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Byrådirektör 
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Anslaget 
1984-04-12 
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Utan avgift 
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54201 MARIESTAD 

Byggnadsnämnden 
Skara kommun 
Box 103 

2'1. 04. 13 

532 00 SKARA 

Fastställelse av stadsplan i Skara kommun 

Kommunfullmäktige i Skara kommun antog den 6 februari 1984 
ett av stadsarkitekt östen Andersson och planingenjör Erik 
Westlin den 5 september 1983 upprättat och den 31 oktober 
1983 reviderat förslag till ändrad och utvidgad stadsplan 
för SKARABERG NORRA DELEN (DELOMRADE 5 ej i Skara tätort 
med därtill hörande karta, illustrationsplan, bestämmelser 
och beskrivning. 

Anmärkningar mot planförslaget har under utställningstiden 
framställts från ägaren till stg 876. 

Anmärkningarna har behandlats av byggnadsnämnden i protokoll 
den 9 januari 1984 § 14 och ej föranlett några åtgärder. 

Den sakägare som anfört anmärkningar mot planförslaget har 
beretts tillfälle till yttrande varvid en skrivelse inkommit 
i vilken vidhålles vad som tidigare anförts. 

Planförslaget har underställts länsstyrelsen för fast
ställelseprövning. 

Anmärkningarna riktar sig mot den föreslagna nybebyggelsens 
utsträckning mot öster. En minskning med omkring 70 meter 
skulle innebära bl a att avsett parkstråk här finge naturli g 
anslutning till skogsområdet i norr. Byggnadsnämnden har be
dömt att en sådan begränsning av bebyggelseområdet ej bör ske. 
Enligt den av kommunfullmäktige 1984-02-06 antagna disposi
tionsplanen för berört område har parkmark reserverats i 
tillräcklig omfattning. Länsstyrelsen delar vad byggnads
nämnden anfört och finner att anmärkningarna inte är av 
beskaffenhet att utgöra hinder för fastställelse av plan
förslaget. 

GOluodren Telefon TdOlx 

i-IomIl9 0to ~ 1 0501- 60000 598 40 J 51 86 6 

l . t mltd , 
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Länsstyrelsen fa stställer med stöd av 26 § byggnads l agen 
det av kommunfullmäktige antagna planförslaget . 
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BESVÄRSHÄNVISNING 

Besvär över detta beslut kan anföras genom skrivelse 
till regeringen. Skrivelsen skall tillställas 
bostadsdepartementet, 103 33 STOCKHOLM, 
och skall ha kommit in dit inom tre veckor från 
den dag beslutet är daterat. 

Besvär får dock anföras endast av sakägare som 
i ärendet framställt yrkande, som helt el ler delvis 
lämnats utan bifall. 

Klaganden bör i besvärsskrivelsen tydligt ange 
l änss tyrelsens beslut och foga beslutet till 
skrivelsen, samt ange vad som yrkas. Vidare bör 
klaganden meddela sin fullständiga adress samt 
telefonnummer. 

Ggluadrllll 

Hamngatan l 0501 - 60000 59840 

hl m.,d I 

POltglro 

35186-6 
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Tillhör kommunfullmäktiges i Skara 
beslut 1984-02-06, § 6, betygar 
på tjänstens vägnar : 

SKARABERG, NORRA DELEN 
STYCKEBYGGDA SMÄHUS (DELOMRÄDE 5 c) 
SKARA TÄTORT 
SKARA KOMMUN 
SKARABORGS LÄN 

i 

FÖRSLAG TILL ÄNDRAD OCH UTVIDGAD STADSPLAN 
upprättat 1983-09 - 05, reviderat 1983 - 10-31 . 

BESKRIVNING 

Planförslaget utgörs av 
- Plankarta i ett blad 
- Illustrationskarta i ett blad 
- Bestämmelser 
- Beskrivning 
- Samrådsredogörelse 

Till planförslaget hör 
- Fastighetsförteckning 
- Grundkarta 
- VA-utredning 

I 
, :':-'~:.:::Å 

Planförslaget innehåller 18 nya tomter för stycke
byggda småhus. Av dessa planeras 9 bebyggas under 
1984, och de resterande 9 under 1985. Förslaget 
innehåller även ett par mindre revideringar av tidi
gare fastställd stadsplan i områdets västra del. 
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SKALA I ' 2,0 000 

100 o '000" . . 

Planområdet är beläget i norra del e n av Skarabergsom
rådet , cirka 1 . 5 km från Skara centrum. Det gränsar i 
söder och väster mot tidigare planlagda delar av 
stadsdelen. I norr och öster gränsar planområdet mot 
icke detaljplanelagd skogs- och betesmark . Skogsmarken 
öster om området kommer enligt dispositionsplanen att 
bevaras i ett cirka 70 meter brett parkbälte som skil
jer bebyggelsen från kommande utbyggnadsetapper i om
rådet. 

Planområdet omfattar cirka 3.3 ha , varav cirka 1. 1 ha 
ingår i tidigare planlagt område. 

10 O SO 100 M 
1-1 1=' = =;!'==::j 

Ur Ändrad dispositionsplan för östra delen av Skaraber g . 



Detaljplaner 

3 . 

I den kommunomfattande markdispositionsplan som an
togs av kommunfullmäktige den 5 april 1976, ingick 
planområdet i ett stort utbyggnadsområde norr om Skara 
tätort. För detta område -Skaraberg- upprättades se
nare en dispositionsplan, som antogs av kommunfullmäk
tige den 4 juli 1977. De östra delarna av denna plan 
har nyligen reviderats , och godkändes den 30 maj 1983 
av byggnadsnämnden för utställning. Som framgår av kar
tan ovan följer detaljplaneförslaget så gott som helt 
utformningen i denna reviderade plan. 

JI 

FASTSTÄllELSEDATUM 
B 260 78·10 -25 
B 265 79·04·18 
B 275 80-08-0B 
B 276 BO·08·08 

I 

if 
~I I! :_ ' 
~' ,I I~ 

Större delen av planområdet är tidigare inte detal j 
planelagt. 6 tomter i områdets västra del ingår emel
lertid i stadsplan för delområde 5, fastställd den 18 
augusti 1980. Gatan i planområdets södra del ingår i 
stadsplan för delområde 6, fastställd den 8 augusti 
1980. 

Bostadsförsörj-Enligt bostadsförsörjningsprogrammet 1983-8 7 avses 
ningsprogram 9 tomter bebyggas under 1984 och återstående 9 under 

1985. 

Topografi och 
vegetation 

Grundför
hållanden 

Bortsett från den tidigare planlagda marken är planom
rådet skogbevuxet, till största delen med medelålders 
granskog. Därutöver finns emellertid ganska stora in
slag av ek, björk och andra lövträd, särskilt i områdets 
södra del. Marken sluttar starkt åt söder i områdets 
södra del medan den i norr är relativt plan. 

Enligt en översiktlig grundundersökning, daterad den 
26 april 1971, utförd av Bjurströms Geotekniska byrå AB 
består grunden aven moränås i öst-västlig riktning. 
Enligt undersökningen bör det inte uppstå några pro
blem med grundläggning av föreslagen bebyggelse. 



Fornlämningar 

Bebyggelse 

Ägoför
hållanden 

PLANFÖRSLAGET 

Bostäder 

Service 

Skyddsrum 

Friytor 

Natur 

4 . 

Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. Om 
fornlämningar påträffas skall iakttas vad som gäller 
enligt 6, 8 och 9 §§ fornminneslagen. 

I planområdets västra del finns fyra nybyggda småhus 
och en transformatorstation. I övrigt finns ingen be
byggelse inom området. 

Förutom de fyra bebyggda tomterna äger Skara kommun 
all mark inom planområdet. 

Planförslaget omfattar etapp 5 c i Skara tätorts utbygg 
nadsområde Skaraberg. Etappen innehåller 18 nya tomter 
för enskilt byggda småhus. 

Planförslaget innehåller också följande mindre revide
ringar av intilliggande stadsplan: 
1. Parkstråket mellan Huvudkålen 1 och Kruskålen 3 

breddas från 4 till 5 meter. 
2. Parkstråket mellan Kruskålen 1 och Rödkålen 6 er

sätts av ett nytt mellan Rödkålen 5 och 6. 

Cirka 500 meter söder om den planerade bebyggelsen finns 
en nybyggd förskola med två avdelningar. Därutöver finns 
på västra Skaraberg en förskola inrymd i småhus som 
så småningom kommer att säljas av för enskilt nytt j ande. 
Plats för butik och kyrklig lokal reserveras i anslut
ning till förskolan. I dag finns dagligvarubutik i kv 
Diakonen, cirka 1 km söder om planområdet. 

Planområdet ingår i Skara tätorts skyddsrumsområde. 
Behovet av skyddsrumsplatser inom planområdet til l godo
ses i angränsande områden för grupphusbebyggelse, se 
stadsplan för delområde 6. 

Behovet av friytor för lek och fritidsverksamhet till
godoses i första hand på tomtmark. En gemensam lekplats 
finns 75-100 meter väster om planområdet. Därutöver 
gränsar planområdet både i norr och öster mot naturmark 
som ger rika möjligheter för lek och annan utevistels e . 

Träd över en viss storlek behöver avverkas för att man 
skall undvika framtida stormskador. I områdets södra 
och östra delar finns inslag av inte särskilt högvuxen 
ek , björk, asp m m, som så långt möjligt bör sparas. 
Dels kan de enskilda tomterna få ett högre värde om upp
vuxen vegetation finns redan från början, dels är det 
positivt för helhetsmiljön om man kan bevara något av 
Skarabergs ursprungliga karaktär som skogsområde. I 
vilken mån vegetation kan sparas får avgöras i samband 
med tomtförsäljning och byggnadslovsgivning, varvid man 
bör framhålla vegetationens värde ur miljö-, energi-
och klimatsynpunkt för byggare och blivande fastighets
ägare. 



Vägar och 
trafik 

Kollektiv
trafik 

Teknisk för
sörjning 

PLANGENOM
FÖRANDE 

SAMRÄD 

UNDERSKRIFT 

5 . 

Skogen nordväst och öster om planområdet avses skötas 
som vanlig skogsmark - viss extra hänsyn kan man dock 
behöva ta till den intilliggande bebyggelsen. Öster om 
planområdet skall ett cirka 70 meter brett skogsbälte 
sparas mellan den nu aktuella bebyggelsen och de öster 
därom planerade delområdena 15 och 16 -se karta sid 2. 
De smala parkstråken mot skogsmarken i norr kommer tills 
vidare att ansluta direkt mot naturmarken. Efter hand 
kan spontana stigar bildas. 

Planområdet trafikmatas via en lokalgata från uppsam
lingsgatan i områdets södra del (Storsvängen). Lokal
gatan utformas som en slinga utan vändplats, med 6.5 
meter bred körbana och 1.5 meter bred enkelsidig gång
bana. Detta ger god tillgänglighet för biltrafik och 
för alla slag av servicefordon. 

Gång- och cykeltrafiken kommer i första hand att använda 
en framtida gång- och cykelväg som från planområdets 
östra del skall leda söder ut genom Skaraberg . I dag 
finns möjligheten att via västra Skaraberg utnyttja 
befintliga gång- och cykelvägar och lokalgator för att 
ta sig mot Skara centrum. För att öka trafiksäkerheten 
för skolbarn på väg till Källeskolan och Teglaskolan 
finns planer på ombyggnad av Källegatan för att bl a 
förse den med separat gång- och cykelväg. 

Kollektiv bussförbindelse med Skara centrum finns i dag 
på uppsamlingsgatan Storsvängen. Någon förändring av 
linjesträckningen förutsätts inte i planförslaget. 

Planområdet kommer att förses med f j ärrvärme. Huvudled
ningen läggs i väst-östlig riktning genom området, i 
parkmark och gatumark. Panncentral finns i kv Diakonen 
intill Skarabostäder. 

Avloppet ansluts med självfallsledningar till Skara 
avloppsreningsverk. Till förslaget hör en separat 
VA-utredning. 

Tomterna kommer att förmedlas genom kommunens tomtkö. 

Till planförslaget hör en särskild samrådsredogörelse. 

~"~f!:pp<ma, 

Osten And rsson 
stadsarkitekt 

den 5 september 1983 

(jjJ~(L 
Erik Westlin 
planingenjör 

Planförslaget reviderat den 31 oktober 1983 
Beträffande revideringens innebörd,se samrådsredogö-

JL~.~.1'4r~_ 
~ dersson 

stadsarkitekt 

~ tIJJAV~· ' _ 
Erik Westlin 
planingenjör 
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FÖRSLAG TILL ÄNDRAD OCH UTVIDGAD STADSPLAN 

SAMRÄDSREDOGÖRELSE 

........... .. ... . .. ·'u •• , 

Planförslag upprättat den 5 september 1983 har sänts 
på samrådsremiss e n ligt 14 § byggnadsstadga n till 
kommunstyrelsen , gatukontoret, fastighetsnämnden , el
verket, fritidsnämnden, brandförsvaret, kulturnämnden, 
miljö - och hälsoskyddsnämnden, skolstyrelsen , social 
nämnden, handikapprådet , stadsingenjörskontoret , tra
fiksäkerhets nämnden, televerket, vägförvaltningen , 
Statens Vattenfa llsverk, Sellbergs Re nhållnings AB, 
lantmäteriet i Skövde, HSB och länsstyrelsen. 

Sammanfattni ng och kartutdrag har skickats till 21 
fastighetsägare inom och intill planområdet, vilka 
fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 
Planhandlingarna har dessutom ställts ut på stadsarki 
tektkontoret och kulturlagret i Skara . 

Följande r e missvar har kommit ln : 

Kommunstyr e lsens arbetsutskott , elverke t, fritids
nämnden, kulturnämnden , miljö- och hälsoskyddsnämnden , 
skolstyrelsen, handikapprådet , televerket , vägförvalt 
ningen och Statens Vattenfallsverk har inge t att er 
inra mot förslaget. 

Gatukontore t påpekar at t beskrivningen felaktigt ange r 
gångbanornas bredd till 0.5 i stället för 1.5 meter . 
I övrigt har man inget att erinra. 



Kommentar : Beskrivningen har korrigerats i enlighet 
med påpekandet . 

2 . 

Fastighetsnämnden framför i sitt yttrande , att plan
förslag e t inte bör faststä l las f örrän man klarlagt 
vilka strövområden som kommer att bli tillgängliga . 
Om man följer dispositionsplaneförslaget f ör Östra 
Skaraberg kommer det inte att finnas mer än en cirka 
50 meter bred remsa storskog kvar . I likhet med vad 
kommunstyre lsen beslutat om utredning av storskogsom
råden i Axvall , bör en sådan utredning ske även för 
Skarabergsområdet . Om man då inte kan säkerställa skog 
utanför planområdet , bör nuvarande skog behållas som 
strövområde. 

Jan-Olof Gunnarsson - ägare till stg 876 - föreslår , 
i enllghet med sitt tidigare yttrande över förslaget 
till ändrad dispositionsplan för Östra Skaraberg , att 
planområdet begränsas så att skogen i områdets östra 
del kan bevaras. Delar av skogen norr om Skaraberg har 
nämligen avverkats under 1982 utan att grannar informe
rats , och ytterli ga re stora områden är avverkningsmogna . 
så länge kommunen saknar garantier för att d enna skog 
kan bevaras som rekreationsområde bör man säkerställa 
tillräckligt stora skogsområden på egen mark. Fråga n 
bör lämpligen klaras ut i samband med dispositions
planearbetet för Östra Skaraberg. 

Kommentar: Farhågorna för att stora delar av skogen 
norr om Skaraberg snart kommer att avverkas är befo
gade. Skogen, som ägs av stiftsnämnden, består till 
stora delar av mer än 100 år gammal granskog som är 
svår att avverka i små enheter, främst på grund av 
risken för stormfällning. De avverkningar som hittills 
skett är av relativt begränsad omfattning , men kommu
nen saknar garanti er för att kommande avverkningar 
sker så att fri luf tsli vets intre ssen tillgodoses . För 
att minska risken för konflikter har emellertid stads
arkitektkontoret nyligen påbörjat en kartläggning av 
närrekreat ionsområden i kommunen , i syfte att bl a 
finna lämpl iga kompromisslösningar mellan skogsbrukets 
och friluftslivets intressen. I detta arbete kommer 
skogen norr om Skaraberg att utgöra en mycket viktig 
del. 

Även om stora avverkningar av skogen norr om Skaraberg 
måste ske är det emellertid , enligt stadsarkitektkon
torets uppfattning , inte rimligt att kräva e n ytter
ligar e högreplanstandard inom Skarabergsområdet än 
vad det reviderade dispositionsplaneförslaget redovi
sar. Med det stora grönområde som kommer att finnas 
centralt i Skarabergsområdet och det cirka 70 meter 
breda grönstråk som förbinder de t centrala området 
med skogsmarken i norr, är stadsdelen mycket väl för
sedd med kommunala friytor . Det nu reviderade dispo
sitionsplaneförslaget innehål ler e n minst lika stor 
andel friytor och grönområden som vad den dispositions 
plan gör , som antogs av kommunfullmäktige den 4 juli 
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1977. Skogen inom det nu aktuella detaljplaneområdet 
har till största delen ett mycket begränsat värde ur 
rekreations synpunkt , och de värdefullare partierna 
är i huvudsak koncentrerade till det cirka 70 meter 
breda stråk som avses bevaras. 

För stg 876 innebär revideringen mycket påtagliga 
förbättringar. I det tidigare förslaget l åg fastighe
ten nämligen cirka 150 meter från något större grönom
råde, och tangerades samtidigt aven uppsamlingsgata . 
Enligt det nu aktuella dispositionsplaneförslaget kom
mer fastigheten att ligga högst 20 meter från ett cirka 
70 meter brett grönområde, och biltrafiken intill fas
tigheten blir ytterst begränsad. 

Sammanfattningsvis föreslås de båda yttrandena inte 
föranleda någon ändring av planförslaget. 

Socialnämnden hänvisar till uttalanden man gjort tidi
gare beträffande den sociala planeringen av stadsdelen, 
men har i övrigt inget att erinra. 

Kommentar: De uttalanden som socialnämnden tidigare 
g jor t avser de centrala delarna av Skarabe rgsområdet 
och påverkar inte detta planförslag. 

Sellbergs Renhållnings AB har inget att erinra, under 
förutsättning att framkomligheten för deras sophämt
ningsfordon blir tillräcklig. 

Kommentar: Några hinder för sophämtningsfordon kommer 
inte att finnas, och beskrivningen har förtydligats 
på denna punkt . 

Länsstyrelsen har i sak inget att e rinra mot plan för
slaget, men menar att den bevakning av värdefulla träd 
som avses ske vid byggnadslovsgivningen inte är till
räcklig . Redan i de avtal som upprättas vid försälj
ning av tomter bör kommunen träffa överenskommelse med 
byggherren om hur träd, som då lämpligen kan märkas 
ut, skall säkras. 

Kommentar: Länsstyrelsens påpekande är i princip rik
tigt. Beskrivningen har därför kompletterats i det ak
tuella avsnittet. 

på illustrationsplanen redovisas gång- och cykelvägar 
öster om planområdet. De ingår inte i planområdet , men 
visar en tänkbar sträckning av de vägar som förslaget 
till dispositionsplan för Östra Skaraberg redovisar . 

Förutom ovannämnda revideringar har skett en allmän be
arbetning av planhandlingarna. Några förändringar i 
sak har detta emellertid inte inneburit. 

Planförslaget upprättat den 5 september 1983 och revi -

~1- den!.f{?~tober 1983Q)}\ UYoL 
~n~J:sson Erik Westlin 

stadsarkitekt planingenjör 
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Tillhör kommunfullmäktiges i Skara 
beslut 1984-02-06 , § 6 , betygar 
på tjänsten vägnar 
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beslut den.J1,../L .. I ~ .~.~"i. ,,,ty,., 

SKARABERG, NORRA DELEN 
STYCKEBYGGDA SMÄHUS (DELOMRÄDE 5 c) 
SKARA TÄTORT 
SKARA KOMMUN 
SKARABORGS LÄN 

FÖRSLAG TILL ÄNDRAD OCH UTVIDGAD STADSPLAN 

BESTÄMMELSER 

§ PLANOMRÄDETS ANVÄNDN I NG 

mom Byggnadskvarter 

2 mom 

Med B betecknat område får användas e ndast för 
bostadsändamål. 

Specialområde 

Med Es betecknat område får användas e ndast för 
transformatorstation och därmed samhörigt ända 
mål. 

2 § MARK SOM INTE FÄR BEBYGGAS 

Med punktprickning betecknad ma rk får inte be 
byggas. 

3 § SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER ANGÄENDE OMRÄDEli! FÖR 
ALLMÄNNA LEDNI NGAR 

på med u betecknad mark får inte vidtas anord 
ningar som hindrar framdragande och underhåll av 
underjordiska allmänna ledningar. 
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4 § BYGGNADSSÄTT 

5 § 

a) 

b) 

6 § 

mom 

2 mom 

3 mom 

7 § 

mom 

a) 

b) 

2 mom 

Med F betecknat område får bebyggas e ndast med ' 
hus som uppförs fristå e nde . 

BYGGNADS LÄGE 

Inom med F betecknat område får uthus e lle r 
annan gårdsbyggnad placeras intill en meter 
från gräns mot granntomt, oavsett om den ut
förs fristående eller sammanbyggd med huvud
byggnad. 

Garagebyggnad skall placeras minst 6 meter 
från gata. 

EXPLOATERING AV TOMT 

Antal bygg nade r 

på tomt som omfattar med F betecknat område får 
e ndast en huvudbyggnad och ett uthus eller annan 
gårdsbyggnad uppföras. 

Byggnadsarea 

Av tomt som omfattar med F bete cknat område får 
högst en fjärdedel bebyggas. 

Antal lägenheter 

på med F be tecknat område får huvudbyggnad inte 
i nrymma mer än e n bostadslägenhet. I gårdsbygg
nad får boningsrum i nte inredas. 

BYGGNADS UTFORMNING 

Våningsantal 

på med rome rsk siffra betecknat område får bygg 
nad uppföras med högst det antal våningar som 
siffran anger . Härutöver får, där terrängens 
lutning så medger, sluttningsvåning anordnas. 

på me d n betecknat område får v ind inte i nredas 
utöver angivet våningsant a l . 

Bygg nadshö j d 

på med siffra i romb betecknat område får huvud 
byggnad uppföras t ill högst den höjd i meter 
som siffran anger . Uthus eller annan gårdsbyggnad 
får uppföras till högst 3 . 0 meter. 
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3 mom Taklutning 

på med siffra i triangel betecknat område skall 
huvudbyggnads tak ges en lutning mot horisontal
planet motsvarande det gradtal som siffran an
ger. Särskild del av huvudbyggnad innehållande 
garage, förråd och dylikt omfattas inte av 
bestämmelserna. 

Pl anförslaget upprättat den 5 september 1983 

~ {}1i:Lö?-- (j\ l~(L 
Östen And~sson Erik Westlin 
stadsarkitekt planingenjör 

Planförslaget reviderat 

1...1r... (J'8~_ _ 
~nZrsson 

stadsarkitekt 

den 31 oktober 1983 

~\(~L 
Erik Westlin 
planingenjör 


