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Detaljplan för

Del av Eggby 3:7

Antagen av samhällsbyggnadsnämnden
den 19 mars 2007.
Laga kraft den 18 april 2007.

i Eggby tätort, Skara kommun

Planbeskrivning
Handlin ar
Detaljplanen utgörs av denna beskrivning, en
plankarta med bestämmelser samt en genomförandebeskrivning. Till planen hör en separat
fastighetsförteckning samt en arkeologisk utredning.
~1t1l'EmS S

fte

.

Planen skall ge de planmässiga förutsättningarna för att sälja och bebygga den del av Eggby 3:7 som utgör en "lucka" i bebyggelsen öster om Höjentorpsvägen.

Planerin sför.utsättnin ar

rådet gäller byggnadsplan för ett område vid
Eggby vägkors, fastställd den II augusti 1969.
Enligt den får grannfastigheterna bebyggas
med friliggande envånings en bostadshus, med
högsta byggnadshöjd 5.6 meter och taklutning
upp till 45'.
Topografi, vegetation och bebyggelse
Planområdet är obebyggt och består av gräseller ängsmark. Det är i huvudsak platt dvs det
finns inga nämnvärda nivåskillnader.
Trafik
Planområdet ligger vid Höjentorpsvägen (allmänna vägen nr 2750) som trafikeras av 2 300 fordon per årsmedeldygn. Vägen är skyltad 50 km/h förbi planområdet.
Markradon
Planområdet ingår i kommunens s k högriskområde för markradon. Risken verkade bekräftas år 2004 då en s k korttidsmätning på grannfastigheten Eggby 5:4 visade mycket höga radongashalter.
Fornlämningar
Området mellan Eggby tätort och Eggby kyrkby innehåller kommunens efter Såntorp största
gravfält, med lämningar från sten-, brons- och
järnåldern. Risken för fornlämningar har uppenbarligen varit skälet till att marken tidigare
inte planlagts.

Planområdets läge och ol1ifattning

Planen omfattar den del av Eggby 3:7 som ligger öster om Höjentorpsvägen (allmän väg nr
2750) samt del av Höjentorpsvägen.
Markägare
Eggby 3:7 ägs av Skara kommun.
Gällande detaljplan
Planområdet är inte tidigare detaljplanelagt.
För det angränsande området norr om planom-

I november 2005 gjorde Västergötlands museum, på länsstyrelsens uppdrag och efter kommunens begäran, en arkeologisk utredning för
Eggby 5:4 samt del av Eggby 3:7. Utredningen
(se bilaga) kunde inte påvisa några spår av
fornlämningar eller annat av antikvariskt intresse inom den aktuella delen av Eggby 3:7.
Eggby ängar
Omedelbart väster om Höjentorpsvägen ligger
Eggby ängar, som fungerade som mönstringsoch samlingsplats för Västgöta kavalleriregemente på 1600-talet. På 1920- eller 3 O-talet
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restes en minnessten som erinrar om ängens
militära historia. Ängarna har tidigare utgjort s
k fornvårdsobjekt, och skötts i samverkan mellan länsstyrelsen och kommunen. De är numera inhägnade, och hålls öppna med fårbete.

Teknisk försörjning
Servisledningar for vatten och spillvatten till
Eggby 5:4 passerar, med stöd av ett gällande
avtalsservitut, rakt genom den aktuella delen
av Eggby 3:7.

Bebyggelse
Plan bestämmelserna innebär att tomten endast
får användas for bostäder. Huvudbyggnaden
får inte ha högre byggnadshöjd än 6.5 meter
och inte högre totalhöjd än 8.5 meter. Det innebär att planen medger tvåvåningshus, forutsatt att det byggs med flackt tak. Skäl for detta
är dels att tomten är relativt stor, dels att Eggby sedan tidigare innehåller hus av varierande
storlek och utseende. Fastigheten får inrymma
högst två lägenheter, och högst 20 % av dess
area får bebyggas.
Markradon
Nya bostadsbyggnader skall grund läggas radonsäkert, och får inte byggas med källare.

Befintliga va-ledningar

Då 1969 års byggnadsplan upprättades, uteslöts Eggby 3:7 eftersom man bedömde att
marken ingick i gravfåltet och därför sannolikt
inte kunde bebyggas. Gränsen för Eggby tätort
drogs omedelbart norr om Eggby ängar. Sedan
dess har marken legat som en till synes omotiverad lucka i bebyggelsen, i folkmun ofta kallad "obebyggda tomten".
Som nämnts ovan har den arkeologiska utredningen inte kunnat påvisa några spår av fornlämningar eller annat av antikvariskt intresse
var for det inte bör finnas några h inder for att
bebygga marken. För att klarlägga om och hur
en ny tomt får bebyggas har detta forslag till
detaljplan upprättats.

Detarplanens innebörd
Huvudsyfte
Planens huvudsyfte är, som nämns ovan, att
göra det möjligt att sälja och bebygga den del
av Eggby 3:7 som utgör en "lucka" i bebyggelsen vid Höjentorpsvägen.

Fornlämuiugar
Även om den arkeologiska utredningen inte
kunnat visa några spår av fornlämningar, skall
man vara medveten om att planområdet ligger
i en omgivning med mycket rika forekomster
av fornlämningar. Om fast fornlämning trots
allt påträffas under grävning eller annat arbete
skall arbetet omedelbart avbrytas och förhållandet anmälas till Länsstyrelsen (kulturminnesiagen 2:4 och 2: 10). Den som påträffar
fornfYnd (lösa foremål) skall snarast anmäla
det till Västergötlands museum, Länsstyrelsen
eller Skara kommun.
Trafik
Den nya fastigheten rar utfart direkt mot Höjentorpsvägen. Utfarten kommer att ligga i en
svag ytterkurva varfor siktförhållanden bedöms bli godtagbara.
Sophantering
Sophämtningsfordon trafikerar Höjentorpsvägen.
Teknisk försörjning
Fastigheten kommer att ingå i kommunens
verksamhetsområde för vatten och avlopp.
Planen innehåller inget ledningsområde (" uområde") for den servisledning som idag går
genom Eggby 3 :7. Skälet är att man innan fastigheten bebyggs skall kunna bedöma om ledningarna bör ligga kvar eller flyttas. Planen
skall inte hindra att en ny ägare lägger om ledningarna, om denne bedömer det vara värt
kostnaderna.
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MiI"ö- och 'hälsokonsekvenser J.
Från 2004 gäller nya bestämmelser i PBL 5: I 8
avseende miljöbedömning av detaljplaner. En
plan skall genomgå miljöbedömning om dess
genomförande kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som avses i MB (Miljöbalken) 6: I 1.
Miljö- och byggnadskontorets bedömning är
att denna detaljplan inte medfår någon nämnvärd påverkan på miljö eller hälsa i miljöbalkens mening varför särskild miljöbedömning
inte behövs. Följande tre fårhållanden bör
dock kommenteras.
Trafikstörningar
Trafikmängderna på väg 2750 är så små och
tomten så djup att man kan bortse från eventuella störningar.
Jordbruksdrift
Planområdet ligger i direkt anslutning till
jordbruksmark. I Skara kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter anges vilka skyddsföreskrifter som gäller får jordbruksverksamhet intill
planlagd bostadsbebyggelse.
Markradon
Som nämns ovan, är risken får markradon stor.
Nya bostadsbyggnader skall grundläggas radonsäkert, och får inte byggas med källare.

Underskriff
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Detaljplanen är upprättad den 23 januari 2007.
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Antagen av samhällsbyggnadsnämnden
den 19 mars 2007.
Laga kraft den 18 april 2007.

Del av Eggby 3:7
i Eggby tätort, Skara kommun

Genomförandebeskrivning
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Planen skall göra det möjligt att sälja och bebygga den del av Eggby 3:7 som utgör en
" Iucka" i bebyggelsen vid Höjentorpsvägen i
Eggby.
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Planen bedöms vara av begränsad betydelse
och sakna intresse för en bredare allmänhet.
Den kommer därför att hanteras med enkelt
förfarande enligt plan- och bygglagen 5 kap 28
§. Det innebär att den under minst två veckor
sänds på remiss direkt till dem som äger
grannfastigheter och andra som kan vara berörda av planen. Ambitionen är att planen antas av samhällsbyggnadsnämnden den 19 mars
2007.

Enligt gällande avtalsservitut har ägaren till
Eggby 5:4 rätt att behålla befintliga servisledningar för vatten och avlopp genom den nya
fastigheten. Kostnaderna för eventuell flyttning skall alltså tas av ägaren till den nya fastigheten om inte annan överenskommelse kan
träffas med någon eller några av övriga berörda parter dvs Skara kommun, Skara Energi AB
e ller ägaren till Eggby 5:4.
Ledningsrätt bör bildas när parterna är överens
om det långsiktigt bästa läget för servisledningar och anslutningspunkter.
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Genomforandetiden, som regleras i bestämmelserna, är fem år från den dag planen vunnit
laga kraft.

Skara kommun har ansvaret för planens genomförande. Det betyder att kommunen ansvarar for foljande .
• Fastighetsbildning.
• Fastigheten fordelas och säljs enligt reglerna för kommunens tomtkö.
• Kommunen erbjuder anslutningspunkt för
kommunalt vatten och avlopp. Avgifter tas
ut enligt Skara Energi AB:s taxa.
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Detaljplanen är upprättad den 23 januari 2007.

OSten Anderss~n
stadsarkitekt

Fasti' he'tSbildnin
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Planen förutsätter att en ny bostadsfastighet
bildas av den del av Eggby 3:7 som ligger öster om väg 2750 samt söder om Eggby 3:5 m fl
fastigheter.
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Erik Westlin
planarkitekt

