allmä n na ledningar för vatten och avlopp.
Bortset t från Egg by 3:7, som ägs av Skara kommun , är all mark
inom planområdet privatägd.
För planområdet gäller "Byggnadsplan över ett områ de vid Eggby
vägkors ", fastställd 196 9 . Enligt den får Eggby 3:1, li ksom
intilliggande fastigheter, bebyggas med envånings friliggande
bostadshus. Nuvarande grusade infartsväg, som i dag utgör en
del av Eggby 13:2, skall utgöra allmän gata, med en stor vändplan på del av Eggby 13:1.
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utdrag ur 1969 års byggnadsplan
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Utökningen av Eggby 13:2 berör mark som är av riksintresse för
kulturminnesvården, naturvården och det rörliga friluftslivet.
SKÄL FÖR PLANÄNDRING
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Bostadshuset på Eggby 13:2 ligger endast någon meter från den
södra fastighetsgränsen. Detta, kombinerat med byggnadens
planlösning och tomtens nivåförhållanden, gör det svårt att
bygga till huset och utnyttja tomten rationellt. Ägaren till
fastigheten har därför träffat en preliminär uppgörelse med
ägaren till Stora Foxerna 3: 1 om köp aven cirka 15 meter bred
markremsa söder om fastigheten. En sådan utökning av fastigheten strider mot gällande byggnadsplan varför en ny detaljplan
måste upprättas. Ägaren till Eggby 13:2 har förbundit sig att
bekosta detta.
För den som från söder närmar sig Eggby döljs det aktuella området till stor del av fastigheterna Eggby 7:1 och 9 :1. Enligt
stadsarkitektkontorets uppfattning påverkas inte landskapsbilden eller riksintre ssena negativt av att Eggby 13: 2 utökas.
Inte heller i övrigt finns någ ra skäl för att ur allmän synpunkt motsätta sig den begärda planändringen.
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Pl a nens innebörd:
Planen innebär i huvudsak följande (se även genomförandebeskr i vningen) .
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Eggby kan utökas 10-15 meter söderut, i enlighet med fastighetsägarens begäran.

*

Liksom i 1969 års byggnadsplan förutsättes cirka 350 m av
Eggby 3:7 tillföras Eggby 13:2. En mindre justering av den
östra gränsen görs, jämfört med byggnadsplanen.

*

De lednings områden ( u-områden) som finns i den tidigare
byggnadsplanen stämmer inte överens med va-ledningarnas
verkliga lägen. Planen innebär att detta rättas till. Detta
är enda skälet till att det triangelformade området väste'r
om Eggby 13:2 ing å r i planområdet.

*

Planerna på en kommunal gata med vändplan (Dalvägen) utgår
helt. Infartsvägen blir en angelägenhet endast för de fasti ghetsägare som nyttjar den , vilket i huvudsak varit fallet
även tidigare. Den kommunala snöröjningen upphör.

*

Byggrätten, dvs bestämmelserna om högsta tillåtna byggnadshöjd etc , är densamma som i den tidigare byggnadsplanen.

2

på plankartan illustreras en tänkt utökning söderut även av
fastigheterna väster om Eggby 13:2. Stadsarkitektko ntoret bedömer detta som en ur kommunal synpunkt lämplig lösning, men
ägaren till Eggby 13:1 har förklarat sig inte vara intresserad. Utökningen ingår därför inte i denna plan, utan skall endas t ses som en framtida möjlighet om och när de berörda fastighetsägarna så begär.
Planområdet ingår i område med stor andel alunskiffer i marken
varför man måste utgå från att radonavgången kan vara hög. Nybyggnader skall därför utföras radonsäkert.
UNDERSKRIFT
Detaljplanen är upprättad den 16 september 1992.

'"

." ,;
~
,

. . ; ' ~.

, '.. ...,...... l. 1.,.

Öst~n

~~

,

Ande)sson
stadsarkitekt

Erik Westl~n
p l anarkitekt

F4
4

ANTAGEN AV BYGGNADSNÄMNDEN DEN 12 OKTOBER 1992
LAGA KRAFT DEN 5 NOVEMBER 1992
DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV

Eggby 13:2
I EGGBY TÄTORT, SKARA KOMMUN

Genomförandebeskrivning
INLEDNING
Planens huvudsyfte är att möjliggöra en utökning söderut av
Eggby 13:2 men den innebär också att planerna på kommunal gata
utgår och att tidigare ledningsområdens lägen korrigeras.
TIDSPLAN
Planen bed ö ms vara av begränsad betydelse och endast beröra
kommunen och dem som äger fastigheter i anslutning till planområdet. Ett s k enkelt förfarande enligt PBL (Plan & Bygglagen) 5:28 avses därför användas. Ambitionen är att planen
skall kunna antas a v bygg nadsnä mnden redan i okt o ber 1992.
GENOMFÖRANDETID
Den s k g e nomförandet ide n enligt PBL 5:5 regleras i bestämmelserna och är fem år fr å n den dag planen vinner laga kraft. Om
kommune n och respektive fastighetsägare är överens kan bygg lov
ges enligt planen ä v e n efter denna tidpunkt.
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR O LIKN
Eggby 11:1
Skälet till att en liten del (5-10 m') av Eggby 11:1 ligger
inom pl a n o mrådet är endast att ledningsområdet (betecknat u)
anpassas till nuva rande va-ledningars verkliga läge. I praktiken bör d e t ha ytterst liten betydelse för fastigheten.
Eggby 13:2
Beträffande Eggby 13:2 förutsätter eller föreslår detaljplanen
följande fastighetsrättsliga åtgärder.

*
*

Fastigheten utökas söderut med en cirka 600 m' stor del av
Stora Foxerna 3:1. Kostnaden för fastighetsregleringen tas
av ägaren till Eggby 13:2 om inte annat överenskommes mellan
denne och ägaren till Stora Foxerna 3:1.
Fastigheten utökas mot öster med en cirka 350 m' stor del av
Eggby 3:7. Om detta genomförs samtidigt med övrig fastighetsreglering kan fastighetsbildningskostnaden, som tas av
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ägaren till Eggby 13:2, hållas relativt låg. Kommunen avser
inte att tvinga fram denna reglering varför den endast genomförs om ägaren till Eggby 13:2 så önskar.
Den del av fastigheten som betecknas "g" (infartsvägen)
skall upplåtas för gemensamhetsanläggning om och när behov
uppstår. Tänkbara delägare i gemensamhetsanläggningen är,
utöver Eggby 13:2, även Eggby 13:1 och 15:1 om dessa fastigheter behöver nyttja infartsvägen. Syftet med gemensamhetsanläggningen är att fördela kostnaderna för vägens skötsel
och ~nderhåll på ett rättvist sätt. Om de berörda fastighetsägarna på annat sätt kan komma överens om att fördela
ansvaret behövs ingen gemensamhetsanläggning.

Att kommunens ansvar för Dalvägen helt upphör fordrar en extra
kommentar. Enligt 1969 års byggnadsplan skulle Dalvägen anläggas som allmän gata/väg (eventuellt med vägförening som huvudman), med stor vändplan på Eggby 1 3 :1. Detta har aldrig genomförts, utan marken är fortfarande i privat ägo. Kommunen har
snöröjt vägen men utan att formellt vara skyldig att göra 'det.
Byggnadsplanens genomförandetid har gått ut, och enligt reglerna i PBL 5:11 får då planen "ändras eller upphävas utan att
rättigheter som uppkommit genom planen beaktas". Fastighetsägarnas rätt att kräva en allmän gata gäller inte längre, och
ansvaret för infarten åvilar helt de enskilda markägarna. Det
bör särskilt framhållas att detta gäller oavsett om Eggby 13:2
utökas eller inte.
Eggby 13: 1
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Planen innebär att kommunens rätt att lösa in del av fastigheten för att byg ga gata ocn vändplan definitivt upphävs. För
att kunna bredda den nuvarande infartsvägen kan en två meter
bred remsa i öster överföras till en framtida gemensamhetsanläggning, men endast om berörda delägare begär detta. Se f ö
kommentaren om g-området under rubriken Eggby 13:2 ovan.
Eggby 15:1
1969 års byggnadsplan innebar att det nordvästra hörnet av
fastigheten skulle tas i anspråk f ör gata. Denna plan innebär
i stället att en mindre del av hörnet kan tas i anspråk för
den gemensamma infarten , en förändring som knappast kan vara
negativ , för fastigheten.
Fastigheten har i dag sin infart via infartsvägen till Eggby
13:2. Om den skall ha det även i fortsättningen bör den ingå i
en gemensamhetsanläggning, eller på annat sätt bidra till
kostnaderna för skötsel och underhåll av vägen. Något formellt
hinder för att anordna utfart direkt mot Öglundavägen finns
inte, men den nuvarande utfarten är sannolikt lämpligast både
för fastigheten och ur allmän synpunkt.
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Se även kommentaren om g-området och Dalvägen under rubriken
Eggby 13:2 ovan.
Eggby 13:3
1969 års byggnadsplan innebar att det nordöstra hörnet av fastigheten skulle användas som gata. Denna plan innebär i stället att en mindre del av fastigheten kan tas i anspråk för gemensamhetsanläggning, en förändring som i praktiken knappast
kan innebära någon nackdel för fastigheten.
Huruvida fastighetens infart skall gå via g-området eller inte
avgörs av fastighetsägaren själv. I dag har fastigheten egen
infart och behöver inte delta i någon gemensamhetsanläggning.
LEDNINGS RÄTTER
De ledningsområden (u-områden) som löper genom planområdet' ger
kommunen rätt att lägga ned och underhålla underjordiska ledningar och kablar. Rättigheter och skyldigheter förutsättes
preciseras genom ledningsrättsavtal mellan kommunen och respektive markägare.
PLANEKONOMI
Planen genomförs på initiativ av berörda fastighetsägare,
framför allt ägaren till Eggby 13:2 , och medför inga kommunala
ekonomiska åtaganden utö ver kostnaderna för själva planarbetet. Av dessa har ägaren till Eggby 13:2 förb u ndit sig att be tala 15 .000 :- kronor vilket bedöms vara kommunens självkostnad
för den del av planen som tillgodoser hans begäran. Plankostnaderna för den del som berör Dalvägen, ledningsområden mm
skall tas av kommunen.
UNDERS7RIFT
Detaljplanen är upprättad den 16 september 1992.
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Till
byggnadsnämnden i Skara kommun

utlåtande
efter samråd kring detaljplan för utökning av Eggby 13:2
i Eggby tätort, upprättad den 16 september 1992.
Ovannämnda detaljplan har handlagts enligt reglerna för
enkelt förfarande i PBL 5:28. Den har sänts på samrådsremiss till kommunstyrelsen, tekniska nämnden, Vallebygdens Energi, televerket, länsmuseet, WMI Sellbergs AB,
fastighetsbildningsmyndigheten, länsstyrelsen samt ägarna till sju fastigheter inom och intill planområdet .
REMISSVAR
Kommunstyrelsen (genom kanslichefen), tekniska nämnden
och länsmuseet har inget att erinra.
Televerket har inget att erinra under förutsättning att
befintliga kablar och kopplingspåle får ligga kvar.
Kommentar: Planen förutsätter ingen flyttning av anläggningarna, som i huvudsak ligger inom u-områden. Stadsarkitektkontoret utgår från att lednings rätt el motsvarande finns för anläggningar på enskild mark.
Länsstyrelsen har-i sak inget att erinra, men framhåller
att det inte är förenligt med PBL att genomföra en detaljplan med enkelt förfarande innan kommunen har en antagen översiktsplan.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Enligt kommunfullmäktiges beslut den 2 juli 1987 kan
byggnadsnämnden i fullmäktiges ställe anta detaljplan då
bestämmelserna om enkelt förfarande tillämpats.
Byggnadsnämnden föreslås besluta
att anta detaljplanen, upprättad den 16 september 1992.
Skara den 12 oktober 1992
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ANTAGEN AV BYGGlADSNÄMNDEN DEN 12 OKTOBER 1992
LAGA KRAFT DEN 5 NOVEMBER 1992

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV

Eggby 13:2
I EGGBY TÄTORT, SKARA KOMMUN

Planbeskrivning
HANDLINGAR

Detaljplanen utgörs av denna beskrivning, en plankarta och en
genomförandebeskrivning. Till planen hör en separat fastighetsförteckning.
FÖRUTSÄTTNINGAR
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EGGS:i

Planen omfattar fastigheten Eggby 13:2, drygt 1000 m' av Eggby
13:1, cirka 600 m' av Stora Fozerna 3:1 och cirka 450 m' av
Eggby 3:7. Även mycket små delar av Eggby 11:1, 13:3 och 15:1
ingår. Eggby 13:2 är bebyggt med ett enplans småhus, beläget
endast cirka 3 meter från den södra fastighetsgränsen. Den del
av Eggby 13:1 som ingår i planområdet är obebyggd bortsett
från ett par mindre uthus. Eggby 3:1 utgörs av åkermark. Genom
planområdet, i väst-östlig riktning samt i befintlig grusväg,
löper underjordiska allmänna ledningar för vatten och avlopp.
Bortsett från Eggby 3:7, som ägs av Skara kommun, är all mark
inom planområdet privatägd.
För planområdet gäller "Byggnadsplan över ett område vid Eggby
vägkors", fastställd 1969. Enligt den får Eggby 3:1, liksom
intilliggande fastigheter, bebyggas med envånings friliggande
bostadshus. Nuvarande grusade infartsväg, som i dag utgör en
del av Eggby 13:2, skall utgöra allmän gata, med en stor vändplan på del av Eggby 13:1.
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Utökningen av Eggby 13:2 berör mark som är av riksintresse för
kulturminnesvården, naturvården och det rörliga friluftslivet.
SKÄL FÖR PLANÄNDRING
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Bostadshuset på Eggby 13:2 ligger endast någon meter från den
södra fastighetsgränsen_ Detta, kombinerat med byggnadens
planlösning och tomtens nivåförhållanden, gör det svårt att
bygga till huset och utnyttja tomten rationellt. Ägaren till
fastigheten har därför träffat en preliminär uppgörelse med
ägaren till Stora Foxerna 3:1am köp aven cirka 15 meter bred
markremsa söder om fastigheten_ En sådan utökning av fastigheten strider mot gällande byggnadsplan varför en ny detaljplan
måste upprättas . Ägaren till Eggby 13:2 har förbundit sig att
bekosta detta.
För den som från söder närmar sig Eggby döljs det aktuella området till stor del av fastigheterna Eggby 7:1 och 9:1. Enligt
stadsarkitektkontorets uppfattning påverkas inte landskapsbilden eller riksintressena negativt av att Eggby 13:2 utökas.
Inte heller i övrigt finns några skäl för att ur allmän synpunkt motsätta sig den begärda planändringen.
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Planens innebörd:
Planen innebär i huvudsak följande (se även genomförandebeskrivningen) .
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*

Eggby kan utökas 10-15 meter söderut, i enlighet med fastighetsägarens begäran.

*

Liksom i 1969 års byggnadsplan förutsättes cirka 350 m av
Eggby 3:7 tillföras Eggby 13:2. En mindre justering av den
östra gränsen görs, jämfört med byggnadsplanen.

*

De ledningsområden (u -områden ) som finns i den tidigare
byggnadsplanen stämmer inte överens med va-ledningarnas
verkliga lägen. Planen innebär att detta rättas till. Detta
är enda skälet till att det triangelformade området väste'r
om Eggby 13:2 ingår i planområdet.

*

Planerna på en kommunal gata med vändplan (Dal vägen) utgår
helt. Infartsvägen blir en angel ägenhet endast för de fastighetsägare som nyttjar den, vilket i huvud sak varit fallet
även tidigare. Den kommunala snöröjningen upphör.

*

Byggrätten, dvs bestämmelserna om högsta tillåtna byggnadsh öjd etc, är densamma som i den tidigare byggnadsplanen.
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på plankartan illustreras en tänkt utökning söderut även av
fastigheterna väster om Eggby 13 :2. Stadsarkitektkontoret bedömer detta som en ur kommunal synpunkt lämplig lösning, men
ägaren till Eggby 13:1 har förklarat sig inte vara intresserad. Utökningen ingår d ärför inte i denna plan, utan skall endas t ses som en framtida möjlighet om och när de berörda fastighetsägarna så begär.
Planområ det ingår i område med stor andel alunskiffer i marken
varför man måste utgå från att radonavgången kan vara hög. Nybyggnader skall därför utföras radonsäkert.
UNDERSKRIFT
Detaljplanen är upprättad den 16 september 1992.

~

'1.~

CC=ALl }J-~
Öst~n

Ande / sson
stadsarkitekt

/

j

1
dl

·,

I~~-Il

\:7(41~ WUL - Erik Westl~n
planarkitekt

