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Planbestämmelser
FOljande galler inom omraden med nedanstaende beteckningar. Oar beteckning saknas galler bestammeIsen inom hela planomradet . Endast angiven
anvandning och utformning ar tillaten .
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Parkering .
Kulturreservat. Huvudbyggnad tar ej rivas .
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Marken tar inte bebyggas .
Marken tar inte bebyggas . Utan hinder darav far byggnadsnamnden medge uthus och liknande om det tOr varje
enskilt fall prOvas uppfylla krav pA sarskild hansyn
till omgivningens egenart och en god helhetsverkan.
------, .
Marken skall vara tillganglig fOr allman gAngtraflk .
------~
U-----, M
------ -' arken skall vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar.
MARKENS ANORDNANDE
Upplag far inte anordnas, ej heller utomhusexponering av varor . ByggnadSnAmnden fAr medge undanta~ om det fOr varje enskilt fall prOvas uppfylla
krav pa sarskild hansyn tlll omgivningens egenart .
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HOgsta byggnadshOjd i meter .
HOgsta totalhOjd. i meter Over no!lplonet.
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L:!J _____ .....J VArdefull miljO . Sadan andring av byggnad far inte vid-

tas som ar olamplig fOr en god helhetsverkan . Ny bebygggelse skall utforoas med sArskild hansyn till omglvnin
gen s egenart . Om inte annat Overensko~es Red byggnadsna.nden galler fOll·ande . yttertak skall pA huvudbyggnad
utgOras av lertege och pA uthus av band falsad plAt .
Fasad - och fOnstermaterlal skall vara tra.

66nqvaq mellan försa mlinqshemmet oc.h den nuvarande p-

platsen .

ADMINISTRATIV BESTÄMMELSE
GenomfOrandetiden slutar fem ar fran den dag planen vunnit laga kratt.
Nyttförsamlinqshern på den
f d bUSShållplatsen .

OVRIGT
Grundkartans beteckningar samt gallande detaljplans grans er finns pa den
separata grundkartan .
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den qamla skolan.
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Antagen av kommunfullmaktige den 19 september 1994.
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Varnhems församlingshem mm
(delar av Klostret 5:2,5:4 & 16:8)
I VARNHEMS TÄTORT, SKARA KOMMUN

Planbeskrivning

HANDLINGAR

( :

Detaljplanen utgörs av denna beskrivning, en plankarta med illustration och bestämmelser, samt en genomf ö randebeskrivning .
Ti ll planen hör fastighetsförteckning, grundkarta, samrådsredogörelse och utlåtande efter utställning.
INLEDNING OCH SAMMANFATTNING
Stadsarkitektkontoret har utarbetat en detaljplan bl a för den
f d bussterminalen och den f d skolan i Varnhem. Planen innebär i korthet följande.
l. Byggrätt för ett nytt församlingshem på den f d bussterminalen . Byggnaden får uppföras som enplansbyggnad med förhöjd sockel mot söder. Tomten sträcker sig cirka 15 meter
ut i betesmarken i öster.

r ,,'

2 . Infart till församlingshemmet byggs från Stationsvägen .
3 . En angörings ficka anordnas på väg 683 intill församlingshemmet, med plats för 1-2 bussar. Längre uppställning av
bussar förutsättes ske på parkeringsplatsen vid klosterkyrkan. Från p-platsen till församlingshemmet byggs en gångväg
paral lellt med bilvägen.
4. För den f d skolan föreskrivs
Den får inte heller byggas om
ras , och byggnaden och tomten
som stör den kulturhistoriskt

att byggnaden inte får rivas.
så att dess karaktär f ö rändfår inte användas på ett sätt
värdefulla miljön.

5. Stationsvägens anslutning till väg 683 byggs om något, vilket bl a innebär att en mindre del av Klostret 5: 7 tas i
anspråk.
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Planeringsförutsättningar:
PLANOMRÅDETS LÄGE OCH OMFATTNING
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MARKÄGARE

Den f d busshållplatsen och den f d skolan ägs av Skara kom mun . Den stora parkeringsplatsen och betesmarken ägs av Varnhems församling. Markägoförhållandena inom planområdet framgår
i huvudsak av följande karta.
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TIDIGARE STÄLLNINGTAGANDEN
Översiktliga planer
I maj 1991 upprättades, som del av den kommuntäckande översiktsplanen, en fördjupad översiktsplan för Varnhem. Enligt
den skall en infart till ett nytt bostadsområde "Varnhems
Centrum" anläggas strax öster om affären, dvs mittemot infarten till klosterkyrkans parkering. I övrigt har den fördjupade
översiktsplanen knappast någon betydelse i detta sammanhang.
Detaljplaner
Den östra delen av planområdet är tidigare inte detaljplanelagd. För den västra delen gäller byggnadsplan för ett område
vid Varnhems järnvägsstation, fastställd den 28 februari 1959,
samt byggnadsplan för del av Varnhems tätort, fastställd den 7
april 1970. Den förstnämnda planen innebär att en mindre de~
av Klostret 5:7 skall tas i anspråk som vägmark. Enligt 1970
års plan skall den f ö reslagna församlingshemstomten användas
som vägmark (se nedan). Båda planernas genomförandetid enligt
plan & bygglagen 5:5 har gått ut.

(

_!~
I

1970 års byggnadsplan
NUVARANDE FÖRHÅLLANDEN
Den f d busshållplatsen
Den föreslagna församlingshemstomten har fram till 1993 använts som busshållplats. Delen närmast gatan utgörs aven asfaltplan medan den södra delen innehåller ganska vildvuxen ve-
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getation. I gränsen mot betesmarken i sydost står en rad träd;
i söder granar och i norr l övträd. I och med att länstrafikens
bussar inte längre kör genom östra Varnhem har hållplatsen inte.längre någon funktion.
Parkeringsplatsen och den f d skolan

r·

Planområdets östra del utgörs av den stora parkeringen vid
Varnhems klosterkyrka samt av den f d skolan på Klostret 5:2.
Skolbyggnadens norra del uppfördes cirka 1 850, och användes
som bostad och handelsbod fram till 1917. Då gjordes en tvärställd tillbyggnad i söder, innehållande skolsal, varefter
byggnaden användes som skola . Det rödfärgade, vinkelbyggda uthuset är från början av 1900 -talet. Bebyggelsen är tidstypisk
med stort kulturhistoriskt värde, och har mycket stor betydelse för miljön kring klosterkyrkan .
Fornlämningar
Marken runt Varnhems klosterkyrka, fram till den f d järnvägsbanken i väster, utgör fornlämningsområde som är skyddat enligt 2 kap 2 § kulturminneslagen. Det betyder att den sydöstra
delen av församlingshemstomten, den planerade gångvägen, nuvarande parkering samt den gamla skoltomten ligger inom fornlämningsområdet. Enligt 2 kap 6 § kulturminneslagen är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd rubba , ta bort, gräva
ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada fast fornlämning.
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Fornlämningsområde
(länss
elsens
liminära
Inom hela planområdet är sannolikheten relativt stor att det
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under mark finns dolda, tidigare inte kända fornlämningar och
fornfynd. Om sådana påträffas skall man iaktta vad som stadgas
i 2 kap 4-6 & 10-14 §§ kulturminneslagen.
Radon
Planområdet ingår i område med stor andel alunskiffer i marken
varför radonavgången är hög. Nybyggnader skall därför utföras
radonsäkert.
Trafik

r

Genom planområdet går allmän väg nr 683. Den har i huvudsak
lokal trafik och små trafikmängder, men kan såsom tillfartsväg
till klosterkyrkan, affären och Varnhems östra delar tidvis ha
ganska hög belastning t ex av turisttrafik.
Allmänna ledningar mm
I skol tomten, p-platsen och den til-l tänkta församlingshemstomten ligger allmänna ledningar för ,vatten och avlopp, parallellt med och cirka 5-8 meter från väg 683. Ledningar ligger
även i nord-sydlig riktning genom skoltomtens västra del.
SKÄL FÖR ATT UPPRÄTTA DETALJPLAN
Varnhems församling har sedan en tid sökt plats för nytt församlingshem. Efter att ha prövat flera alternativ har den f d
bussterminalen funnits vara mest lämplig, varför församlingen
av kommunen begärt att få köpa marken. Eftersom byggrätt saknas och det inte finns någon avstyckad fastighet måste ny detaljplan upprättas.

6

Planens innebörd
FÖRSAMLINGSHEMMET
Planen ger byggrätt för ett envånings församlingshem på den
tidigare b'ussterminalen . Tomten föreslås omfatta den asfalte rade ytan, buskaget söder därom, en del av betesmarken i sydost samt ett cirka fem meter brett stråk fram till parkeringen
i öster. p å grund av den känsliga miljön används bestämmelsen
q, som innebär att man vid ny- och ombyggnad skall ta extra
s~or hänsyn till omgivningens egenart. Det innebär exempelvis
att yttertak huvudsakligen skall vara av lertegel.
För att den inte skall upplevas som alltför stor, förutsättes
byggnaden delas upp i tre visuellt åtskilda byggnadskroppar.
En något högre c entral del avses innehålla sam lingssa l och entrehall, medan två "flyglar" inrymmer kontorsrum, grupprum {!lm.
Enligt de preliminära husritningarna skall huset byggas med
källare, med förhöjd sockel och källarfönster mot söder. Byggnaden skall utföras radonsäker.
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En vikt ig fråga är hur tomten avgränsas mot det öpp n a l andskapet i öster. Om fastighetsgränsen läggs l ångt ut kommer ut blickarna från väg 683 mot kyrkan att skär as av på ett oacceptabelt sätt, samtidigt som risken för omfattande ark eologiska
undersökningar ökar. Den ös t ra tomtgränsen har lagts vinkelrätt från vägen ungefär där busshå l lplatsen i dag avslutas med
en trädridå . Församlingshemmet skall ligga minst 4 , 5 meter

väster om denna gräns, och minst 8 meter från vägkanten. Detta
bör innebära att utblickarna från vägen mot kyrkan bibehålls i
stort sett som i dag.
Angöring, parkering mm
Vid väg 683 byggs en bussficka för korttidsangöring. Avsikten
är att man med bil, taxi eller buss skall kunna lämna och hämta passagerare omedelbart utanför entren. Däremot får fordon
inte parkeras här. Parkering skall ske antingen på en mindre
parkeringsplats som anläggs på fastigheten, med infart från
Stationsgatan, eller på nuvarande p-plats vid klosterkyrkan.
Mellan församlingshemmet och klosterkyrkans p-plats byggs en
ny gångväg söder om och parallellt med Axvallavägen. Gångvägen
kommer att ligga på församlingshemmets tomt, men hållas öppen
för allmän gångtrafik. Den skall ligga i nivå med omgivande
betesmark dvs något lägre än vägen.
DEN F D SKOLAN
Den f d skolan får inte rivas , utan skall bevaras som "kulturreservat". Det innebär att användningen är fri till bostäder,
kontor, hantverk, handel etc så länge användningen inte motverkar syftet att bevara byggnaden, och det inte uppkommer olägenheter för omgivningen. Fastigheten får inte heller användas
för upplag, inlastning, parkering, försäljning etc på ett sätt
som är olämpligt med hänsyn till den värdefulla miljön. Nuvarande fasadutformning , takmaterial mm får inte ändras. Planen
innehåller inte någon tillbyggnadsrätt.
För uthuset föreslås inget formellt rivningsförbud, men inte
heller någon definitiv byggrätt för ersättningsbyggnad. Avsikten är att därigenom stimulera till ett bevarande av uthuset ,
som har betydelse för den ålderdomliga karaktären v id kyrkan.

n
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STATIONSVÄGEN MM
I likhet med gällande byggnadsplan innebär detaljplanen att en
liten del av Klostret 5:7 får tas i anspråk för att ge Stationsvägen en mer vinkelrät anslutning till väg 683.
Vid samrådsmötet presenterades ett förslag att ersätta nuvarande granar längs den f d järnvägsbanken med en oregelbunden
rad av lövträd. Eftersom förslaget mottogs positivt redovisas
det på illustrationsplanen, men det har egentligen inget samband med detaljplanen.
UNDERSKRIFT
Detaljplanen är upprättad den 10 mars, samt reviderad den 18
april och 8 juni 1994. Revideringarnas innebörd framgår av
samrådsredogörelsen och utlåtandet efter utställningen.
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Varnhems församlingshem mm
(delar av Klostret 5:2,5:4
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I VARNHEMS . TÄTORT, SKARA KOMMUN

Genomförandebeskrivning
Inledning och tidsplan
Planens två huvudsyften är att ge byggrätt för ett nytt församlingshem på den f d bussterminalen samt att inför en försäljning precisera bevarandereglerna för den f d skolan.
Ambitionen är att detaljplanen antas av kommunfullmäktige i
september 1994.
Planens genomförandetid regleras i bestämmelserna och är fem
år från den dag planen vunnit laga kraft.
Fastighetsrättsliga åtgärder
Planen förutsätter att en ny fastighet bildas av det med C betecknade området. I fastigheten skall upplåtas ledningsrätt
för allmänna va-ledningar samt rätt till allmän gångpassage
inom det med x betecknade området.
Även i Klostret 5:2 skall, innan fastigheten säljs, upplåtas
ledningsrätt för allmänna va-ledningar.

('
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Planen förutsätter att knappt 50 m av Klostret 5:7 överförs
till gatumark. Regleringen är uteslutande ett allmänt intresse, varför ägaren till Klostret 5:7 skall få ersättning för
markens värde utan att belastas av fastighetsregleringskostnader.
Kostnadsfördelning
Enligt stadsarkitektkontorets uppfattning bör församlingen bekosta fastighetsbildningen samt anläggandet av angörings ficka
och gångväg. Kommunen bör bekosta ombyggnaden av Stationsvägen. Kostnadsfördelningen bör fastläggas i ett avtal där även
köpeskillingen preciseras.
Planekonomi
Kostnaderna för planarbetet kan antingen ingå i ovannämnda av-

tal eller tas ut vid bygglovprövningen, som pI anavgi f t i enlighet med byggnadsnämndens taxa.
Detaljplanen är upprättad den 10 mars, samt reviderad den 18
april och 8 juni 1994.
/--- \
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I VARNHEMS TÄTORT, SKARA KOMMUN

Samrådsredogörelse
r

r.

Detaljplan upprättad den 10 mars 1994 har i sin helhet eller i
sammanfattning sänts på samrådsremiss enligt PBL 5:20 till
kommunstyrelsen, tekniska nämnden, fastighetskontoret, räddningstjänsten, kulturnämnden, miljö & hälsoskyddsnämnden, omsorgsnämnden, handikapprådet, pensionärsrådet, turistbyrån"
polismyndigheten, Telia AB, länsmuseet, vägverket, Vallebygdens Energi, fastighetsbildningsmyndigheten, WMI Sellbergs
Renhållnings AB, naturskyddsföreningen, länsstyrelsen, Contekton Arkitektkontor AB samt 12 fastighetsägare.

Kommunstyrelsens arbetsutskott, miljö & hälsoskyddsnämnden och
länsstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget.
Gatukontoret anför i huvudsak följande. u-områden för ledningar bör läggas in enligt bifogad ritning. Ge-vägen mellan församlingshemmet och p-platsen bör inte vara allmän; allmän
gångtrafik kan använda gångbanan på vägens norra sida. Om detta inte kan tillgodoses bör ge-vägen ligga i samma nivå som
den allmänna vägen, eftersom det ger mindre problem med drivsnö vintertid.
Kommentar: Planen har reviderats i enlighet med gatukontorets
begäran. u-områden har lagts in, och ge-vägen skall utgöra
kvartersmark. Eftersom ge-vägen till övervägande delen används
som förbindels e mellan församlingshemmet och p-platsen/klosterkyrkan bör den ägas och skötas av församlingen.
Fastighetskontoret anser att bestämmelsen "Q", kulturreservat
med rivningsförbud, är alltför restriktiv. Den lägger en förlamande hand över den gamla skolan, och kan inverka negat ivt
vid försäljning av fastigheten. Frågan om tillbyggnadsrätt för
bostäder, samt byggrätten för uthus och biltillfart till detsamma, bör prövas. Som skyddsbestämmelse bör "g" vara tillräckligt, innebärande att särskild hänsyn skall tas till omgivningens egenart.
Kommentar: Varnhems klosterkyrka och dess omgivningar har en
enhetlig äldre karaktär och är av synnerligen stort värde ur
kulturhistorisk synpunkt. Att en bred allmänhet upplever mil-

2

,r

Jon som attraktiv har mycket stor betydelse för turismen. En
av de fastigheter som allra mest bidrar till helhetsintrycket
är Klostret 5:2, dvs den f d skolbyggnaden. Att bebyggelsen
och verksamheten på denna fastighet även i fortsättningen harmonierar med den historiska miljön är angeläget ur flera aspekter. Att ersätta skolbyggnaden och uthuset med ny bebyggelse utan att det får negativa effekter på de kulturhistoriska
och turistiska värdena, är en näst intill omöjlig arkitektonisk uppgift. Även om liberalare bestämmelser skulle kunna inbringa en något högre köpeskilling är det, enligt stadsarkitektkontorets uppfattning, inte troligt ,att det kan kompensera
den negativa påverkan på helhetsmiljön. Det bör i sammanhanget
framhållas att bestämmelsen "Q" är synnerligen liberal vad
gäller markens användning; fastigheten får användas till "vad
som helst" som inte kommer i konflikt med bevarandeintresset.
Det är därför långtifrån säkert att den påverkar köpeskillingen negativt. Bestämmelserna bör inte utgöra hinder för att på
ett "varsamt" sätt anordna garage och garageinfart, men innan
definitivt besked kan ges måste såväl placering som utformning
vägas mot bevarandeintresset. Se även länsmuseets yttrande nedan.
Kulturnämndens presidium ifrågasätter om man prövat följande
alternativ tillräckligt: a) Om- och tillbyggnad av nuvarande
församlingshem (Klostret 15:4) eller nybyggnation på samma
plats, och b) användning av Gamla skolan som församlingshem.
Båda dessa lägen ligger närmare kyrkan, och lämpar sig bättre
t ex vid processioner. Om byggnaden uppförs på den föreslagna
platsen måste stor omsorg läggas vid dess utformning, höjd och
utbredning. Det är ofrånkomligt att man med detta alternativ
får en helt ny, i tätorten dominerande byggnad. Förslaget innebär också att den säsongsvis intensivt utnyttjade parkeringsplatsen måste passeras av barn och äldre på väg mellan
kyrkan och församlingshemmet. Kulturnämndens presidium förutsätter att arkeologisk dokumentation sker i samband med grävning. Byggnaden kommer att ligga på det som var Ulfsgårdens
hustomt före laga skifte av Klosters by. Eftersom Klosters bys
historia är dåligt känd, och inte minst dess relation till
klosteranläggningen, är en noggrann dokumentation även i
brandlager nödvändig.
Kommentar: De båda nämnda alternativen har prövats mycket ingående. Det visar sig bl a att de befintliga byggnaderna är
för små, och att utrymmet för till- eller nybyggnad vid det
nuvarande församlingshemmet är för litet. En rivning eller
tillbyggnad av den gamla skolan skulle, enligt bl a länsmuseets och stadsarkitektkontorets uppfattning, komma i alltför
stor konflikt med de kulturhistoriska och turistiska intressena. Om skolan inte får rivas har Varnhems församling bestämt
förordat det nu aktuella läget. Huvudprinciperna för byggnadens utformning framgår av planbeskrivningen, och bestämmelsen
"q" ger extra stöd för krav på hänsyn till den värdefulla mil-
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Jon. Vad gäller arkeologisk dokumentation har kopia av yttrandet skickats till länsstyrelsen och länsmuseet för kännedom
och eventuella åtgärder.
Telia AB redovisar läget för befintliga telekablar inom planområdet. Om de får ligga kvar har man inget att erinra.
Kommentar: Kablarna ligger, enligt Telias redovisning, helt i
gatumark och bör kunna ligga kvar. Kopia av yttrandet har
översänts till gatukontoret för kännedom inför Stationsvägens
ombyggnad.

(

Länsmuseet anför i huvudsak följande. Innebörden av Q-beteckningen bör framgå tydligare. Till "huvudbyggnad får inte rivas" bör fogas "nuvarande fasadutformning, takrnateriaI mm får
inte ändras". Bestämmelsen q bör kompletteras med att fasadoch fönsterrnateriaI skall vara trä. Det gränsbestämda fornlämningsområdet bör markeras på planen.
Kommentar: Enligt stadsarkitektkontorets uppfattning bör Q-bestämmelsen vara tillräcklig för att på ett kulturhistoriskt
riktigt och flexibelt sätt styra alla åtgärder på fastigheten,
inte bara fasadutformning och takmaterial. Länsmuseets förslag
kan leda till missuppfattningen att det som inte uttryckligen
preciseras, t ex åtgärder på tomten, inte omfattas av skyddsbestämmelsen. Eftersom länsmuseet har ett övergripande ansvar
för tolkning och samordning av Q-bestämmelser har planen ändå
kompletterats i enlighet med yttrandet. Fornlämningsområdet
har markerats som illustration på plankartan.
Vägverket förutsätter att den föreslagna angöringsfickan - som
efter utbyggnad kan ingå som väganordning - utförs i samråd
med vägmästaren och utan kostnad för vägverket. Även den föreslagna ge-vägen förutsättes anläggas och skötas utan kostnad
för vägverket.
Kommentar: Stadsarkitektkontoret delar vägverkets uppfattning.
Se även svaret på gatukontorets skrivelse ovan.
Varnhems pastorat godtar inte att den gamla skolan får användas för i stort sett vilken verksamhet som helst. Användningen
bör begränsas till bostadsändamål.
Kommentar: Som framgår av beskrivningen tillåter Q-bestämmelsen endast sådan användning som inte motverkar syftet att bevara byggnaden och som inte medför olägenheter för omgivningen. Fastigheten får inte användas på ett sätt som är olämpligt med hänsyn till den värdefulla miljön. Med detta som
grundläggande förutsättning finns det flera skäl till att inte
begränsa byggnadens användning så som pastoratet föreslår. För
det första är skolans planlösning sådan att den inte utan vidare i sin helhet lämpar sig som bostad. För det andra bör
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det, såväl för kommunen som för en framtida ägare, vara angeläget att det attraktiva läget intill ett av länets största
turistmål får utnyttjas för verksamheter som vänder sig till
allmänheten. För det tredje skulle fastighetens försäljningsvärde sannolikt påverkas klart negativt om den endast får användas som bostad. Slutligen kan det, om användningen begränsas så att fastighetens ekonomiska avkastning blir låg, uppkomma en risk att nödvändigt underhåll blir eftersatt. Se även
skrivelserna från fastighetskontoret och länsmuseet ovan.

r '· .

Vid ett informations- och samrådsmöte den 28 mars deltog cirka
25 personer utöver byggnadsnämndens representanter. Vid mötet
framfördes bl a att ansvarsfördelningen för gångvägen verkade
oklar, och att församlingshemmet borde byggas där den gamla
skolan nu står. Se separata mötesanteckningar.

f ..

REVIDERINGAR
Att samrådsversionen innehöll en rätt att bygga suterrängvåning var ett mi s stag som nu rättas till. De preliminära diskussionerna om husets utformning utgick från en byggnad med
förhöjd sockel mot söder, för att medge relativt höga källarf ö nster . Att utföra byggnaden med full suterrängvåning bedöms
av både stadsarkitektkontoret och länsmuseet som oacceptabel t
ur landskapsbi ldssynpunkt .
Som följd av de framförda synpunkterna och den vidare bearbetningen har detaljplanen reviderats i följande avseenden.
- Gångvägen mellan församlingshemmet och den stora p-platsen
har överförts till kvartersmark. Gångvägen skall dock upplåtas även för allmän gångtrafik.
Rätten att bygga suterrängvåning har utgått.
Bestämmelserna för Q och q har kompletterats i enl ighet med
l änsmuseets yrkande.
- Gränsen för fornlämningsområdet har illustr erats på plankartan.
Däru t över har skett en viss bearbetning av planhandlingarna
som inte innebär några nämnvärda förändringar i sak.
UNDERSKRIFT
Detaljplanen är upprättad den 10 mars och reviderad den 18 april 1994.
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stadsarkitekt

Erik Westlin
planarkitekt

Samrådsredogörelsen tillhör planen även efter revidering den 8 juni 1994.

Bilaga § 69 A.

SKARA KOMMUN

Stadsarkitektkontoret

Till
byggnadsnämnden i Skara kommun

Utlåtande
efter utställning av detaljplan för Varnhems församlingshem mm (delar av Klostret 5:2, 5:4 & 16:8) i Varnhem, daterad den 18 april 1994.
Ovannämnda detaljplan har under tiden 29 april - 23 maj
1994 i enlighet med PBL 5:23-26 varit utställd för allmänhetens granskning på stadsarkitektkontoret och länsbiblioteket, samt i Varnhems affär Matnära. Den har
sänts på remiss till kommunstyrelsen, fastighetskontoret, kulturnämnden, länsmuseet, vägverket, länsstyrelsen, Varnhems församling och Contekton Arkitekter AB.
Kungörelse och samrådsredogörelse har skickats till hyresgästföreningen, Telia AB samt till 12 ägare av fastigheter inom eller intill planområdet.
INKOMNA YTTRANDEN:
Kommunstyrelsens arbetsutskott har inget att erinra.
Telia AB hänvisar till sitt tidigare yttrande.
Kommentar: Se samrådsredogörelsen.
Kyrkofullmäktige i Varnhems kyrkliga samfällighet har,
enligt sent inkommet yttrande över samrådsversionen, beslutat följande.
l. Att med kraft understryka kyrkorådets uttalande, att
det enda som för framtiden kan garantera en god miljö
kring kyrkan är att användningen av gamla skolan begränsas till bostadsändamål.
2. Att hos de kommunala myndigheterna begära att' pastoratet vid en eventuell försäljning av gamla skolan
skall få tillfälle att påverka köpekontraktets bestämmelser med tanke på att miljöfrågorna skall bli
tillräckligt beaktade.
Kommentar: Beträffande punkt l hänvisas till svaret på
Varnhems pastorats skrivelse i samrådsredogörelsen.

Punkt 2 förutsättes behandlas i annat sammanhang, då den
nämnda begäran kommer in till kommunen.
Harald Persson (talesman för Klostrets och Överbos skifteslag, ägare till den samfällda vägmarken genom planområdet) har inget emot det föreslagna församlingshemmet,
men är negativ till att trafiken dit måste passera två
fyrvägskors. Innan ytterligare utbyggnad sker i Varnhem
bör förhandlingar upptas med vägverket om en ny anslutningsväg till väg 49.
Kommentar: De båda korsningar som avses är uppenbarligen
Broddetorpsvägen-Simmesgårdsvägens korsning med Axvallavägen och Simmesgårdsvägen-Öglundavägens korsning med
väg 49. Korsningarnas framtida utformning har diskuterats bl a i samband med det förslag till fördjupad översiktsplan för Varnhem, som presenterades 1991. I denna
sägs bl a att det kan bli både önskvärt och nödvändigt
att ge den förstnämnda korsningen en trafiksäkrare utformning. Korsningen Simmesgårdsvägen-väg 49 bör, enligt
stadsarkitektkontorets uppfa~tning, på sikt göras planskild. Dessa frågor är komplexa, och måste diskuteras
vidare i ett översiktligt sammanhang. Oavsett vilka lösningar man väljer, påverkar de knappast den nu aktuella
detaljplanen. Att bygga ny anslutning till väg 49 bedöms
som uteslutet. I 1976 års markdispositionsplan ingick
ett sådant förslag, där Broddetorpsvägen fick en ny
sträckning öster om Stationsvägen, men det är inte längre aktuellt eftersom effekterna på miljön blev alltför
negativa.
Vid underhandssamråd har länsstyrelsen framfört följande. Den illustrerade markeringen av fornlämningsområdet
samt bestämmelsen ql är både onödiga och olämpliga, och
bör utgå. Den karta som i beskrivningen visar fornlämningsområdets ungefärliga utsträckning är tillräcklig.
Bestämmelsen Q är tillräcklig som stöd för att bevara
nuvarande takrnateriai och fasadutformning. Bestämmelsen
om rivningsförbud inom det med Q betecknade området bör
dock behållas.
Kommentar: Planen har reviderats i enlighet med det
ovanstående.
REVIDERINGAR:
Planen har reviderats i följande avseenden:
1. Bestämmelsen ql utgår.
2. Bestämmelsen Q kompletteras med rivningsförbud.
3. Bestämmelsen q2 ändras till q1·
4. De horisontella linjerna, dvs illustrationen av fornlämningsområdet, utgår.

Revideringarna innebär inte i sak någon ändring av planens innehåll. Förnyat samråd eller ny utställning erfordras därför inte.
FÖRSLAG TILL BESLUT:

Byggnadsnämnden föreslås således besluta
att godkänna detaljplanen, senast reviderad den 8 juni
1994.
att föreslå kommunfullmäktige att antaga planen.
Skara den 8 juni 1994
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Östen Andersson
stadsarkitekt

Erik Westlin
planarkitekt

