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Plan beskrivni ng
HANDLINGAR
Detaljplanen utgörs av plankarta med bestämmelser och
illustrat ion, beskrivning med samr ådsredogörelse samt
genomförandebeskrivning . Till d e taljplan e n hör grundkarta och fastighetsförteckning.
.!.:"

INLEDN I NG
St adsarkit ektkontore t har utarbetat ett förslag till deta ljpl an för d e n s y döstra delen av det s k Pickagårdsområdet i Varnhem. Detaljplanen
utgår från en förfrågan
från landstinget och innebär i huvudsak att ett grupphem
för utvecklingsstörda byggs på mark som i gällande plan
avsatts för två småhustomte r.
Vid p l anläggningen avses e t t
tillämpas .

s k e nkelt planförfarande
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Planområdets l äge
Planområdets storlek är c irka 7000 kvadratmeter. Det omfattar Klostret 10: 15 , 22 : 39 , 22 : 52 samt park - och gatu mark.
Klostret 10:15 är i enskild ägo. I övrigt ägs mark e n 1nom
planområdet av kommunen.
GÄLLAND E DETALJ PLAN
För planområdet gäller stadsp l an för Pi ckagår den (Klostre t 22:1 m fl), fas tst älld av länssty r elsen den 14 oktobe r 1982. Den förutsätter att den v ästra delen av de n
stora e k onom i bygg naden rivs och att två nya s måh us byggs
väster därom.
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SKÄL FÖR PLANÄNDRING
Sedan flera år har landstinget haft som mål att i mOJligaste mån ersätta boende på institutioner med boende
i egen lägenhet, och en boendeform som visat sig lämp lig bl a för många utvecklingsstörda är s k grupphem
för 4 eller 5- personer. En av flera platser i Skara
kommun som landstinget bedömt lämpliga för grupphem är
de nu aktuella fastigheterna Klostret 22:39 och 22:52
- dock har man framfört att tomten inte behöver vara
fu llt så stor.
Ägar e n till Klostret 10:15 har i flera sammanhang begärt att få utöka f astigheten så att den stora ekonomibyggnaden kan bevaras i sin helhet. Byggnaden ligger
i dag till drygt en tredjede l på kommunens mark.
FÖRUTSÄTTNINGAR
Riksintressen
Planområdet ingår i område som är av riks in tresse för
d et rörliga fri lu ftslivet och gränsar ti l l område som
är av riksintresse för kulturminnesvården.
~~E~_~~b_~§9§~~~!~~_~_~

Den v ästra hälften av planområdet utgörs av åkermark
som sluttar relativt kraftigt mot no rd v äst. Den östra
hälften, Klo stret 10 :1 5, är en etablerad gårdsbildning
med bostadshus, tre uthus och höga träd. Fastigheten
har tillfart från allmänna vägen 683 (Axvallavägenl i
söder .
Markens ytlager utgörs inom Pickagårdsområdet bl a av
svallad alunskiffermor än och moränlera med alu nsk ifferfragment v arför man har uppmä t t hög radonavgång från
marken. Det innebär att nybyggnader måste utföras radonsäkert i enlighet med anvisningar i Statens Planverks rapport nr 59/1 982, vilket kan medföra vissa merkostnader.
Någon särski ld geoteknisk undersökning har inte gjorts
i nom Pickagårdsområdet. Erfarenh e terna från tidigare
byggna t ion ger dock i nge n anledni ng befara några extraordinära grundläggningsproblem utöver vad radonföre komsten förorsakar.

Planområdet ligg e r i ett område som är rikt på fo rnlämningar. Enligt f ornminneslagen är en exploatör skyldig
att avbryta arbetet om en fornlämning påträffas och an mäla förhållandet ti ll län sstyrelsen .
~§9~!~9~E

Inom planområdet finns inga allmänna ledningar.
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DETALJPLANENS INNEBÖRD
Jämf6rt med gällande stadsplan innebär
huvudsak f6ljande f6rändringar .

~etaljplanen

i

- I s t ället f6r två småhus skapas en byggrätt f6r ett
st6rre bostadshus (grupphem) i e tt plan mella n Axvallavägen och Klostret 22:43 - 22:45. Tillfart till
grupphemmet anordnas från Pickagårdsvägen i väster
medan en gångpassage byggs från fastighetens nord6stra h6rn ut mot Bj6rsgårdsvägen.
- Ett t idigare f6r es laget, smalt gr6nområde mella n Klostret 10:15 och 22 : 39 ersätts av e tt ledn in gsområde på
kvartersmark .
- Klostret 10:15 ut6kas västerut så att d en stora ekonomibyggnaden i sin helhet kommer att ligga inn e på fastigheten. Byggnaden kommer till stor del att ligga på
mark som inte får bebyggas, vilket dock inte hindrar
att d en bevaras och att vissa i nv ändiga ändringar g6rs
(se Plan- och by gg lagen 8:4).
Siktf6rhållandena vid Pickagårdsområdets utfart mot Axva l lavägen är inte ti llf redsstäl la nde. F6r att inte f6rvärra
situationen b6r ut6kningen av Klostret 10:15 g6ras så att
fast ighete ns gräns mot gatan vi nklas av mot norr i den
västra delen.

Det känsliga landskapet vid Varnhem ställer stora krav på
landskaps anpassning av tillkommande bebyggelse. Bestämmelserna PBL 3 : 1 om särskild milj6hänsyn skall därf6r tilllämpas v id pr6vning av lov f6r ny -, om - och ti llbyggnader .

Krav en på tillgänglighet f6r r6relsehindrade måste natur ligtvis tillgodoses vid grupphe msbygget. Det innebär bl a
att gångvägen till Bj6rsgårdsvägen skall utf6ra s så att den
ka n användas äv e n av rullstolsbundn a p er soner. F6r att få
godtagbara lutningar på gångvägen beh6ver mark en sänkas i
d e ss s6dra del. En uppg6relse b6r därvid träffas med ägar na
ti ll Klostret 22:43 om sänkning av markni vå n och utjämnande
av slänter även på del av deras fastighet.

F6r att säkerställa ett utrymme f6r allmänna ledningar in nehåller planen ett l edningsområde längs grupphemstomtens
6stra gräns. Något o medelbart behov finns dock in te .
Spillvatten och vattense rvis er är sedan tidigare framdragna
till tomtgräns f6r Klostret 22:39 och 22:52 och den ena servisen beh6ver nu proppas. Dagvatten b6r kunna omhändertagas
genom infiltration på tomten.

4

••
Grupphemmet förutsättes förses med någon form av vattenbur et uppvärmningssyst e m. Befint l iga elanläggn i ngar har tillräcklig kapacitet för uppvärmning med e l .
Sophämtning på Björsgårdsvägen innebär i dag a llvar liga
trafikrisker . Eftersom det inte finns utrymme för att vän da, backas sopbilarna ofta en lå ng sträcka. För att minska
dessa r isker innehåller planen ett utrymme för backvändning
omedelbart öster om Kl ost ret 22:43 , i princip på samma sätt
som gällande stadsplan men något mindre.
UNDERSKR IFT
Detaljplanen upprättad den l december 1987 och reviderad
den 13 januari 1988. Revideringens innebörd framgår av
samrådsredogö r elsen .
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Genomföran de beskrivn ing
INLEDNING
Detaljplanen
syftar till dels nybyggnad av ett s k
grupphem för utvecklingsstörda inom Pickagårdsområdet
i Varnhem, de l s utökning av Klostr et 10 : 15 så att en
befintlig ek onomibygg nad kan bevaras i sin helhet .
TIDPLAN
Byggstart skall ske så snart som möjligt vilket beräk nas till v åren 1988.
GENOMFÖRANDETID
Detaljplanens genomförandetid regleras i bestämmelser na och upphör 5 år från den dag detaljplanen vunnit
laga kraft .
ANSVARSFÖRDELNING

Gj~!
,!--&

Huvudregeln är at t markägaren ansvar ar för alla åtgär der på kvartersmark och kommunen för å tgä rder inom den
allmänna platsmarken . Vi ssa speciella krav ställs dock
på exploatören av grupphemsfastigheten i samba nd med
genomförandet . Således förutsättes a tt man bygger en
rullstolsanpassad gångväg fram till v ändp la ts e n på Björs gårdsvägen. Marknivån behöver sänkas relativt kraftigt
för att man skall få acceptabel lutning, och exploatören
skall då efter samråd med ägarna till Klostret 22 :4 3
sänka mark nivån och jämna ut slänter även på de l av deras fastighet . Vidare skall exploatören, också i samråd
med berörda markägare , utför a p lant e ring av häck i gräns
mot Klostret 22:43 och 22:45 .
FASTIGHETSBILDNING
Kostnaderna för fastighetsreglering bör till två femte delar belasta ägaren till Klostret 10 : 15 och till tre
fe mted elar kommunen.
Gräns mellan Klostret 10 : 15 och grupphemsfast igh eten
skall l igga i u -områd et s östra gräns.

L

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Anslutningspunkt för vatten och avlopp till grupphemmet
anvisas vid den nya fastighetens nordvästra hörn.
EKONOM I
Pl anavgift b e räknas enligt byggnadsnämndens taxa och
tas ut som del av granskningsavgiften vid bygglovprövningen .
Detaljplanen
upprättad den l december 1987 och revi d erad
den 13 j anuari 1988 .
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stadsarkitekt
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STADSAR KlTE KTK ONTORET

Antagen av byggna dsnämnden d en 18 jan ua ri 1988
Laga kraft den 11 februari 1988
Till
byggnadsnämnde n i Skara kommun

samråds re d ogörelse tillhö r ande de t aljplan för Klostret
10:15 , 22: 39 oc h 2 2 : 52 i Varnhems tätort
Ovannämnda detaljplan har utarbetats i en ligh et med reglerna för enkelt p l anförfarande i PBL S : 28. Pla nen innebär en mindre ändring av gällande stadsplan och berör endast ett fåtal fastighetsägare . Den har knappast något
intresse för e n bredar e allmänh et .
Plan förslag uppr ättat d en l dec ember 1987 har i sin helhet sänts på drygt två veckors samrådsremiss till berör da sakägare samt till kommunstyrelsen , gatukontoret , el verket , miljö- och hälsoskyddsnämnden, socialnämnden ,
handikapprådet , stadsingen j örskontoret, televerket , väg förvaltningen, Vallebygdens Elkraft , Sellbe rgs Renhåll nings AB , fastighetsbildningsmyndigheten , länsmuseet,
länsstyrelsen, primärvårdsnämnden , landstingets omsorgsstyrelse , Götenehus och Hjält evads hus. Direktkontakt har
u nd e r samrådstiden tagits med ägarna till Klostret 10 : lS ,
22 : 43 och 22:4S.
REMISSVAREN
Följande remissvar har i nkomm it : kommu ns tyrelsens arbetsutskott , ga tukontoret , mil jö- och hä lsoskyddsnämnden,
socialnämnden, handikapprådet och tele verke t har inget
att erinra mot detaljplanen .
Vägförva l tningen begär att d e t av planbeskrivn i nge n skall
fra mgå att Axvallavägen är allmän väg 683. I ö vrig t har
man inget att eri n ra mot deta l jplanen .
Kommentar : Planbeskrivningen har kompl ette rats.
Se l lbergs Renhål l nings AB anser det visserligen bättre
att kunna backvända öster om Kl ostret 22 : 43 än att som
i dag "ba ck a längs h ela ga t an . Sa mt i digt framhåller man
emellertid de stora riskerna med backning av stora for don och hems t äller att deta l jp l anen utformas så att backn i ng över huvud taget inte behöver ske .
Komme ntar : För att utan backning kunna vända med sopbil
erfordras en yta med cirka 18 meters diame~er. Att anlägga en sådan vid Björsgårdsgatan bedöms som omöjligt
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på grund av topografin och de stora ingrepp som krävs
i intilliggande fastigheter.
Ägaren till Klostret 22:45 motsätter sig att det planerade grupphemmet byggs. Annars bör kommun en lösa ln
hans fastighet.
Kommentar: Enligt gällande stadsplan får en fjärdedel
av Klostret 22:39 och 22:52 bebyggas vilket innebär
cirka 620 kvadratmet er . Den nya detaljplanen ger rätt
att bebygga en femtedel av grupphemsfastigheten dvs
cirka 460 kvadratmeter. Alltså en lägre byggrätt än
gällande plan. A andra sidan innebär detaljplanen att
man kan uppföra en, sammanhängande byggnad till skillnad från gällande stadsplan som förutsätter att byggrätten uppdelas på två huvudbyggnader på två separata
fastigheter. Vidare ger detaljplanen rätt till fem lä genheter jämfört med två i gällande plan. Markens användning blir densamma, bostäder. Sammantaget innebär
detta, enligt stadsarkitektkontorets uppfattning , inte
att detaljplanen innebär större försämring för angränsande fastigheter än vad dessa bör tåla. Skrivelsen
föreslås därför inte föranleda någon revidering av detaljplanen.
Oavsett ovannämnda förhållanden har stadsarkitektkontoret föreslagit kommunstyre lsen att snarast uppta
förhandlingar med ägaren till Klostret 22:45 om ett
köp av fastigheten.
Ägarna till Klostret 1 0:15 har muntligen framfört att
man förutsätter att grupphemmet inte medför några störningar för deras fastighet . De ifrågasätter vidare om
det anvisade utrymmet på Björsgårdsvägen är tillräck l igt för sopbilens backvändning . Slutligen menar de
att bostad skall få inredas även i byggnaden i fastig hetens sydöstra del.
Kommentar: Detaljplanen ger inte rätt till andra störningar än vad som normalt godtas i bostadsbebyggelse.
Enligt uppgift från Sven-A~e Heimar på Sellbergs Renhållnings AB bör det ifrågasatta utrymmet vara tillräckligt för backvändning med sopbil. Frågan om ytterligare bostadslägenheter på fastigheten sammanhänger
i första hand med att den nuvarande tillfarten från
Axvallavägen är otillfredsställande ur trafiksäkerhetssynpunkt . Förutsättningen för att behålla denna infart
är att den får en mycket begränsad trafik . Om ytterligare lägenheter skall inredas på fastigheten, med därav ökande trafik, behöver tillfarten från Axvallavägen
stängas och ny tillfart anordnas från Björsgårdsvägen
l norr.
Länsstyrelsen anför bl a följande.
Området berör riksintr ess e för friluftsliv samt gränsar
ti ll riksintresse för kul~urminnesvård vilket bör framgå av beskrivningen. så som plan förslaget är illustre rat tillgodoser det riksintressena . Kravet på milj6an -
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passning av enski lda hus b6r dock också framgå av beskrivningen. Man b6r 6verväga särskilda bestämmelser
om grundläggning med hänsyn till radonavgången. Pla nen ligger i ett område som är rikt på fornlämningar.
Länsstyrelsen erinrar om skyldigheten f6r eventuell
expolat6r att avbryta arbetet om fornlämning påträffas och anmäla f6rhållandet till länsstyrelsen enligt
fornminnes lage n . Alternativt kan en f6runders6kning
ske innan markarbeten påb6rjas. Länsstyrelsen har
ingen erinran mot att enkelt planf6rfarande tillämpas.
Någon grund f6r 6verpr6vning av planen finns inte med
de f6rutsättningar som nu är kända.
Länsmuseet instämmer i vad länsstyrelsen anf6rt.
Kommentar: Planbeskri\'ningen har kompletterats beträffande riksintressen, milj6anpassning och fornlämningar.
Bestämmelse om särskild grundläggning bed6ms inte vara
n6dvändig. Gällande stadsplan f6r Pickagårdsområdet
innehåller endast anv i sningar i planbeskrivningen vilket har varit fullt tillräckligt f6r att hävda kravet
på radonsäker grundläggning. Vid kommande detaljplanläggning kan det dock vara lämpligt att i stället pr6va en bestämmelse, främst då det ur informationssynpunkt är praktiskt atL upplysning om radonf6rekomsten
finns med på plankarLan.
Sammanfattningsvis har samrådet gett anledning till
f61jande revideringar.
- tillägg om att Axva l lavägen är allmän väg, i enlighet med vägf6rvaltningens begäran.
tillägg om riksintressen, milj6anpassning och fornlämningar, i enlighet med länsstyrelsens yrkande.
på illustrationskartan har det till grupphemmet
h6rande uthuset flyttats, eftersom det tidigare ri tats på mark som inte får bebyggas.
gränsen f6r KlostreL 10:lS mot Axvallavägen har justerats något så att den stämmer 6verens med befintlig stenmur och nuvarande kvarters- och fastighetsgräns.
Information om revideringen har sänts till ägarna till
Klostret 10:15.
Med hänvisning till ovanstående f6reslås byggnadsnämnden besluta att antaga den den l december 1987 upprättade och den 13 januari 1988 reviderade detaljplanen.
Skara den 13 januari 1988

!II

fl

~ -'I

.~. ' (Il fl ;j

<----''-0''----------\,

stadsarkitekt

Vl v~.

Erik Westlin
planarkitekt

