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Detaljplan för
Skaravallen

Till planen h ör:
P lanprog ram
P lanb eskrivning
Illu strationsplan

Fastig h etsförtec kning

Sam rådsredog örelse
Granskning su tlåtande

Miljökonsekvensb eskrivning

P lanarkitekt Linda Fröb erg

Skara kom m u n, Västra Götalands län
Sam rådsh andling  u pprättad april 2020
Granskning sh andling  reviderad ju ni 2020
Antagandeh andling  reviderad sept 2020

P LANKARTA

Beslu tsdatu m
KS sam rådsbeslu t

KS g odkännande

KS antagande

Laga kraft 

Dnr

Gru ndkarta skapad av Skara kom m u n
Koordinatsystem  SWEREF99 13 30
Höjdsystem  2019
Upprättad oktob er 2019

0 10050 Meter
P LANKARTA 1:1200 (A2)
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2020-04-01

Dagvatten u pp till 10-årsreg n ska om h ändertas inom  den 
eg na fastig h eten. 
Byg g nation ska föreg ås av en geoteknisk u tredning . 

x
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2018/224

x

2020-10-07

Teckenförklaring
Gränslinje

Traktg räns
Kvartersg räns
Fastig h etsg räns

Markpu nkt
f Ensam stående barrträd
P Bu ske
G Ensam stående lövträd
X Övrig  m arkpu nkt

PLANBESTÄMMELSER
Följande g äller inom  om råden m ed nedanstående betec kning ar.
GRÄNSBETECKNINGAR

P lanom rådesg räns
Användning sg räns
Eg enskapsg räns
Adm inistrativ g räns
Eg enskapsg räns oc h  adm inistrativ g räns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap
GATA Gata

P ARK P ark

GC-väg
Gång - oc h  cykelväg

Kvartersmark
S Skola

E1 Teknikanläg g ning

C1 Centru m  u tom  Handel

D Vård

B Bostäder

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS
Mark
träd1Trädet får endast fällas om  det är sju kt eller u tg ör en säkerh etsrisk.Marklov krävs.
Åvs Återvinning station

P -plats P arkering
EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning
e1 2400Största byg g nadsarea är 2400 m ²
Utformning
)8 Hög sta byg g nadsh öjd är 8 m eter 

)—12,0 Hög sta noc kh öjd är 12,0 m eter 
)—11,0 Hög sta noc kh öjd är 11,0 m eter 
Placering

@@@@@@@
@@@@@@@
@@@@@@@
@@@@@@@
@@@@@@@
@@@@@@@
@@@@@@@Marken får inte förses m ed byg g nad

Endast kom plem entb yg g nad får placeras

Utförande

b 1 Marken får inte h årdg öras.

b 2 Marken ska klara fördröjning  av dagvatten u pp till 100-årsreg n.
Kom plem entb yg g nader får inte förh indra m arkavvattning . 

b 3 Startb esked får ej beviljas förrän m arken h ar sanerats från rödfyr.  

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genom förandetiden är 10 år från 2020.
Markreservat för allmännyttiga ändamål
u Markreservat för allm ännyttig a u nderjordiska ledning ar.

x1 Markreservat för allm ännyttig  g ång - oc h  cykeltrafik sam t lek oc h
idrott.

Övrigt
a1 Återvinning station får finnas.


