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FÖRSLAG TILL ÄND RAD OCH UTVIDGAD STAD SPLAN 
Upprättat 19 79- 03 - 22 , rev i derat 1979 - 05-18 

BESKRIVNI NG 

Plankarta 
Bestämmel se r 
Beskrivning 
Samråds redo gö r els e 
Fastighetsförteckning 
Grundkarta 

Planområdet är beläge t i den norra delen av Varnhems 
tätort. Den största delen av planområdet utgöres av 
det område som enligt länsstyrelsens beslut 1976-07-09 
\IDdantogs vid fastställelse av förslag till stadsplan 
för Pickagå rden, Klostret 22:1 m fl. 

Planområdet omfattar 1,6 ha. 

För en mindre del av planområdet samt ,för omgivande mark 
gäller stadsplan fastställd av länsstyrelsen 1976-0 7-09. 
För området som enligt ovan undantogs fr ån fastställelse 
gäller utomplansbestämmelser. 

Gällande plan tillåter för en del av planområdet samt för 
området söder därom friliggande bostadshus i en våning. 



Befitnliga 
förhållanden 
Terräng-
fö rhå 11 anden 

Fornläm
ningar 

Bebyggelse 

Markägo
förhå ll'anden 

PLANFÖRSLAG 
Bebyggelse
område 

Öster omplanområdet tillAter samma plan bebyggelse i 
en våning för idrottsändamål och bebyggelse i två vå 
ningar för allmänt ändamål. 

Ett stort område i väster anges som allmäri plats, park. 

Området no'rr om planområdet utgöres av åkermark. 

Marken inom planområdet sluttar mot nordväst för att 
åter stiga brant längst i väster. 

15 meter norr om planområdet ligger en fornlämning . Ett 
skyddsavstånd på 15 meter till den har ansetts tillräck 
ligt. 

Det planerade bostadsområdet är obebyggt idag men gator 
n~ .är byggda. Öster om det planerade bostadsområdet är 
en ·i .drot!shall och en skola nyligen färdigställda. En 
förskola kommer också att byggas. 

Marken· inom planområdet ägs av kommunen. 

Avsikten med planförslaget är att utvidga det planerade 
bostadsområdet med sex tomter. 

Enligt det ovan nämnda förslaget till stadsplan upprät
tat 1976-02-13 avsågs det aktuella planområdet att be
byggas med fristående bostadshus. 

Den norra delen av planförslaget undantogs från faststä 
lelse p g a att spridningsområde för svingödsel förekor 
omedelbart norr om det då föreslagna bebyggelseområdet . 
Denna spridning har numera upphört på fastigheten 
Klostret 10:3 och detta avses säkrat genom intecknings
servitut eller liknande. 

Marken i den västra delen av planområdet föreslås som 
park. Denna del anses som olämplig att exploatera även 
om spridningen av svingödsel på området nordväst om 
planområdet skulle upphöra då den skulle kräva pumpan
läggning för avlopps försörjningen. 

Förgårdsområdet för de fyra tomterna väster om gatan 
föreslås till 4,5 meter för att minska eventuell upp
fyllnad. 
Dessa tomter bör lämpligtvis bebyggas med suterrängshu~ 
Det kari bli nödvändigt att lägga husen så lågt att spi ] 
vatten från suterrängvåningen inte kan anslutas med 
självfall till ledningarna i gatan. I så fall får en
skild pumpanläggning ordnas för avloppet. I suterräng
våningen.kan då inrymmas bad, kök och tvätt men inte 
wc. Dagvatten kan infiltreras i marken . 

För att uppnå en bättre anpassning till terrängen före· 
slås den norra delen . av gatan i gällande plan flyttad 
något mot öster. Härigenom kommer ca 750 m2 kvarters
mark att överföras från skolområdet till bostadsområde' 
Gatan föreslås lagd så att befintliga ledningar inte 
behöver flyttas. 
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Grundlägg
. ningsför
hållanden 

Skyddsrum 

Parkmark 

Vatten och 
avlopp 

Värme 

PLANGENml
FöRA NDE 

SAHRAD 

Skola, förskola och butik kommer att ligga Inom SU U me 
ter från planområdet . 

Någon särskild grundundersökning har inte utförts inom 
det aktuella området. Av erfarenheter från befintliga 
närliggande byggnader och gator framgår att grundlägg
ningsförhållandena inte torde utgöra hinder för den fö
reslagna bebyggelsen. 

Planområdet ingår inte i skyddsrumsort. 

Den föreslagna bebyggelsen kommer att utgöra en del av 
ett postadsområde där andelen parkmark är mycket stor. 
För att nedbringa underhållskostnaderna föreslås att 
parkområdet får användas som slåttermark, och detta 
förutsättes gälla även för den del av parkområ det som 
ligger inom den 1976-07-09 fastställda stadsplanen. 

Särskild VA-utredning bifogas förslaget. 

Beslut om typ av uppvärmningssystem h~r inte fattats. 

Tomterna kommer att upplåtas med äganderätt för enskilt 
byggande. 

Till förslaget hör en särskild samrådsredogörelse. 

Planförslaget upprättat 

J . I J- .I 
fltfv/t77~ 

Jonas Häggström 
stadsarkitekt 

1979-03-22 

Mats Windmark 
planingenjör 

Planförslaget reviderat 1979-05-18 

Mats Windmark 
planingenjör 
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FöRSLAG TILL ÄNDRAD OCH UTVIDGAD STADSPLAN 

Tillägg till beskrivningen 

Revidering av planförsl ag upprättat 1979-03-22 

Det i beskrivningen omnämnda avtalet med ägaren av 
Klostret 10:3 om att inte sprida flytgödsel mm ome
delbart norr om pl anområdet har inte kunnat genom
föras. 

Vid ' en jämförelse med andra tätorter i jordbruksbyg
der kan emellertid konstateras att den föreslagna be
byggelsen skulle bli betydligt mindre utsatt än vad 
so. förekommer på många andra håll. Vid sydvästliga 
vindar som är dominerande bl å ser det från planområ 
det mot åkrarna, medan t ex Fogdegårdsområdet i syd
västra delen av Varnhem då är direkt utsatt. Där 
finns dessutom flera tomter som vetter direkt mot 
jordbruksfastigheter, medan tomterna i planarnrådet 
har en 7-10 meterbred parkremsa mot jordbruksfastigheten. 

Dju,rproduktionen på Klostret 24: l torde inte ge nämn
värt större störningar på planområdet än för övriga 
delar av Varnhem. Djurlukten kan spridas med vinden, 
men nordvästlig vind som är den kritiska riktningen 
är den minst frekventa. 

Slutligen får det anses rimligt att ny bebyggelse i 
lantbruksbygder inte får hindra pågående jordbruks
verksamheter. Den som köper en fastighet i jordbruks
bygder bör därför informeras om vilka olägenheter som 
tidvis kan uppstå. 
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Till det reviderade planförslaget hör de handlingar 
som anges i beskrivningen på sid 1. 

Skara 19 79 -05-18 

J nI b !fo;Y' ,Z:::-
Jonas Häggström 
st adsarkitekt 

Mats Windmark 
p1aningenjör 
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KLOSTRET 22:1, M FL 
VARNHEMS TÄTORT 
SKARA KOMMUN 
SKARABORGS. LÄN 

FÖRSLAG TILL ÄNDRAD OCH UTVIDGAD STADSPLAN 

SAMRADSREDOGÖRELSE . 

Samråd har skett med kommunstyrelsen, stadsingenjörskon
toret, Vallebygdens elverk , televerket, lantmä teriet, 
gatukontoret, vägförvaltningen, trafiksäkerhet snämnden, 
hälsovårdsnämnden, fritidsnämnden, sociala centralnämnden , 
skolstyrelsen, fastighetsnämnden, kulturnämnden, landsan-
t'ikvarien och lantbruksnämnden . . 
Samråd har skett med gatukontoret beträffande ga tuhöjder 
och gatans läge i plan med hänsyn till befintliga led-
ningar.' . 

Hälsovårdsnämnden avstyrker planförslaget med hänsyn till 
att det föreligger risk för luktstörningar från ett svin
stall på Klostret 24:1. En utbyggnad av svinproduktionen 
är planerad . Avståndet från svinstallet till planområde t 
är ca 300 meter.Skulle planförslaget förverkligas anser 
hälsovårdsnämnden att varaktiga garantier måste skapas 
för at~ svin- och flytgödsel ej sprids på fastigheten 
Klostret 10:3 och att övrig gödsel nedmyllas omedelbart 
efter spridning . 

Lantbruksnämnden anse r att i en tätort av Varnhems karak
tär som omges av jordbruksmark och med flera djurstallar 
i närheten kan under vissa tider lukt från djurstallar 
och gödsel inte undvikas men att den föreslagna bebyggel
sen inte torde bli mer utsatt än övrig bebyggelse i tätor
ten. 
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Lantbruk snämnd en noterar att ägaren till Klostret 10:3 är 
beredd att diskutera med kommunen att en zon mot bebyggel
sen undantages vid gödselspridning. 

Diskussioner har förts mellan kommunen och fastighetsäga
ren till Klostret 10:3 om en begränsning av spridning av 
svin- och flytgödsel på fastigheten. 

Länsstyrelsen har behandlat planförslaget vid samråd. 
Man anser att ett villkor för fastställelsen är att i 
beskrivningen omnämnt avtal mellan kommun och fastighets
ägare till 10:3 är klart och att rätt finns att inskriva 
detsamma. 

Planförslaget 1979-01-22 som är godkänht av byggnadsnämn
den har ändrats med avseende på formali.synpunkter. Hand
läggningen har övertagits av planingenjör Mats Windmark 
som ersätter planingenjör Kerstin Johansson. 

Planförslaget upprättat 

} . Il':" /
. J I{ty7 TV"J;ik--

Jonas Häggström 
stadsarkitekt 

Planförslaget reviderat 

)4l-o 1v--1~. ~ ..... ~ 
Mats Windmark 
planingenjör 

1979-03-22 

Mats Windmark 
planingenjör 

1979-05-18 
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FÖRSLAG TILL ÄNDRAD OCH UTVIDGAD STADSPLAN 

STADSPLANEBESTÄMMELSER 

l § ~LANOMRADETS ANVÄNDNING 

Byggnadskvarter 

Med B' betecknat område får användas endast för 
bostadsändamål. 

2 § MARK SOM 'INTE FAR BEBYGGAS 

Med punktprickning betecknad mark f år inte be
byggas. 

3 § BYGGNADSSÄTT 

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

4 § BYGGNADS LÄGE 

Garagebyggnad skall placeras minst 6 meter från 
gata . 

5 § EXPLOATERING AV TOMT 

l mom Antal byggnadeT 

På tomt som omfattar med F betecknat område får 
endast en huvudbyggnad och ett uthus eller annan 



2 mom 

3 mom 

gårdsbyggnad uppföras. 

Byggnadsyta 

Av tomt som omfattar med F betecknat område får 
högst en fjärdedel bebyggas. 

Antal lägenheter 

På med F betecknat område får huvudbyggnad icke 
inrymma mer än en bostadslägenhet. I gårdsbygg
nad får boningsrum icke inredas. 

6 § BYGGNADS UTFORMNING 

l mom 

2 mom 

a) 

b) 

Våningsantal 

På med romersk siffra betecknat område får bygg
nad uppföras med högst det antal våningar som 
siffran anger. 
Härutöver får, där terrängens lutning så medger, 
sluttningsvåning anordnas. 

Byggnadshöjd 

På med I betecknat område får huvudbyggnad icke 
uppföras till större höjd än 4,4 meter. 

På med B betecknat område får uthus eller annan 
gårdsbyggnad icke uppföras till större höjd än 
3,0 meter. 

Planförs1age~ upprättat 1979-03-22 

~rn4?JJrL 
Jonas Häggström 
stadsarkitekt 

Mats Windmark 
planingenjör 

Planförslaget reviderat 1979-05-18 

Mats Windmark 
planingenjör 
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Förslag till ändrad och utvidgad stadsplan för Klostret 
22:1 m fl, l Varnhems tätort, upprättat 1979-03-22 

Rubricerat planförslag har varit utställt under tiden 
1979-03- 26 t o m 19 79 -04-17. 

Följande yttranden har inkommit: 

l) Harald Persson, ägare av Klostret 10:3: 
Gödslingsförbud för en jordbruksfastighet innebär 
ett s tort intrång och kostnad , vilket förutsättes 
att kommunen räknat med. 

2) Fredrik Andersson, ägare av Klostret 24:1, där svin
uppfödning bedrivs: 
Luktproblemen från svinuppfödningen på fastigneten 
har lett till klagomål från boende trots att Picka
gårdsområdet, omedelbart söder om planområdet, ännu 
inte är bebyggt . Han kan inte påtaga sig några kost
nadskrävande investeringar "utöver vad som är praxis 
för glesbygd". Han anser att planförslaget endas t 
kommer att försvåra levn adsvil lkoren för honom och 
för eventuella boende i det föreslagna planområdet, 
och motsätter sig därför förslaget . 

Kommentarer 

Frågan om 1antbruksproduktionens störningar p å bebyggel
sen har närmare diskuterats och utretts. Resultatet är 
en revidering av planförsl aget genom ett tillägg till 
beskrivningen 1979-05 - 18 . 

Yttrande nr 1 

Hänvisning till tillägget till beskrivningen. Revide 
ringen innebär att det inte blir något gödslingsförbud 
och därmed inget intrång på fastigheten och därmed inga 
e,'" ko,'o,de. fö, k1'g,odeo_ ~ 
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Yttrande nr 2 

Hänvisning till tillägget till beskrivningen. Bebyggel
sen inom planområdet torde inte bli mer utsatt än öv
rig bebyggelse inom Klostret 22:1 och inte nämnvärt mer 
än övrig bebyggelse i Varnhem. 

Med anledning av revideringen 1979-05-18 har underrät
re1se skickats till de sakägare som beröres av änd
ringen. Dessa har också givits tillfälle att vid sam
manträde taga del av ändringen. (Handläggning enligt 1 7 § 
4 och 5 mom byggnadsstadgan) . Följande har fr amkommit. 

A) Harald Persson har muntligen sagt sig inte ha något 
att tillägga i ärendet. 

B) Fredrik Andersson har genom advokat Jan- Erik Lund 
inkommit med yt trande ' 1979-09-10. Yttrandet beto
nar och utvecklar ytterligare vad som sägs i 
Fredrik Anderssons tidigare yt trande. "Bost adshus 
belägna ca 300 meter från svinhusen kommer med sä
kerhet at t få allvarliga luktproblem", oavsett vad 
som sägs i tillägget till " beskrivningen . "Det är 
då tänkbart att Fredrik Anderssons verksamhet kom
mer att hindras genom föreläggande från myndigheter 
i syf t e att begränsa olägenheterna. Formellt torde 
också de boende inom området kunna åberopa granne
lagsbestämmelser i jordabalken eller miljöskydds
lagen." En planerad utvidgning av besättningen i 
framtiden från 20 till 75-80 suggor torde vara omöj
lig. "Tillbörlig hänsyn och beaktande av enskilda 
intressen enligt byggnadsstadgan § 9 torde rimligen 
leda till att den planerade bebyggelsen inte kommer 
till stånd". 

Kommentar 

I skrivelsen från Fredrik Anderssons ombud framför s 
inget som inte har kommenterats i tillägget till be
skrivningen och i den tidigare kommentaren, varför 
hänvisning får gö ras till dessa. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås byggnadsnämm 
den besluta: 

att inkomna yttranden ej skall föranleda ändringar 
utöver den revidering som gjorts 1979-05-18, 

att revideringen 1979-05-18 ej skall föranleda ny 
utställning, 

att godkänna det 19 79 - 05 -1 8 reviderade stadsplaneför 
slaget, 
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att med stöd av kommunfullmäkt iges beslut 1971-03-15 . 
§ 55 anta förevarande av stadsarkitekt Jonas 
Häggström och planingenjör Mats Windmark, 1979-03-22 
upprättat och 1979-05-18 reviderat förslag till 
ändrad och utvidgad stadsplan för ' Klostret 22:1 
m fl i Varnhems tätort, samt 

att uppdraga åt stadsingenjören att hos länsstyrelsen 
anhålla om fastställelse av förslaget. 

Skara 1979-09-11 

0f'fl. YJ J:Å~{)l. ~ 
Jonas Häggström 
stadsarkitekt 


