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LÄNSSTYRELSEN BESLUT B 294 (2 ) 
Skaraborgs lön 

PLANERINGSAVDELNINGEN 
Pl anenheten 
Byrådirektör 

1986-09-15 11 .082-971-86 

G Hergert /MT 
Byggnadsnämnden 
i Skara kommun 
Box 103 
532 00 SKARA 

Fastställelse av stadsplan i Skara kommun 

Kommunfullmäktige i Skara kommun antog den 21 april 1986 
ett av stadsarkitekt östen Andersson och planingenjör 
Erik Westlin den 10 oktober 1985 upprättat och senast den 
5 februari 1986 reviderat förslag till ändrad stadsplan för 
KVARTEREN KNÄPPAREN OCH OLLONBORREN M M i Skara tätort med 
därtill hörande karta, illustrationsplan, bestämmelser och 
beskrivning. 

Planförslaget har underställts länsstyrelsen för faststäl
lelseprövning . 

Anmärkningar mot planförslaget har under utställningstiden 
framställts från ägare till Flugan 6, Knäpparen 1-7, Ollon
borren 1-6, 8, 10-1 8 , Myggan 7 -12. 

Anmärkningarna har behandl ats av byggn adsnämnden vid samman
träde den 10 februari 1986 § 25 och föranlett viss revidering. 

Oe sakägare som anfört anmärkningar mot planförsl aget har 
beretts ti 11 fäll e ti 11 yttrande varvid ägaren till Knäpparen 
3 för fastighetsägarna inkommit med skrivelse i vilken vid
hålles vad som tidigare anförts. 

Anmärkningarna mot det föreliggande planförslaget riktar sig 
huvudsakligen mot att Oxbacksgatan är avsedd att stängas för 
genomfartstrafik vilket anses obefogat då trafiken där är av 
ringa omfattning och svårigheterna bl a för sopbilar och snö
röjningsfordon redan nu är påtagliga. Vidare anförs att samt
liga tomtgränser utmed Oxbacksgatans södra sida bibehållas 
med undantag för Ollonborren 3, som bör ges rätt att dispone
ra delen mellan fastigheten och gatan. Mot det planerade grupp
hemmet föreligger inga invändningar såvida inte ytterligare 
kategoribostäder planeras i omgivningen. Trafiksituationen 
på Filipdalsgatan kan förbättras genom flyttning av infarten 
för Scan Väst. Träd bör planteras utmed befintlig parkerings
plats för att förbättra miljön i området. 

GOluo dre u Terefon Tele", Pos tgiro 

Ha mnga tan 1 0501· 60000 59840 35T86 ·6 

5<12 01 MARIESTAO h t mIld I 



LÄNSSTYRELSEN 
Skaroborgs lön 

BESLUT 
1986-09-15 11.082-971-86 

2 

Byggnadsnämnden har bemött vad som anförts och finner att 
anslutning av Oxbacksgatan till planerad utbyggd del av 
Vallgatan är olämplig ur trafiksynpunkt. Någon minskning 
av Oxbacksgatans bredd utöver vad som föreslagits har ej 
bedömts 1ämp1 igt ur allmän synpunkt. Farhågorna för olägen
heter från grupphemmet för psykiskt utvecklingsstörda anses 
helt ogrundade. Infarten från Scan Väst skall enligt gällan
de stadsplan stängas mot Filipdalsgatan. Förslaget om träd
plantering mot parkeringsplatsen har vidarebefordrats till 
ga tu kontoret. 

Klagandena har även påpekat att de förändringar av planut
formningen som skett under planarbetets gång skapat oklar
heter för närmast berörda fastighetsägare. 

Länsstyrelsen finner dock att underrättelser till enskilda 
intressenter har skett i enlighet med gällande föreskrifter 
i byggnadslagstiftningen. 

Länsstyrelsen delar i övrigt vad byggnadsnämnden anfört i 
sitt bemötande av anmärkningarna och finner att dessa inte 
utgör hinder för fastställelse av planförslaget . 

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 26 § byggnadslagen det 
av kommunfullmäktige antagna planförslaget . 

Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos regeringen, se 
. / . bilaga formulär nr 4. 

Ans laget 
1986-09-15 

Akten exp 

Utan avgi f t 

Kopia, kartkopia 
samt kopia av best 
och beskr till 
SPV 
penh 
1menh 
FBM 

Vid den slutliga handläggningen av detta ärende, i vilket tf 
ärtkitekten Gertzen beslutat och byrådirektören Hergert 
varit föredragande, har även byrådirektören Zachrison, lant
mäterienheten,byrådirektören Crommert, naturvårdsenehten, 
försvarsdirektören Hellström, länsassessorn Fridell, 1äns
antivkarien Li~ngren h vägingenjören Gustafsson deltagit. 

. ~ ~-, 
19V~rtzen ~ 

Kopia till 

VF-R 
MHN 
knf 
KS 
Tvt 
A CedertJorg 
E Panagiotidis 
G Andersson 
B Winroth 
R Peterson 

K-F och E-L Bohman 
O och I Holm 
M Storm 
M-LG1inzer 
A Broberg 
G Grönlund 
I L Broh1in 
G Ljungström 
M Johansson 
M Storm 

S och L Car1qvist 
A Carl sson 
S Persson 
E Löfqvist 
V och M Kling 
L och M Dahlberg 
AL Green 
A Bernhard-Olsson 
H och J Ohlsson 
M Phersson 

1 äns-

V Edva rdsson 
KA Persson 

N Storm 
W och N Jonsson 
G-O Andersson 

Se11bergs Renhållnings AB 
akten 

H Petersson 
S öberg M Ekberg 

1 aga kraft 



POl todreu 

Bex 405 

LÄNSSTYRELSEN Bilaga 
SkaraborQ$ län 
PLANERINGSA VDElNINGEN Formulär nr. 4 

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 eller delvis 
lämnats utan bifall. 

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

Gatuodr ... 

HamnllOlcu, 1 

hl.ron 

0501·60000 

hl ... 

59840 35186 ·6 
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OCH OLLONBORREN m m -
FÖRSLAG TILL ÄNDRAD STADSPLAN 

f, KARA TÄTORT 
~; KARA KOMMUN 
SKARABORGS LÄN 

Oxbacksgatan vid Filipsdalsgatan 

, I 



Tillhör kommunfullmäktiges i Skara 
beslut 1986-04-21, § 93, betygar 
på tjänstens vägnar: 

B 294 

KVARTEREN KNÄPPAREN OCH OLLONBORREN M M 

SKARA TÄTORT 

SKARA KOMMUN 

SKARABORGS LÄN 

FÖRSLAG TILL ÄNDRAD STADSPLAN 

BESKRIVNING 

HANDLINGAR 

Planförslaget utgöres av: 

- Plankarta 

- Bestämmelser 

- Beskrivning med samrådsredogörelse 

- Illustrationsplan 

Till planförslaget hör: 

- Fastighetsförteckning 

- Grundkarta 

- Bullermätning 

- Bullerberäkning 
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INLEDNING OCH SAMMANFATTNING 

Stadsarkitektkontoret har upprättat ett förslag 

till ändring av stadsplanen för kvarteren kring 

Oxbacksgatan. Planen innebär en anpassning till 

den befintliga be byggelsen l kvarter e n Flugan, 

Knäpparen och Ollonborren, för att den kultur

historiskt värd e fulla miljön så långt möjligt 

skall bevaras. Till- och ombyggnader skall göras 

så att man inte förvanskar områdets karaktär. 

Därtill innehåll e r planen förslag till be byggel

se på den i dag obebyggda marken söder om kvar

teret Flugan . I korthet innebär planförslaget 

följande förändringar. 

- Den tidigare plan lagda gatan mellan kvarteren 

Flugan och Knäpparen , med planskild korsning 

med järnvägen , utgår. 

- Söder om kvart e ret Flugan innehåller förslaget 

en ny byggrätt, som avses utnyttjas för ett 

grupphem för psykiskt utvecklingsstörda. 

- Kvartersgränser och byggnadsrätter anpassas 

i huvudsak till befintliga gator och befint 

lig be byggelse i kvarteren. Ett par tomthörns

avskärningar behålls dock. 

- Samtliga byggnadsrätter betecknas q , vilke t 

i princip innebär att till- , om- och nybygg 

nader skall ske så att områdets kulturhisto

riska värden inte går förlorade. 
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PLAN DATA 

Läge och avgränsning 

Planområde t är beläget strax utanför Skara cent 

rum . De t om f attar kvarteren Knäpparen och Ollon 

borren , de lar a v kvarteren Fl ugan och Myggan , 

ett obe byggt o mråd e söder om kvarteret Flugan , 

samt gatumark. I stort avgränsas p l anområdet 

mot väst e r a v Filipsda l sgatan , mot norr av Flu

gan 5 , Oxbacke n 1 : 6 och Knäpparen l , mot öster 

av Organistgatan och mot söder av Folkungagatan . 

Planområde ts läge 

Areal 

Planområdet omfattar cirka 2 , 8 ha. 
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

Översiktliga planer 

Inom stadsarkitektkontoret pågår e n översiktl ig 

planeri ng av Skara centrumområde , främst områ

det längs den numera nedlagda järnväg e n Skara 

Vara . Liks om i den centrumplan som antogs av 

kommunfu llmäktig e 1977 avs e s Vallga tan förlängas 

västerut på det gamla järnvägsområdet , fram till 

i första hand Filipsdalsgatan. Varken Vallgatan 

e ller fastigh e terna intill Vallgatans tänkta 

sträckning ingår emellertid i detta planförslag . 

Den tid igare tänkta trafikleden me llan kvarteren 

Flugan o ch Knä pparen ströks r e dan i c e ntrumpla

nen och är numera helt inaktuell . 

Gällande detaljplane r 

K16B 
LsI 79'09'13 
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För planområdet och intilliggande områden gäl

ler fö l jande detaljplaner. på kartan redovisas 

de med fastställelsedatum. 

Inom planområdet 

B 99 Stadsplan för Skara, fastställd av Kungl 

Maj:t den 30 april 1926. 

B 185 Jämkning av st3dsplanen för kvarteren 

Klockaren, Pumpen och Hjorten, fastställd 

av länsstyrelse n den 17 oktober 1963. 

B 205 Ändring av stadsplanen för kvarteren 

Flugan, Skalbaggen m m, fastställd av 

Kungl Maj:t den l april 1966. 

B 268 Ändrad stadsplan för del av kvarteret 

Oxen, fastställd av länsstyrelsen den 

13 september 1979. 

Utanför planområdet 

B 132 Ändrad och utvidgad stadsplan för del av 

Filipsdalsområdet, fastställd av Kungl 

Maj:t den Il februari 1955. 

B 228 Stadsplan för stg 521, 522, 524 (Folkets 

Park) samt del av stg 852F, fastställd 

av länsstyrelsen den 28 juni 1971. 

B 280 Ändrad stadsplan för kvar teret Valkyrian 

m m, fastställd av länsstyrelsen den 14 

december 1981. 

Kommunala ställningstaganden 

Som svar på landstingets förfrågan om tomtmark 
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Bebyggelse 
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för gruppbostäder åt psykiskt utvecklingsstörda 

har kommunstyrelsens arbetsutskott i augusti 

1985 uppdragit åt byggnadsnämnden att upprätta 

förslag till stadsplan för kvarteret Flugan. 

Samtidigt har man beslutat att upprätta förslag 

till dispositionsplan för det s k kvarteret Mid

gård (marken norr om planområdet, mellan f d 

järnvägen och Skaraborgsgatan) efter samråd med 

primärvårdsnämnden. 

Befintliga förhållanden 

Marken inom planområdet är förhållandevis plan, 

men sluttar svagt mot sydväst. Den obebyggda 

marken mellan kvarteren Flugan och Knäpparen 

är till största delen gräsbevuxen , men med ett 

antal större träd, som är av stort miljömässigt 

värde. 

Knäpparen 2 
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Bebygge ls e längs Oxbacksgatan päbbrjade s på 

1860-talet , då s måhan tvo rkar o s l og sig ner på 

bi l lig tomtmar k utanfbr stadon s gräns e r . Man 

byggd e fbrst s må timrado stugor av e nk01- el l e r 

parstugemodell och klädde d em med locklistpa nel . 

Runt sek e l sk i ftet byggdo s nägra stbrre bonings 

hus på Ol l onbor r e n 1 7 och 18 , och nAgra av de 

ä l dre bygg des på med en våning e ll e r utbkades 

på annat s ä tt . Än i dag har Oxbacksgata n , och 

Organ istga tan s norra del , en smäska l ig o ch lant 

lig bypr ä gel . Gatorna är smala grusv ä gar , kanta

d e av häckar , staket och frodig veg e tation . 

Flugan ) 

Bebyggelsen i kvarteren Fl ugan och Sk a lbaggen 

(till stbrre d e len utanf br planområdet) känne 

t e cknas av lå ngsmala , djupa tomt e r me d gave l

stäl i da hu s från l890-talet . I kvarteret Flu

gan finn s numera o ndast en sädan t o mt kvar (Flu 

gan 6) , samt Jonssons Gelbgjuteri (Flugan 5). 

De n senare är e n av de fä " hantv e r ksindust ri e r" 

s om f i nns kvar i Skara . 



Gator och 

trafik 
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Husen längs Folkungagatan är huvudsakligen egna 

hem från 1920 - talet, ursprunglige n putsade eller 

klädda med träpanel . Putsen har efter hand bytts 

ut mot t e g e l e ll e r trä , varigenom karaktären hos 

e nstaka byggnader har f6rändrats. på flera tom

ter har nya gar age byggts . Ändå är gatans hel

hetskaraktä r ga ns ka vä l bibehåll en . 

Västra infart en till Oxbacksgatan 

Oxback sgatan och norra del en av Organistgatan 

är smala och grusbe lagda , och obeh6rig motor 

fordon strafik är f6rbjuden . Genomfartstrafik 

f6r ekommer dock både på Oxbacksgatan och Folk

ungagatan . Filipsdalsgatan trafike ras av cirka 

3 000 ford on/dygn, vil ke t kan jämf6ras med Ska

raborgsgatans cirka 10 000 fo rdon/dygn . 

Ledningssystem Alla huvudl e dningar (VA , el , tel e) inom plan

området li gg0r i mark som f6reslås som gatu

mark . 



Markägoför

hållanden 

Bostäder 
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Markägoförhållandena i stort framgår av kartan 

nedan. 

MARKÄGARE INOM PLANOMRÅDET 
'V II 
~ I ' I I SKARA K{)Ht1UN 

~~d~ENSKILD ÄGD 

PLANFÖRSLAG 

Planförslaget innebär att ny bostadsbebyggelse 

kan uppföras på den i dag obebyggda marken sö

der om kvarteret Flugan. In om de nuvarande kvar

teren förutsättes den nuvarande bebyggelsen i 

huvudsak be varas , och inga större förändringar 

ske . 

Bebyggels eområde n 

Bebyggelsen inom planområdet är av stort kultur-



Verksamhe ter 

Skyddsrum 

10 

historiskt och miljömässigt värde varför b estäm

melserna om miljöhänsyn i 38 § byggnadsstadgan 

skall utgöra riktpunkt för förändringar och 

kompletteringar . De tta mark e ras i planen med 

be stämmelsen och be t e ckningen q, som innebär 

att ny- , om- och tillbyggnade r s kall prövas 

lämpliga med avseende på områdets miljövärden . 

Marken ome delbart söde r om kvarteret Flugan av

ses bebyggas med ett grupphem för psykiskt ut 

vecklingsstörda. Hus e t , som skall vara bostad 

för 4-5 personer, u tformas så a tt det så Ii te som 

möjligt får institutionskaraktär. De t skall 

de ssutom i skal a , form , färg och mate rial an

sluta till be byggelse n i omgi v ning e n . Infart 

och parkering till grupphemme t behöver samord

nas med en kommande bebyggels e öster om kvar

t e ret Flugan. 

Jämfört med gällande stadsplan har be teckning e n 

för Flugan 6 ändrats från småindustri (Jm) till 

bostäder samt i vissa fall småindustri (Bj). 

Det innebär att fastigheten huvudsakligen avses 

för bostäder, men också att sådan småindustri 

kan t i llåtas som inte medför s t örningar för sin 

omgivning . 

Enligt den r e viderade s kyddsrumsplan som upp

rättats 1984, tillgodoses planområdets s kydds

rumsbehov i kvarteret Myggan. Det nya grupphem

mets behov kan också tillgodoses här. Vid exploa

tering norr om planområdet, mellan kvarteren Fl u

gan och Knäpparen, behöver ett skyddsrum med 60 

platser uppföras . 



Vegetation 

Gatunät 

Gång- och 

cykel trafik 
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Friytor 

Behovet av närbelägna friytor för lek och utevis

telse tillgodoses på tomtmark . Närmaste gemensam

ma friytor finns längs Afsen cirka 200 mete r sö

der o m planarnrådet sa mt i anslutning till gamla 

vattentornet , cirka 250 meter öste r om planarnrådet. 

Den uppvuxna vegetationen har stor betydels e för 

helhe tsmiljön. De stora träd som finns , bör så 

långt möjligt bevaras även vid nybyggnation . 

Vägar och trafik 

Enlig t gällande stadsplan, faststä lld 1981 , skall 

Oxbacksgatan stängas av med e n vändplan i gatans 

nordöstra del . Detta är nödvändigt om en utbygg

nad av Vallgatan skall kunna ske enl igt centrum

planen . I den nya öve rsiktsplan som nu utarbetas 

föreslås eme llertid att Vallgatans storlek och be 

tyde l se tonas ne d i förhålland e till centrumpla

nens 4-filiga trafikled. I samband med de tta kom

mer att undersökas om det går att behålla Oxbacks 

gatan öppen även mot nordost. Den nuvarande låga 

standarde n på Oxbacksgatan och Organistgatan bör 

av miljöskäl behål l as , varför k varte rsgräns e rna 

ändras t ill att i hu vudsak följa nuvarande inhäg

nade r och fastighetsgränser . Ett par hörnavskär

ningar måste dock be hållas. Oxbacksgatans anslut 

ning till Filipsdalsgatan föreslås rätas upp för 

att ge bättre siktförhåll anden . 

Gång- och cykeltrafikanter föru t sättes använda 

samma gator som biltrafiken. 
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För d e n nuvarande be byggelse n ordnas parke ring 

på tomterna , i e nlighe t med 53 § 3 mom byggnads 

stadgan. För grupph e mme t för e slå s parkeringe n 

ano r dna s geme nsamt me d en tänkt bostadsbe bygg e l

s e ös te r om kva r tere t Fluga n . 

P lanområdet ligge r omedelbar t öster om Scan 

västs anläggningar me d slakte ri och förädling. 

Störningarna därifrån har prövats av konces sions 

nämnd en för miljöskydd 1972 oc h 1978 . Se nar e ut

byggnader har prövats av länssty r e lsen enligt 

miljöskyddslagen . Planförslaget utgår från att 

de k rav som då ställts på verksamheten följs . 

Till syne n at t så ske r å " ilar länsstyrelse n. 

vid mätning av ljudnivån från f a br i ks o mrådet 

uppmättes kl 5 på morgonen 49 dBA. De riktlin

jer som natur vå r ds ve rket anger för bostäde r in

till industri r edovisar 45 dBA som högsta god

tagbara värde. Även här gäll er att planförslaget 

måste utgå f rån att koncessionsnämndens och l äns 

styre lsen s villkor fö ljs . I nte bara för det pla

nerade grupphemmet , utan även för den nuva rande 

bostadsbebyggelsen intill Scan Väst, inne bär 

d e t att l j udet behöver sänkas ti l l den godtag

bara ni vå n. 

En l ig t den översiktl iga bu lle rbe räkning som 

tillhör planförslage t kan trafike n på Filips

dalsgatan ge bull e rnivåer på cirka 59 dBA ( e k 

vival e nt d ygns värd e 15 meter från vägmittl. En

ligt den ljudn i våmä tning som g jorts mellan kl 

5 och 9 en vardagsmorgon, o c h som också bifogas 
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planförslaget, uppgick ljudnivå n under de nna tid 

till me llan 60 och 63 dBA. Att d e n uppmätta nivån 

ligg e r över den be räknade beror på dels att tra

fik e n vid denna tid är något tätare än dygnsge 

nomsn i tt e t , de l s att mätninge n omfattat e n stor 

and e l bromsande e ll e r acce l e r e rande fordon. 

Ge nom riksdagsbe slut 1981 godkände s vissa rikt

l inj e r för bedömning av trafikbuller. De inne 

bä r bl a att då man bygger ny tt intill befin t

l i ga gator bör bull e rnivån int e ö verstiga 30-

40 dBA inomhus. Norma la tr eglasfönster dämpar 

bulle r cirka 27 dBA . Det innebär att med en bul

l e rnivå utomhus på 62 dBA får man en inomhusnivå 

på cirka 35 dBA . De tta skall i normala fall vara 

godtagbart . Om det be döms som a ng e läget, kan 

eme lle rtid denna nivå sänkas yt t erligare me d 

hjälp av byggnadstekniska åtgärder. 

Te knisk försörjning 

De n nya byggnadsrätt som förslag e t innehåller 

me dför inga spe ciella problem ur VA-synpunkt. 

Grupph e mmet ansl ut s lämpligast till de ledn ingar 

som finns i Filipsdalsgatan . För att förbe r e da 

för en exploate ring a v områd e t omedelbart öste r 

om kvart e ret Flugan bör man öv e rväga att redan 

nu, då man bygg e r infartsväge n inom gf-området , 

lägga ne d e rforderliga ledningar för den be 

bygg e lse n. 

Fö r att ha beredskap för en sannolik ökad efter

frågan på elvärme i området , innehåller förslaget 
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ett område för transformatorstation vid Oxbacks

gatans utfart mot Filips dalsgatan . Liksom be

bygge l sen i övrigt skal l d en na utformas med 

särskild hänsyn till d e n omgivande miljön, var 

för den betecknats q2 . 

PLANGENOMFÖRANDE 

Infartsväg och parker ing ti l l grupphemmet avses 

samordnas med en kommande bebyggelse på marken 

omedelbart öster om kvarteret Flugan. Några and 

ra tillfartsmöjligheter för denna mark kommer 

med stor sannolikhet inte att finnas . En gemen

samhetsanläggning förutsättes där för bildas , där 

grupphemsfastigheten och Oxbacken 1:6 ingår som 

de l ägande fastigheter. 

SAMRÄD OCH REVIDERINGAR 

Till planförslage t hör en särskild samrådsredo

görelse, av vilken bl a framgår revideringens 

innebörd d en 20 november 1 985 . Revideri ngen den 

5 februari 1986 innebar att planområdet minskats 

så att det i nte längre omfattar v ändplanen på 

Oxbacksgatan . 

UNDERSKRIFT 

Planförslaget upprät t at d en 10 oktober 1985 

samt rev iderat d e n 20 november 1 985 och de n 

5 februari 1 986 . 

stadsarki tek t 

Erik Westlin 

p laninge n jör 



Tillhör kommunfullmäktiges i Skara 
beslut 1986-04-21, § 93, betygar 
på tjänstens vägnar: 

B 294 

KVARTEREN KNÄPPAREN OCH OLLONBORREN M M 

SKARA TÄTORT 

SKARA KOMMUN 

SKARABORGS LÄN 

FÖRSLAG TILL ÄNDRAD STADSPLAN 

BESTÄMMELSER 

l § PLANOMRADETS ANVÄNDNING 

l mom Byggnadskvarter 

al Med B betecknat område får användas en

dast för bostadsändamål. 

bl Med Bj betecknat område får användas en-

dast för bostadsändamål samt även för 

småindustriändamål, där så prövas kunna 

ske utan olägenhet med hänsyn till sund-

het, brandsäkerhet och trevnad. 

2 mom Specialområden 

Med Es betecknat område får användas en

dast för transformatorstation och därmed 

samhörigt ändamål. 
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2 § MARK SOM INTE ELLER I ENDAST MINDRE OMFATT

NING FAR BEBYGGAS 

l mom Med punktprickning betecknad mark får in

t e bebyggas. 

2 mom Med punkt- och korsprickning betecknad 

mark får inte bebyggas. Utan hinder här

av får uthus, garage och dylika mindre 

gårdsbyggnader uppföras om detta för var

je särskilt fall prövas vara förenligt 

med ett prydligt och ändamålsenligt be

byggande av kvarteret. 

3 § SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER ANGAENDE OMRADEN FÖR 

VISSA GEMENSAMMA ANORDNINGAR 

l mom på med gf betecknad mark får inte vidtas 

anordningar som hindrar markens använd

ning för gemensam f örb indelseled . 

2 mom på med gp betecknad mark får inte vidtas 

anordningar som hindrar markens använd

ning för gemensam parkering. 

4 § BYGGNADSSÄTT 

l mom på med F betecknat område skall huvudbygg

nader uppföras fristående. 

2 mom på med Ö betecknat område skall byggnader 

uppföras f ristående e ller två och två med 

varandra sammanbyggda i gemensam tomtgräns. 
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5 § BYGGNADS LÄGE 

Inom planområdet får uthus e ll er annan 

gårdsbyggnad placeras intill e n meter 

från gräns mot granntomt, oavs e tt om den 

utfBrs fristående eller sammanbyggd med 

huvudbyggnad. 

6 § EXPLOATERING AV BEBYGGELSEOMRÄDE 

Inom me d ql be tecknat område får utBkning 

av d e n bef intliga bebyggelsen genom till

e ller påbyggnad eller genom uppfBrande av 

e n helt ny byggnad ske endast om det prB

vas lämpligt med hänsyn till områd e ts 

miljBvärden och kulturhistoriska karaktär . 

7 § EXPLOATERING AV TOMT 

l mom på tomt som omfattar med F el ler Ö beteck

nat område får endast en huvudbyggnad och 

ett uthus eller annan gårdsbyggnad upp-

f Bras. 

I 2 mom Av tomt som omfattar me d Bj, BF eller BÖ 
./ 

betecknat område får hBgst en fjärdedel 

bebyggas. 

8 § BYGGNADS UTFORMNING 

l mom Särskild miljBhänsyn 

a) Inom med ql betecknat områd e får inte 
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vidtas sådan ändring av byggnad som för

vanskar dess karaktär eller anpassning 

till omgivning . Ny bebyggelse skall ut

formas med särskild hänsyn till omgiv

ning e ns egenart. 

b) Inom me d q2 betecknat område får inte vid 

tas sådan ändring av byggnad som är olämp

lig för e n god h elhetsverkan inom kvarte

r e t . Ny bebyggelse skall utformas me d sär 

skild hänsyn ti ll omgivning e ns egenart . 

2 mom Våningsantal 

på me d romersk siffra betecknat område 

får huv udbyggnad uppföras me d högst det 

an tal våningar som siffran anger. 

3 mom Byggnadshöjd 

a) 

b) 
~ 

på med siffra i romb betecknat område får 

huvudbyggnad uppföras till högst den höjd 

i meter som siffran anger . 

Uthus e ller annan gårdsbyggnad får upp

föras till högst 3 , 5 meter. 

9 § UTFARTSFÖRBUD 

Utfart får inte anordnas över områdesgräns 

som även b e tecknats med ofyllda cirklar . 
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Plan förslaget upprättat den 10 oktober 1985 

samt reviderat de n 20 november 1985 och den 

5 februari 1986 . 

~9~s---.-
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Tillhör kommunfullmäk t iges i Skara 
beslut 1986-04 - 2 1, § 93, betygar 
på tjänste ns vägnar : 

KVARTEREN KNÄPPAREN OCH OLLONBORREN M M 

SKARA TÄTORT 

SKARA KOMMUN 

SKARABORGS LÄN 

FÖRSLAG TILL ÄNDRAD STADSPLAN 

SAMRÄDSREDOGÖRELSE 

B 294 

Planförslag upprättat den 10 oktober 19 85 har sänts på samråds 

remiss enligt 14 § byggnadsstadgan till kommunstyrelsen , gatu

kontoret, fastighetsnämnden, elverket, fritidsnämnden, brand

försvare t, kultur nämnde n, miljö - och hälsoskyddsnämnden, skol 

styrelsen , socia l nämnde n , handikapprådet, stadsingenjörskonto

ret, trafiksäkerhetsnämnden, länsmus eet, vägförvaltningen. Sell 

bergs Renhållnings AB, fast ighetsbildni ngsmyndigheten och läns

styrelsen. Utdrag ur plan förslaget har sänts till televerket , 

Vatte n fall , landstinget och till 48 sakägare inom och in till 

p lanområdet. 

Kompl etta , preliminära planhandlingar har under tiden 18 okto

ber - 4 november ställts ut på stadsarkitektkontoret och bib

lioteket . 
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REMISSVAREN 

Kommunstyr e lsens arbe tsutskott, fastighetsnämnd en , fritidsnämn

den , brandförsvaret , kulturnämnden , miljö- och hälsoskyddsnämn

den, skolsty re l sen , trafiksäkerhetsnämnden, Vattenfal l och HSB 

har inget att e rinra mot planförslaget . 

Gatukontore t påpe k ar att det tydligare bör framgå att Vallgatan 

kan komma att förlängas längs planområdets nor ra gräns. 

Kommentar : Av skä l som f r a mgår i svaret på vägförva ltningens 

skrive lse nedan har d e norra d e larna av planområdet utgått ur 

f örslaget. De t kva rvarande planområde t påve r kas knappast alls 

aven even tue ll utbyggnad av Vallga tan. 

Elverket v i ll ha möj~ghet att sätta upp en transformatorsta

tion i det fö r es lagna parkområdet väste r om Knäpparen 7 . 

Kommentar : Planförslaget har komplet terats me d ett Es - område. 

Socialnämnden och handikapprådets arbetsutskott tillstyrker 

planförslaget me n f ramhål l e r samtidigt följ ande : Behovet av 

smålägenhete r för ä ldre och rörelsehindrade är stort , och bör 

med tanke på närheten till service tillgodoses i d e tta områd e . 

En trafiksäker gångväg över den för längda Vallgatan och in till 

centrum behöver anordnas. 

Kommentar: Stadsarkitektkontoret i nstämmer i d et som framförts. 

I och med att planförslagets norra del utgår , kommer d e ssa frå

gor e me l l ertid att behandlas i en senare deta l j plan. 

Stadsingenjörs kontoret framhå l l e r bl a följande . Parkerings

platsen intill kvarteret Flugan bör ingå i en gemensamhetsan -
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läggning och betecknas gp. Miljöstörningarna t ex i form av bul

l e r för grupphemmet och för den nya bebyggelsen intill Vallga

tans förlängning har inte utretts tillräckligt. Därtill fram

för s en del formella synpunkter. 

Komme nt a r: Planförslaget har r e vide rats och kompl e t t era t s vad 

gäller g e me nsamhetsanläggningen . De t har också kompl e tterats 

me d e n bullermätni ng vid de t plane rade grupphemme t , samtidigt 

s om miljöfrågorna få t t en utförligare behandling i be skrivningen. 

Pla nområd e ts norra d e l har u t gå tt , och miljöe ff e kte rna där 

komme r att tas upp i e n s ena re detal jplan. De formella synpunk

t e rna har tillgodosetts v id r e videringen. 

Vägförvaltningen anser att alltför många frågor är oklara kring 

Vallgatans framtid. Planområdets norra del bör därför utg å i 

a vv akt an på att en u t r e d n ingsplan för Vallgatans förlän gn ing 

blir klar. Som en detalj påpeka s bl a att utfar t sförbud bör 

ange s längs hela Filipsdalsga ta n , med avbrott e ndast för abso 

l ut nöd vändiga utfar ter . 

Komme ntar: Vägför valtningens invändningar är bef ogade . Det över 

siktliga planarbetet påg år parallellt med detaljplanearbetet, 

men har av olika skäl - bl a är väsentliga markfrågor inte lös 

ta - försenats. Förutsättninga rna för bebyggelse i planområdets 

norra d e l är därigenom inte t illräckligt klarlagda, varför denna 

de l må s t e utgå ur planförslaget. De n avses i ställ e t ingå i en 

senare detaljplan för bl a Vallga tans förlängning och områd e t 

norr därom. Utfartsförbudet mot Filips da l sgatan har kompl e tte

rats . 

Te l e ve rket erinrar om ett par t e l e kablar och ett t e l e skåp som 

finns inom planområdet. Om kablarna inte behöve r flyttas har 

man inge t att erinra mot förslaget . 
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Kommenta r: Efter kontroll med televerkets arbe tscentral i Skara 

har det visat sig att kablarna h e lt ligger inom föreslagen gatu

mark och inte behöver flyttas. Teleskåpet ligge r utanför plan 

området och berörs inte . 

Länsmuseet anser att förslaget i huvudsak väl tillgodoser de 

kulturhistoriska i ntressena. Man framhåller dock, att nybe

bygg e lse i området bör bestå av mindre byggnads kroppar me d 

varierad utformning . T ex skulle tre exakt lika, nya byggnader 

vara alltför domin e rande i miljön . 

Kommentar: Stadsarkitektkontore t instämmer i princip i det som 

länsmuseet framför. I och med att den norra d ele n utgår ur för

s laget , komme r de föreslagna tre nya bostadshusen e mellertid 

att behandlas först i en senare detal jplan. 

Sellbe rg s Renhållnings AB för e slår av trafiksäkerhetsskäl a tt 

vändplatse n på Oxbacksgatan utformas så att sopbilar kan vända 

utan att backa. vidare förutsätt er man att renhållningsfordon 

kan och får trafike ra samt liga gator i område t . Till exempel 

bör korsningen Organistgatan-Oxbacksgatan utformas så att for

donen kan s vänga från Organistgatan söderut på Oxback sgatan 

och tvärtom. 

Kommentar : Om man skall undvika backvändning måste vändplan e ns 

diame t e r ökas från 15 till cirka 18 me ter. Av mil jö- och ut

rymmesskäl är detta olämpligt. Backvändning bör kun na accepte

ras bl a därför att vändplanens läge knappast gör den a ttrak

tiv för lekande barn . Hörnavskärninge n på Ollonborren 16 be

gränsas av träden på fastigheten, som är värdefulla för miljön 

svängning med sopbil blir möjlig , me n obekväm . Om sopbilarna 

utnyttjar vändp lanen behöver de trolige n inte göra denna sväng . 

Kopia av skrivelsen har översänts till gatukontoret för känne

dom. 
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Fastighetsbildningsmyndigheten menar att den gemensamma infar

ten och parkeringen bör utredas närmare och förutsättas ingå i 

en gemensamhetsanläggning. 

Kommentar : Planförslaget har kompl e tterats i detta avseende. 

Landstinget förutsätter att q-bestämme lsen inte hindrar att 

grupphemmet utformas på ett tekniskt, ekonomiskt och funktionellt 

ändamålsenligt sätt. 

Kommentar : Enligt 38 § byggnadsstadgan skall, inom ett bebyggel

seområde som utgör en värdefull miljö, särskild hänsyn tas till 

områdets egenart. Enligt stadsarkitektkontore~uppfattning, och 

enligt den bebyggelsehistoriska inventering som gjorts i Skara 

1985 , är dett a helt klart ett sådant område. Att utöver tekniska, 

ekonomiska och funktion e lla krav ä ve n väga in sådana estetiska 

krav som motiveras av de t kulturhistoriskt känsliga läget, kan 

inte vara en omöjlig uppgift vid husprojekteringen. 

Länsstyrel sen anför följande . Vallgatans eventuella status och 

förlängning måste klarläggas innan en detaljplan för planområ

dets norra del fastställs. Störningarna från trafiken förbi det 

planerade grupphemmet be höver utredas ytterligare.Även stör 

ningarna från intilliggande industri er bör klarläggas och före

byggas. De n föreslagna gemensamhetsanläggningen (gf-området ) 

bör omfatta även gångvägen till bostäd erna samt lekplatsen . 

Kommentar: Vad gäller Vallgatan hänvisas till svaret på vägför

valtningens yttrande ovan . Planbeskrivn ingen har kompl etterats 

dels med ett utförligt avsnitt om störningarna från trafik och 

industri, dels med ett utökat avsnitt om gemensamhetsanlägg

ningen. 
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Vid ett informations- och samrådsmöte den 22 oktober 1 985 del

tog 20 personer utöver byggnadsnämndens representanter. Vid 

mötet framfördes bl a följande. De föres l agna parkytorna vid 

Oxbacksgatans anslutning till Filipsdalsgatan är onödiga och 

olämpliga. Det är bättre om marken kan föras till de intill

liggande fastigheterna. Ägaren till Knäpparen 7 godtar en viss 

omdisponering av fastigheten , men detta får inte innebära några 

kostnader för honom. Gatumarken bör inte inkräkta på Ollonborren 

2. Den föreslagna parkeringen, med garage , intill Knäppar en 5 

och 6 kommer för nära dessa fastigheter. Avstängningen av Ox

backsgatan upplevs negativt av några , eftersom det speciellt 

för de nordöstra fastigheterna blir stora omvägar då man med bi l 

skall ta sig mot Skara centrum. Särskilt Myggan 12 och 13 be

höver kunna nås från Härlundagatan. Andra ser avstängningen som 

positiv, eftersom den skulle eliminera den genomfartstrafik som 

är ett problem i dag. 

Kommentar: De ifrågasatta parkytorna har minskats kraftigt. 

Hel t kan de inte el imineras eftersom fria siktområden och en 

viss flexibi litet för eventuella ändringar av korsningen be

höver finnas kvar . Omede lbart norr om Ol lonborren 3 ligger en 

större spillvattenledning , som bör ligga i gatumark och därför 

hindrar att fastigheten utökas. 

För Knäpparen 7 innebär plan förslaget att fastigheten utökas 

med ett cirka 100 m2 stort område sydväst om uthuset, samtidigt 

som byggnadsrätt och gränser i övrigt anpassas till fastighetens 

nuvarande gränser och bebyggelse . Kommunen bör kunna sälja mar

ken till ett mycket lågt pris. Me d tanke på att planförslaget 

som helhet innebär avsevärda fördelar för fastigheten bör kost

naden för fastighetsregleri ng dock åvila fastighetsägaren. 

För Ollonborren 2 behöver kommunen, helt i enlighet med gällande 



7 

stadsplan , behå l la rätten att vid behov l ösa in en cirka 2 meter 

bred remsa av fastigheten mot gatan. Att i stadsplanen minska 

Oxbacksgatans bredd från 6 till 4 meter är inte rimligt för en 

dubbel riktad gata . A andra sidan bör kommunen - om inte särskil

da skäl kräver det - inte inom överskådlig tid behöva utnyttja 

denna lösensrätt. Trafiken fung erar tillfredsställande i dag , 

och av miljöskäl är det mycket angeläget att vegetationen på 

fastigheten får vara kvar. 

Beträffande parkering och garage intill Knäppar en 5-6 hör det 

till områdets karaktär att uthus byggs nära fastighetsgräns. Om 

markparkering läggs så nära som l mete r ifrån gränsen skall 

emellertid kommunen se till att ett skyddande plank sätts upp. 

Oxbacksgatan är avstängd med vändplats redan i gällande stads

plan, fastställd 1981 , och skälen till detta är flera . Om den 

låga standarden på gatan - med tillhörande miljökvaliteer -

skall bibehållas måste trafiken hållas nere. Trafiktekniskt 

blir det mycket svårt att ansluta Oxbacksgatan till den för

längning av Vallgatan som centrumplanen visar och som det nu 

pågående, översi k tliga planarbetet syftar till . Den försämrade 

biltillgänglighet som drabbar fastigheterna vid Oxbacksgatans 

nordöstra de l måste vägas mot de förbättringar som den stop

pade genomfartstrafiken ger , särsk i lt för oskyddade trafikan

ter . Avstängningen skall naturligtvis inte gälla cyklister . 

Vid detaljprojekteringen a v Vallgatans ombyggnad bör möjlig 

heterna att ordna utfart mot Härlundagatan för Myggan 12 och 

13 utredas ytterligare. 

Sammanfattningsvis föreslås följande revideringar : 

- Den norra delen av planområdet utgår helt ur planförslaget. 

- Oxbacksgatans utfart mot Filipsdalsgatan har omstuderats , 

varvid parkmarken minskats , ett område för transformator-
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station lagts in och kvartersmarken utökats. 

- Utfartsförbudet mot Filipsdalsgatan har kompletterats. 

Byggnadsrätten för grupphemmet har flyttats något längre in 

från gatan. 

- Planbestämmelserna har kompl etterats med rätt att bygga ut

hus och liknande intill l meter från tomtgräns. 

- Planbeskrivningens avsnitt om dels gemensamhetsanläggningar, 

dels miljöstörningar, har omarbetats. 

Därutöver har skett en allmän bearbetning av planhandlingarna, 

som inte innebär några nämnvärda förändringar i sak. 

Planförslaget upprättat den 10 oktober och reviderat den 20 

november 1985. 

Östen 

4 ,~? ---Qi~tL-
Andersson Erik Westlin 

stadsarkitekt planingenjör 


