
BERNS TORP 
u 

GRUHDKARTEBETECKNINuAR 

SPOVEN 

l 

[><[8 
--,---

~VAPIUS " .M ~ 

A IGIST[~MUM"U fOR '.SIIG. P .UD 
!CVUTIRSHAMM 
BDH'MGS"US RI SP Y'H US 
['HR TUKO. TURI N 
IUI U ,n 
slu n RISP ". C~ 

+ 

I 
l· .. ; , , , 

, , , , , , _..1 __ 

, , , , 

I 
• 

I , I 

•• G UTA . $,QOU1 RYMII I 

VAIIUOUG 
HOJDKURVOR 

AGOSlAGSQUHS 
LOVSKOG R[lP hu 
I'OlYGO NPU HU 

II :"<:~::~ 
I 

, , , , ' , 
__ i. __ J ___ L: :: !:::':.'::-_~~, 

000 

.~, 

110 : 

+ 

• 
AV.i.Gu UU R 1'1 ,.",DIIUIII 
tU'HUSPUHkI 

KOO ~ DIUISYSHI'I I ,"UH SUU KO""U.S IOOIOlUTSYUI H 
' HOJO 111<[ 15 . 0l1 .... . 1I II MII 

FA SIIGIlfTSlKOOVIS. ' MGU GAlUI 
fOltH l u u.O( u Itn·n_l' 
... I K1. S5 III 

• 

L 

Löp lanrering mot \laster, r----~ 
norr och aster. 

SK,I.,lA ' 1000 

Tvil lotter delar på en 
vatte np ost El hll vorje 
lott. 

" 
, , , , 

, , :~' :;=i~~~~:;''=:::;~~:;'':::~:'~ , , ' 
.--J .~. __ o 

• 

• 

" 

, , , 

, 

+ 

+ 

SPOVEN 

l 

, 
110~\\ . ' 

• 

SERNSTORP 

" 

. " , .. \ PLANK ARTA 

Serv ice byggnad med wc, 
dusch, te lefon mm 

DETALJPLAN FOR 

BERNSTORPS KOLONIOMRÅDE 
(del av Bernstorp "1) 
r SKARA TATORT, SKARA KOMMUN , SKARABORGS LÄN 
UPPRArUO DEN 28 JANUARI OCH R{VIDERAD DEN 18 MARS 1991 

OSTEN ANDERSSON 
STADSARKITEKT 

PlANBESTAMMElSER 

ERIK wtSTLlN 
Pl.ANARKITEKT 

FOIJond r 1;10'" ,nom .. ",md", med nrdMstO.naf betuknlnQ<;I' ()or brlM knon\! sakno\ 
gallrr bntömmelnn 'Mill nrta planamr~drl Endast 0!>!ll.rn OlWondno-.g och ullormn,nq 
ar IIll&ttn 

GRAN$IIElECKNIN(iAR 
-_.- l'f1Jt p~ karla n be lagen 3mm ulan /or p\ancmrodrts grans 
_ . _ . _ Anvanlln,ngsllr(lns 
_ .. _ . _ Egrnskapsgrans 

HARKAN\'ANDNING 
1\ 11 "'0.0 p.l9..!1 

n:::~A!A ::J Lokaltrafik 

Kvo,lrr;mork 
r,- ' - ' --' LLl ._ .-"; KO lon,om,lIdr 
UTFORMNING AV ALLMAN PLATS 

. 000,0 ForUkr .. ,n hOjd ewu nQllplonrl 

UTNYTTJ ,I,NOEGRAQ 
Kolonlom,lIdrl Mr ,ntt ~1'1$ I Ituo la,I Ight ter 
110100'0lIl,61111 I~ r UICl$ , IIGgsl 45 Itolon,lo",r, Oaro lo." f llr onordnas gtme!l$a",1 
n,ltJlld mor\< SO'll! adllngslatt,r 
Ka ianIIatts slorle. lar Inte und,rshga 17S . U.r oYfrs llga 350 ..... odrol"'erer 
Inom vOr]f kolonIlott lar byggnod t U.r b,ggnoOf! upP/oros med en sammanlagd 
byggnadsortO p6 hagsl 20 kvodro r",.rfr. Od llng1l011 lar ,nIe bebyggas 

Ino", gtlllenso"" nyttjOd "'OMl fllr bY9gnGd eUer byggnoder uppforas med en 
SQ",,,,ontogd byggnadsattO p4 hagn 5() kvad_o'lIleler DarulOYfr flit -.::t_lhul 
pdko Uart a dyl uno.dNls .. td en SQI""IOnloqd byg gnadSQt~ ~lI hi:II;Isl 100 kvodrallllttt>t 

BEGRÄNSN INGAR AV I1ARKENS BEBYGGANDE 
....,...- .. ---,-,- --. 
~> ...:..:..:.:. ,.-:...:: Marken fa r ,nIe bebl"lgas 

ru .. _ ·· ......... Morken skoU vara hUgangII; fOr Oll"'onno und"jord'lko ledn,noo' =- - ,---, 
/'IARKHIS ANORDNANDE 
r;-:- - ~ UQ. .. __ ,---i l0910nlfrong I huwdso k enhgl 'llustro t lon skall hnnas 
Inom den gemtn sa ... 1 nJII JOdt lIIar~tn s~all finnas ;llats for ""nsl 
20 porkenngs plalser 

PL ACERING 
B~ggnad skall pll1urol mln$l 2 m, t" frdn lo ll.,.ans OCh ",onsl 4,5 IUler 
Irlln fosllghels9,ons 

UTfO RMN ING 
Hbgsto. bY99nodlh03lo Ino ... l< clon~oll ska ll yoro ),0 "'t l t r OCh Inam ~tmtnsa",' 
nyftjlld mo r1< lS ",,,,, 

AIlM lN lS TR A Tf .... A BES TAMI1 EL SER 
GenMforandt l lden sl~lar fem ar ' ran dfn dag plontn yunOll logo krott 
Byg; loy k,ayS ",It fo r Ily;gnlld ""0'" kalonllo tt 

OVR(iT 
Grundkorta ulgo<l O. o.ktuellt utdrag ur S~lIra kommuns p""' llfkor!a I skala 11000 
Utdrag ur goUonde stadsplan ',nns .. poroI , planl'tol'ldltngorna 

ILLUSTRATlONHI CE . tmpe( pa urfol"lllnlng) 

-----.---- IUYltrOllonsllnJe 

AnIOQ,n o. kOIll/ll""lull",oktIQe den 10 .FJn! 1991 
Laga ~rcft dtn 16 JUlt 1991 

BERN STORPS KOLONIOMRÅDE 
Ide l o .... Berns torp ' ·1) 
SKARA TATORT 
PLANKAR TA OC H ILLUSTRATIONSKARTA 8323 



Antag e n av ko mmunfullmäkt ige den 10 j uni 1991 

Laga k raft d e n 16 j u l i 199 1 

DETALJPLAN FÖR 

Bernstorps Koloniområde 
(del av Bernstorp 1:1) 
I SKARA TÄTORT, SKARA KOMMUN 

Planbeskrivning 

HANDLINGAR 

8323 

Detaljplanen utgörs av plankarta med bestämmelser och illust
ration, denna beskrivning samt en genomförandebeskrivning. 
Till planen hör grundkarta och en fastighets förteckning. 

INLEDNING OCH SAMMANFATTNING 

Stadsarkitektkontoret har utarbetat en detaljplan för ett nytt 
koloniområde strax väster om Bernstorps gård och Lidköpingsvä
gen (väg 184). Planen innebär i korthet följande. 

- Inom planområdet anordnas upp till 45 kolonilotter. Därutö
ver kan också anordnas ett mindre antal odlingslotter. Kolo
nilotterna får inte vara mindre än 175 och inte större än 
350 kvadratmeter. 

- på varje kolonilott får uppföras en eller flera byggnader 
med en sammanlagd area på högst 20 kvadratmeter. För dessa 
krävs inte bygglov. 

- Inom den gemensamma marken får en eller flera byggnader, 
(t ex servicebyggnad, växthus och jordkällare) byggas med en 
sammanlagd area på högst 100 kvadratmeter. 

PLANDATA 

Planområdet omfattar cirka 18.500 kvadratmeter varav cirka 
17.500 utgörs av koloniområdet. Dess läge och omfattning fram
går av kartan på nästa sida. 

Markägoförhållanden 

All mark inom planområdet ägs av Skara kommun. Bernstorps gård 
omedelbart öster om planområdet ("Spoven l") är i privat ägo. 
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Planområdets läge och omfattning ( grå färg = planområdet ) 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Kommunfullmäktige principgodkände den 22 februari 1988 ett av 
gatukontoret och stadsarkitektkontoret utarbetat förslag till 
koloniområde vid Bernstorp. Man förutsatte då bl a att kommu
nen skulle upplåta marken utan ersättning men att kostnaderna 
för utbyggnad av vatten, el osv skulle finansieras med en kom
bination av engångsavgift och årsavgift från kolonilottsinne
havarna. 

För planområdet finns ingen antagen översiktlig plan efter 
kommunöversikten 1977. En skiss till översiktlig plan för det 
s k Apelskogsområdet utarbetades 1974, och en skiss till för
djupad översiktsplan för Skara tätort är under utarbetande. En 
eventuell utbyggnad av Skara tätort västerut i framtiden för
utsättes därvid kunna integreras med koloniområdet, då detta 
kan utgöra en naturlig del av ett "grönt stråk" längs Drysans 
dalgång. 

För den norra delen av planområdet och för fastigheten Spoven 
1 mm gäller Stadsplan för delar av Stora Hindsbo (stg 471) mm 
samt Ändring av stadsplan för kvarteret Hägern, fastställd av 
länsstyrelsen den 24 juli 1969. Stadsplanen innebar att marken 
skulle användas för det dåvarande reningsverket. 

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

Markbeskaffenhet och vegetation 

Det föreslagna koloniområdet utgörs av relativt plan åkermark. 
Marken består av lera. Inom planområdet finns inga träd, men 
norr och öster därom finns partier med högvuxna träd, särskilt 
i anslutning till Bernstorps gård. 
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Bebyggelse m m 

på Spoven l ligger Bernstorps gård med bostadshus och ekonomi
byggnader. Norr om planområdet, på Spoven 2, finns det f d re
ningsverksområdet som numera bl a inrymmer en avloppspumpsta
tion. 

Fornlämningar 

Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. Om sådana på
träffas skall emellertid iakttas vad som gäller enligt 2 kap 6 
& 10-14 §§ kulturminneslagen. 

Gator och trafik 

Längs planområdets östra gräns löper en grusväg fram till det 
f d reningsverket. Trafiken på vägen är obetydlig. 

Allmänna ledningar 

Genom planområdet ligger ett par telekablar. Närmaste vatten
och avloppsledningar finns öster om Spoven l samt cirka 100 
meter norr om planområdet. 

Detaljplanens innebörd: 

Planen innebär att ett cirka 17.500 kvadratmeter stort markom
råde avsätts för upp till 45 kolonilotter. Lotterna får inte 
vara mindre än 175 och inte större än 350 kvadratmeter. Utöver 
kolonilotterna skall koloniområdet även innehålla gemensamma 
ytor med parkering, servicebyggnad, läplanteringar, odlings
lotter, jordkällare o likn. 

Bebyggelse 

Inom varje kolonilott får uppföras en eller flera kolonistugor 
eller andra byggnader med en sammanlagd byggnadsarea (inklusi
ve skärmtak o likn) på högst 20 kvadratmeter och en högsta 
byggnadshöjd på 3,0 meter. För uppförandet krävs inte bygglov, 
och för detaljutformningen ansvarar den enskilde lottinnehava
ren och den koloniförening som skall bildas. Inom den gemen
samma marken får uppföras servicebyggnader, jordkällare, växt
hus etc med en sammanlagd byggnadsarea på högst 100 kvadratme
ter. För dessa anläggningar krävs bygglov. En gemensam ser
vicebyggnad bör innehålla toaletter, duschar, soputrymmen, te
lefon mm. 
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Mark och miljö 

Marken inom planområdet består av relativt kompakt lera som 
behöver bearbetas och blandas med sand innan området delas upp 
i lotter. 

Ett primärt syfte med koloniområdet är att ge möjligheter för 
och uppmuntra till giftfri odling. Exakt hur detta bör ske 
styrs inte i detaljplanen, utan kommunen bör se till att det 
säkerställs i de stadgar som föreningen skall arbeta efter. 
Kanske kan olika delar ha olika krav beträffande användning av 
gifter, konstgödsel etc. Särskild uppmärksamhet bör ägnas ris
ken för att kemikalier driver in frå n den angränsande jord
bruksmarken. 

Trafik 

Den nuvarande grusvägen fram till det f d reningsverket har 
t illräckligt god standard för att fungera som tillfart även 
till koloniområdet varför planen inte förutsätter någon nämn
värd ombyggnad. Med bil nås området från rondellen på länsväg 
184, och med cykel når man det trafiksäkert från Skara via be 
fintlig tunnel under länsv ägen. 

Parkering och interna vägar 

Parkeringsplatser för koloniområdets behov skall anordnas inom 
den gemensamma ytan. Uppskattningsvis behövs en plats per 2-3 
lotter, v a rför minst 20 platser skall iordningställas. 

Från infarten och parkeringen anläggs smala vägar in i områ
det. Dessa skall utnyttjas för gång- och cykeltrafik samt för 
vissa tyngre transporter av t ex sand och byggnadsmaterial. 
Parkering får inte ske på vägarna inne i området. 

Störningar och skyddsplanteringar 

Avståndet till länsväg 184 är cirka 150 meter vilket bör ge en 
godtagbar bullerdämpning. Bernstorps gård och vegetationen 
norr och'öster om planområdet utgör en visuell avskärmning och 
ett skydd mot avgaser och partiklar. De förhärskande vindarna 
är sydvästliga varför avgaser och buller dessutom oftast drivs 
i annan riktning. Mot söder och väster finns öppen åkermark 
varför skyddsplanteringar bör anläggas. Under vissa förutsätt
ningar och vinda,r kan dålig lukt spridas från pumpstationen på 
Spoven 2. Som ett visst skydd mot detta samt mot nordanvindar 
skall vegetationen även norr om planområdet förstärkas. 

Beroende på tillgång till lämpliga massor kan vegetationen 
komma att kompletteras med skyddsvallar mot norr och eventu
ellt även mot väster. 
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Teknisk försörjning 

Ledningar för vatten och avlopp dras fram till den gemensamma 
servicebyggnaden. El dras fram till varje lott och sommarvat
tenledningar till ett tappställe per två lotter. Mynttelefon 
kan installeras i servicebyggnaden. 

Framtida utbyggnad 

Om behov uppstår av ytterligare kolonilotter bör en utbyggnad 
ske mot väster eller nordväst, längs Drysans dalgång. Detta 
måste dock föregås av förnyad detaljplanläggning. 

UNDERSKRIFT 

Detaljplanen är upprättad den 28 januari och reviderad den 18 
mars 1991. Revideringens innebörd framgår av samrådsredogörel
sen. 

JjJw-4Z--
Osten Andersson 
stadsarkitekt 

Erik Westlin 
planarkitekt 
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Antagen av kommunfullmäktige den 10 juni 1991 

Laga kraft de n 16 juli 1991 

DETALJPLAN FÖR 

Bernstorps Koloniområde 
(del av Bernstorp 1:1) 

I SKARA TÄTORT, SKARA KOMMUN 

Genornförandebeskrivning 

8323 

Detaljplanen innebär att ett nytt koloniområde för upp till 45 
kolonilotter iordningställes intill Bernstorps Gård väster om 
Skara . 

TIDPLAN 

Planen beräknas vinna laga kraft tidigast i juni 1991, varef
ter områdets i o rdningställande kan påbörjas. Viss markbearbet
ning bör kunna ske redan innan planen vunnit laga kraft. Ambi
tionen är att under våren-sommaren undersöka intresset för a t t 
köpa kolonilott under de förutsättningar som planen anvisar, 
och det kan finnas skäl att avvakta med åtminstone en del av 
iordningstäl landet tills reultatet aven såda n förfrågan före
ligger. Se även nedan under avsnittet kostnader och finansie 
ring, sista stycket . 

GENOMFÖRANDETID 

Genomförandetiden regleras i planbestämmelserna och är fem år 
från den dag planen vunnit laga kraft. Om koloniföreningen (se 
nedan) och kommunen är överens kan byggna tion enligt planen 
dock ske även efter denna tid. Bygglovbefrielsen för koloni
stugor gäller även efter genomförandetidens utgång om den i nte 
upphävs av särskilt kommunalt beslut. 

ANSVARSFÖRDELNING 

Planen förutsätter att en koloni förening bildas för skötsel av 
gemensam mark och gemensamma angelägenheter. 

Kommunen ansvarar för att området iordningställs för sitt än
damål. Den exakta innebörden av detta bör preciseras i ett av
tal med koloni föreningen , med i huvudsak följande innehåll om 
inte annat överenskommes med föreningen. 

Kommunen skall även fortsättningsvis äga marken inom planområ
det. Uthyrningen av kolonilotter kan skötas av fastighetskon
toret , som t ex tecknar tioåriga kontrakt med möjlighet till 
ömsesidig uppsägning. Arrendator svarar själv för kostnader i 
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samband med uppförande av byggnad samt vid eventuellt bortta
gande av byggnad då han/hon säger upp sin lott. Försäljning av 
lott och byggnad till ny arrendator bör kunna ske, men en s k 
hembudsskyldighet kan diskuteras för att undvika spekulation. 
Så långt möjligt bör dessa frågor handläggas internt av före
ningen. 

I föreningens stadgar bör skrivas in att ett primärt syfte med 
området är att möjliggöra och uppmuntra s k giftfri odling. 
Kommunen bör tillse att detta tillgodoses på ett godtagbart 
sätt. Eventuellt bör koloniområdet delas i två eller flera 
del områden med olika odlingskrav. 

Kommunen genomfö.r jordförbättring samt anlägger inom området 
vägar, p-plats för minst 20 bilar, servicebyggnad, läplante
ringar, eventuella skyddsvallar samt VA- och elledningar fram 
till servicebyggnaden. Området får en enda el-anslutning, och 
föreningen får ansvaret för att distribuera el till och förde
la kostnaderna på de olika lotterna. Kommunen förutsättes 
emellertid bygga även de interna ledningarna fram till varje 
lott när området iordningställs. Sommarvattenledningar byggs 
fram till vattenposter som var och en nyttjas gemensamt av två 
lotter. 

Med undantag av ledningar fram till servicebyggnaden ansvarar 
föreningen för underhåll och drift av alla anläggningar inom 
planområdet, inklusive t ex servicebyggnaden. 

KOSTNADER OCH FINANSIERING 

Som underlag för avgifter mm har en översiktlig kostnadsberäk
ning gjorts (december 1990): 

Ingångsvärde mark ..•.................................. 170.000 
Plantering 60 träd ..•................................. 50.000 
Torv, sand och gödseL................................ 150.000 
Servicebyggnad 20 kvm med 2 wc & dusch, telefon mm .... 200.000 
Vatten, avlopp och vägbyggnad.................. . . . . . .. 300.000 
Elektris~a anläggningar (inkl elektrifiering till varje lott 
enl. ovan) .....................•...............•...... 90.000 

Summa kostnader.............................. . ........ 960.000 
Kostnad per lott (45 lotter) .......................... 21.000 

Kommunens kostnader kan täckas med dels en fast avgift (in
sats) som tas ut då arrendekontrakt tecknas, dels en årlig av
gift. Med en hög insats får man en lägre årsavgift. Fördelnin
gen bör fastställas först efter samråd med blivande koloni
lottsinnehavare. Eventuellt kan man, om det finns olika önske
mål, ha olika insatser och därigenom också olika årsavgifter 
inom området. Om hela kostnaden betalas som insats kommer års
avgiften endast att bestå aven mindre summa för att täcka 
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vissa drifts- och administrationskostnader. 

För de arrendatorer på Vilans koloniområde som önskar ersätt
ningslott inom Bernstorps koloniområde förutsättes särskild 
uppgörelse träffas. 

Om samtliga lotter säljs genast kan hela området byggas ut med 
full kostnadstäckning för de kommunala investeringarna. Mera 
sannolikt är dock att endast en mindre del säljs i ett inled
ningsskede, varvid Kommunen på obestämd tid tvingas ligga ute 
med en del av investeringskostnaderna. För att hålla nere 
kostnaderna kan det vara lämpligt att bygga ut området i etap
per, men det bör inte avgöras förrän man vet resultatet av in
tresseförfrågan. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRAGOR 

Marken inom planområdet förutsättes ligga kvar i kommunens 
ägo, och behöver inte utgöra egen fastighet. Planen innebär 
emellertid inte heller något hinder för detta. 

UNDERSKRIFT 

Detaljplanen är upprättad den 28 januari och reviderad den 18 
mars 1991. 

b ~ .'2-------------
Östen Anderl on 
stadsarkitekt 

'Qn~ 
Erik Westlin 
planarkitekt 


