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Detaljplan för 

Antagen av Samhällsbyggnadsnämnden 
den 15 november 20 l O. 
Laga kraft den 17 december 2010. 

E 22 

Norra Vings prästgård (Ving 1 :71) 
i Axvalls tätort, Skara kommun 

Planbeskrivning 

Handlin ar 

Planen utgörs av plan- och genomfcirande
beskrivning, plankarta med bestämmelser 
samt fastighetsfcirteckning. 

Planens s e 

Gällande detaljplan är inaktuell, och skyddet 
av den värdefulla miljön behöver förtydligas. 
Syftet med planen är att precisera och aktuali
sera planbestämmelserna fcir prästgårdens nya 
ägare. 

Förutsätfnin ar 

Läge och omfattning 
Planområdet ligger omedelbart söder om Ax
valls tätort, mellan Norra Vings kyrka och 
Norra Vings fcirsamlingshem. Det omfattar 
större delen av fastigheten Ving 1 :71, del av 
Ving 1:1 samt en liten del av Ving 23:1. 

Planområdet avgränsas i väster av allmän väg 
nr 2695 och i öster av f d järnvägbanken Ax
vall- Stenstorp. 

Gällande plan upphävs fcir mindre delar av de 
ovan nämnda fastigheterna. 

Markägare 
Den f d prästgården (Ving 1:71) ägdes tills 
alldeles nyligen av Svenska Kyrkan (Skara 

kyrkliga samfallighet) men har nu sålts till 
privata ägare. Ving 1:1 och Ving 23:1 ägs av 
Norra Vings församling respektive Skara 
kommun. 

Översiktlig plan 
Det finns ingen aktuell översiktlig plan som 
har betydelse fcir denna detaljplan. 

Gällande detaljplan och strandskydd 
För planområdet gäller "Ändrad och utvidgad 
(Ving Prästebolet 1:3 mm) stadsplan, öster och 
sydost om Axvalls tätoI1", fastställd 9 juli 
1976. Enligt den får Ving I :71 användas fcir 
bostadsändamål i två våningar. Högsta tillåtna 
byggnadshöjd för huvudbyggnad 8 m och för 
uthus 3 m. Högst 25 % av fastigheten får be
byggas. Genomfårandetiden för denna detalj
plan har gått ut. 

V id Vingsjön gäller strandskydd intill 200 m 
från strandlinjen. Hela fastigheten ligger inom 
detta avstånd från sjön. Strandskyddet gäller 
inte får detaljplanelagda områden, men enligt 
miljöbalken 7 kap 1 Da * återinträder strand
skyddet numera när detaljplan upphävs eller ny 
detaljplan upprättas. Planen innehåller därfår 
en bestämmelse om att strandskyddet upphävs. 
Läs mer igenomförandebeskrivningen. 

Bebyggelse, vegetation och topografi 

Prästgården uppmärksammades i den kulturhi
storiska inventering som dåvarande Skaraborgs 

NORRA VING 



länsmuseum gjorde 1983. Av inventeringen 
framgår bl a följande. 

Norra Vings prästgård uppfördes under första 
delen av 1800-talet och är byggd av timmer 
med rödfärgad locklistpanel. Byggnaden har 
byggts till något, först åt söder och på senare 
tid även mot norr. Prästgården har enkupigt 
tegeltak och för em pirestilen typiska klassiska 
drag som frontespiser med markerade gavel
fält och en portal flankerad av joniska kolonner 
som bär upp ett profilerat s k entablement. 

Till prästgården hör ett troligen samtida, också 
rödfårgat, f d brygghus. 

Den nuvarande huvudbyggnaden ligger i hu
vudsak på samma nivå som väg 2695. Öster 
om byggnaden sluttar trädgården påtagligt ned 
mot tomtens lägre delar och den f d j ärnvägs
banken. 

På fastigheten finns flera stora och miljömäs
sigt värdefulla träd t ex vid väg 2695 i väster. 
Den sydöstra, lägst liggande delen av fastighe
ten består aven relativ1 vildvuxen dunge med 
högvuxna löv1räd. 

Del f d brygghuset samt (närmast) en 
byggnad på Ving 21 :1 
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Omedelbart söder om Ving 1:71, på Ving 21: I, 
finns en relativt modern förrådsbyggnad som 
används vid skötsel av kyrkan och kyrkogår
den. Här finns även kyrkans besöksparkering. 

Fornlämning 
l gränsen till Ving 1:5, fOrsamlingshemmet, 
finns en "övrig kulturhistorisk lämning" i form 
av runinskrift på en rektangulär stenskiva. 
Runslingan är tillverkad av kyrkoherde Carl 
Stolpe, död 1903, vars namn står inristat på 
stenskivan. 

Trafik 
Infm1en till Ving 1 :71 ligger i fastighetens 
sydvästra hörn. Det f d brygghuset används 
numera som garage och förråd. 

Rätt till utfart mot väg 2695 finns ungefår mitt 
för entren dvs inte där ntfarten finns idag. 

Allmänna ledningar 
Fastigheten är ansluten till kommunens spill
vattenledning i den f d järnvägsbanken. Genom 
fastigheten löper en vattenledning som forsör
jer inte bara prästgården utan även kyrkan med 
vatten. Ledningen är säkerställd med lednings
rätt. 

Prästgården värnlS bl a med ytjordvänne vars 
slangar ligger på grannfastigheten Ving 21 : I . 

Omedel bart söder om planområdet finns en 
transfonnatorstation. 

Skäl för aH öra detar lan 

Som foljd av att Svenska Kyrkan inte längre 
hade behov av fastigheten, bjöd man tidigare i 
år ut den till försäljning. InfOr fOrsäljningen 
ville man så långt möjligt fOrsäkra sig om att 
den värdefulla milj ön inte kommer att utsättas 
för forändringar som skulle vara till skada for 
prästgården, kyrkomiljön eller forsamlings
hemmet. Man bad därför samhällsbyggnads
nämnden göra en ny detaljplan med tydligare 
skyddsbestämmelser. 

NORRA VING 



Planens innebörd 

Skyddsvärd bebyggelsemiljö 
Som framgår ovan är fastigheten ett bebygge1-
seområde som är särskilt värdefullt från histo
risk, kulturhistorisk och miljömässig synpunkt. 
Den omfattas därför av de generella 
skydds- och varsamhetsbestämmelserna 
plan- och bygglagen 3 kap 12-l3§§. 

Fastighetens användning 
Hela fastigheten betecknas "Q Användning 
anpassad till bebyggelsens kulturvärden". Det 
betyder att användningen av byggnaderna och 
fastigheten är "fri" till bostäder, kontor, han
del, pensionat, läkarmottagning, värdshus etc 
fOrutsatt at! användningen inte motverkar syf
tet att bevara byggnaderna och bebyggelsemil
jön och att det inte uppkommer betydande 
olägenheter fOr omgivningen. 

Befintliga byggnaders ursprungliga delar får 
inte rivas. 

Byggrätt 
Planen innehåller ingen byggrätt utöver befint
lig bebyggelse. Oavselt detta har samhälls
byggnadsnämnden rätt att, inom område som 
betecknas med kors och prickar, medge mindre 
tillbyggnader och komplementbyggnader. En 
fOrutsättning är att tillskotten utfonnas med 
stor hänsyn till den känsliga miljön. Även här 
gäller att användningen är fri under i princip 
smnma förutsättningar som ovan. 

Gångtrafik 
Det finns ett behov att tryggt och säkert kunna 
förflytta sig mellan kyrkan, som ligger söder 
om prästgården, och f6rsamlingshemmet som 
ligger i norr. Eftersom det är trängt längs väg 
2696 finns planer att anlägga en gångväg på 
den f d j ämvägsbanken. Detta är skälet till den 
lilla hörnavskärning som görs i sydost. I övrigt 
regleras inte gångvägen av detaljplanen. 

Enligt gällande detaljplan ska väg 2696 för
skjutas västerut vilket skulle ge utrymme för 
en gångväg. Men en sådan vägombyggnad är, 
åtminstone för närvarande, inte aktuell. 

Utfartsförbud 
Utfartsf6rbudet har kOlTigerats så att rätten till 
utfart stämmer överens med befintliga förhål
landen. 
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Upphävande av plan 
Enligt gällande detaljplan skulle gränsen för 
Ving 1:7 I utökas uppemot 15-20 meter söder
ut. Detta är helt inaktuellt varför plangränsen 
anpassas till nuvarande fastighetsgräns. Den 
del av gällande detaljplan som ligger söder 
därom upphävs. 

Miljöbedömning 
Om en detaljplan kan antas medföra sådan 
betydande miljöpåverkan som avses i miljö
balken 6 kap Il § ska "miljöbedömning" gö
ras. Det kan inte bli aktuellt i della fall. 

Strandskydd 
Planen innebär i praktiken ingen ändring av 
strandskyddet, se genomf6randebeskrivningen. 

Trafikbnller 
Trafiken på väg 2695 är så begränsad att den 
inte ger nämnvärda bullerstörningar på fastig
heten. 

Underskrift 

Detaljplanen är upprättad den 21 oktober och 
reviderad den 15 november 2010. Revidering
en innebär dels att planen kompletterats med 
utfarts förbud där körbar utfart medges vid 
nuvarande utfart, dels att genomförandebe
skrivningen kompletterats om att berörda fas
tighetsägare fönrtsätts ta initiativ till ev. fastig
hetsreglering. 

~ ~ng Hellsvik 
stadsarkitekt 

Q~fWAL 
Erik Westlin 
planarkitekt 
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Detaljplan för 

Norra Vings prästgård (Ving 1 :71 ) 
i Axvalls tätort, Skara kommun 

Genomförandebeskrivning 

Planens s e 

Gällande detaljplan är inaktuell, och skyddet 
av den värdefulla miljön behöver förtydligas. 
Syftet med planen är att precisera och aktuali
sera planbestämmelserna får den f d prästgår
dens nya ägare. 

Planarbete 

Planen är av begränsad betydelse och bedöms 
sakna intresse för en bredare allmänhet. Den 
hanteras därför med enkelt fårfarande enligt 
PBL 5:28 vilket innebär att den inte ställs ut 
utan skickas direkt till dem som bedöms vara 
berörda av den. 

Ambitionen är att planen antas av samhälls
byggnadsnämnden den 15 november 2010. 

Fasti hetsbildnin mm 

Planen förutsätter att mindre delar av Ving 
1 :71 (mot vägen samt litet område längst i 
sydost) överförs till andra fastigheter. 

Servitut bör lämpligen skrivas in för befintlig 
ytjordvänneanläggning på Ving 21 : 1. 

Exakt hur dessa åtgärder bör genomföras, av
görs i lantmäterifårrättning. Berörda fastig
hetsägare förutsätts själva ta initiativ till ev. 
fastighetsreglering och servitutsbildning. 

Teknisk försör"nin 

Befintliga ledningar förutsätts ligga kvar. 

Strandsk dd 

Enligt miljöbalken 7 kap 10 a § återinträder 
strandskyddet när detaljplan upphävs eller ny 
detaljplan upprättas. För att det inte ska ske 

krävs särskilda skäl, samt bestämmelse att 
strandskyddet upphävs. 

Särskilt skäl får att strandskyddet i detta fall 
inte ska återinträda är att det handlar om en väl 
etablerad och tydligt avgränsad tomtplats. Den 
f d järnvägsbanken är sedan mycket länge en 
tydlig och naturlig gräns mellan strandområdet 
och fastigheten. 

Planen innehåller bestämmelse om att strand
skyddet upphävs för Ving 1:71. Strandskydd 
återinträder däremot [ör den mark där gällande 
detaljplan upphävs. 

Genomförandetid 

Planens genomfårandetid är fem år från den 
dag planen vunnit laga kraft. 

Underskrift 

Detaljplanen är upprättad den 21 oktober och 
reviderad den 15 november 2010. 

t:i:J/!1:~~ G;UPAG 
stadsarkitekt planarkitekt 
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