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över förslag till byggnadsplan
över ett område vid
EGGBY VÄGKORS
i Eggby socken , Valle kommun
av Skaraborgs län ,
u pp r ättat de n 27 mars 1968,
reviderat den 13 maj 1968 .

FL:rutsättningar
För området gäller utomplan sbestämr::elser fa st ställda av
länsstyrelsen den l oktober 1955.
1·led anledning av befintlig och förväntad tätbebyggelse
förordnade KB 1955 om upprättande av plan. (D nr 118/55)
Dåvarande distriktslantmätaren upprättade 1959 förslag till
byggnadsp lan vilket förslag varit utställt senast under
tide n 21.8 - 17 . 9 1961. (K B;s dnr IIIGR32 - 59)
Ärendet h"r icke fullföljts.
Det förevarande försl afet till byggnadsplan , som närmare
åskådliggjorts r å en tillhörand e byggnadsplaneka rta, baserar
si g i st ort på ovannämnda pla nförslag av 1959 med vi.ssa
modi.fieringar och utvidgninga r, fö ranl edda av utveckl ingen.
Vägar
Huvudvägar inom planområdet är allmänna vägarna AxvallLerdala , I strum-Varnhem och Eggby - Ög lunda , från vilka väga r
de bost ad s gato r utgår , som ansetts behövliga fö r utfart och
kommunikation mellan de i p l an förslaget redovis ade byggnaåsområdena.
I gö rli gaste mån med hänsyn till redan be fintlig bebyggelse
har utfartsförbud anordnats från tomtplatse r mot allmä nna
vägen Axvall -·Lerdala (skyldighet att anordna stängse l utan
9Ppning) •
I samråd med vä gförv altningen föreslås den samfällda vägen i
p lanom rådets sydligaste del få sin nuvarande sned vinkli ga
anslutning norrut till allmän na vägen Axvall - Le rdala, av stängd , medan dess sydliga anslutning till sarruna väg b ibehålles .

·
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För befintlig och blivande snåindustri i övrigt har områden
utlagts ; ett för en befintlig bilverkst ad öster om allmänna vägen Axvall -Lerdala, samt ett större område väster
om samma väg, vilket områd e redan inrymmer en träindustri
och som även av topografiska skäl knappast lämpar si g :för
annat än industriändamål .
Vid a re ha r ett område för befintlig handelst r ädgård ma rkerats för handelsträd gå rdsändamå l.
Allmänna byggnad er
Även områden f ör vattenverk och transformato r sta t ion har
inl a gts i enlighet med numera befintliga fö r hållanden.
I övrigt finns inga allmänna byggnader i nom planområdet
och behov av m::,rk för sådana syne s helle r icke f öreligga.
Däremot har utlagts ett omr åde f ör saml ing slokaler å fas tigheten Ranken 1:13, som är bebyggd med bygdegård , inrymmande biogr af- och festlokal m. m.
Kraftl edning
Kraftledninge n från sydost mot transform&to r stationen utgö r starkstr ~m sledning och erfordrar därfö r skydd s omr åde ,
vil ket erhålles i och me d att den gå r över parkma rk ..
Kraftledningen llorrut frA n trkll SforlrJat,nrst;..;1 . .i or,en uLg::)r
sVd..:.::str;.~.r. ls}

e'l :i rJ:; ocL sk yd ~l s() :n rtl d e f 'j r (l ens:1.ra.·

,;3,

~Y'f ~l r'dr "iS

sål edes icke.
Fast fornläm ni ng
Inom det planla gda området finns, såvitt kunnat ut r önas,
icke nå~ on fast fornlämning.
Planomradet gränsar mot ett forntida gr avf ä. lt, beläget
huvudsakligen på sydvästra sidan om landsvägen mot Varnhem.
Gravfältet sträcker sig emellertid ä ven åt nordost till
and r a sidan av landsvägen, där rester a v gr avhögar påträffats i omedelbar närhet av ett äldre , obebott och
ganska förfallet boning shus å Eggby 5:1, redovisat å grundkartan. I s am råd med landsantikvarien har beslutats , at t
byggnadsplanen icke skall utsträ ckas sydost om gr äns en
mellan Eggby Rassmusgå rden 3:3 och Eggby 5: 1 s amt att
heller icke va- anläggningarna skall överski da denna gr äns ,
och det äldre boningshuset s ålunda icke anslut as till
desamma.
Skara den 27 ma rs 1968 .
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BYGGNADSPLANEBiSTÄMrJiELSER

tillhörand e förslag till byggnadsplan
över ett område vid
EGGBY VÄGK ORS

i Eggby socken, Valle kommun
av Skara borgs län,
upprättat den 27 mars 1 96 8~
reviderat den l) maj 1968 .
§ l
BYGGNADSFLANEOI-irtÅDETS A~!VÄNDiHN G

Mo m.l. Byggnad skvarter
a l Med A betecknat område får anvä ndas endast för
allmänt ända.mål.
bl Med Av beteck':at område f å r använcias endast f ör
allmänt ändamål , vattenverk T
c l Ned B betecknat omr åde får anvä ndas endast för
bo stad sändamål .
d l Med C betecknat områd e får användas endast för
samli ng s- och f öre uingslokale r och därmed samhörig t ändamål.
el

~'!ed

Jm betecknat område får användas endast för
småindustriändamål av sådan beskaffenhet, att nä r boende ej vållas olä ge nh et med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad. Bostäd er får dock
anordnas i den utsträckning s om fordras för till syn och bevakning av anläggning inom området .

f) Med Lh beteckna t område får enda st användas f ör
handelsträdgårdsändamål. Bostäder får dock an ordnas i den· utsträckning, som fordras f ö r tillsyn och beva kni ng av an lä ggni ng inom området .
Mom .2. Speci a l områ de
Med Es betecknat område får användas endast för
transformatorstation och därmed samhörigt ändamål.

' ..~ ._._---._.-

§ 2
f'::.ARK SOM ICKE FÄH BEBYGGAS

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas .
§ 3
Si\HSKILDA FOHESKRI FTER ANGÄE@E OERÄDEN FuR LEmm:G" R

Å med u beteckna d mark får icke vidtagas anordningar
som hindrar framd r agande ell e r underhåll a v underjor diska allmänna ledningar.
§ 4
BYGGNADSSÄTT
\

Mom.l. Med F betecknat område får bebygga s endast med
hus som uppföra s fristående.
1:.!om,1.. Med r betecknnt område får bebyggas endast med
radhus.
Mom.3 . Å med k betecknat område f å r uppföras endast
byggnader som ick e erfordrar avlopp från källare.
§

5

DEL AV TGf'::TPLA T5 SOM F'ÅR BEBYGGAS OCH A),)TAL BYGGNADER

Ä TOI\\TP LA1'S
Mom. l. Av tomtplats som om fatt ar med F betecknat omr åde får hö gst, en fjärdedel bebyggas .
Mom.2. Av t omt[llats som omfattar med F betecknat område
får endast en huvudbyggna d och e6t ut hus eller
annan gårdsbyggnad uppfö r as.

Å tomtplats s om omfattar med F be tec knat område
får uthus eller annan gårdsbyggnad icke upptaga
st örre areal än 60 kvadratmeter .
§ 6
VÄN IlmSANTAL

Å med I beteckna t område får byggnad uppf öras med hög st
en våning.

•
"

2.

§ 7
BYGGNADS HÖJD

Mom.l. Å med I beteckn'ol t område får byggnad icke uppföras
till större höjd än 5,6 meter.
Mom.Z . Å med siffra i romb betecknat område får byggnad uppföras till högst den höjd i meter , som siffran angiver
r·lom . 3. Uthus eller annan gå rc:ls byggnad får icke uppföras t Hl
större höjd än 3,0 meter.
)

§ 8
TAKLUTH1, G

)

Tak får giva,s en lutning mot horisontalplanet av högst 45 0

•

§ 9
ANURm;ANDE AV c'TÄNGSEL I VISST FALL

I kvarters- eller annan områdesgräns, som bete cknats med
streckad linj e , ska ll med hänsyn till trafiksäkerheten
fast i ghet förses me d stängsel, vari ej får an ordnas 9Ppning
som medgiver utfa rt eller annan utgång mot gata eller
allmän plats.
Skara den 27 mars 1968 .
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Betr. byggnadsplan över ett område vid Eggby vägkors.
Länsstyrelsens remiss nr.iij q2- 3'-(-",/
[\lied anledning av länsarkitektens yttrande av den 13 mars 1969
f å r jag anföra f öljande.
Den av länsarkitekten föreslagna tilläggsbestämmelsen till
byggnadsplanebestämmelserna betro antalet lägenheter å t omt plats som omfattar med F betecknat område torde vara överfl ödig av f öljande skäl.
Kommunen själv äger nästan all för nyexploatering tillgänglig
mark inom pl an området , på vilken fastighetsbildningen ej är
klar. Kommunen torde genom beslut i kommunalnämnden kunna f örbinda sig att icke upplåta med F betecknad mark i kommunens
ägo för annat än villabebyggelse.
Det enda område inom planområdet, som kommunen icke äger och
där det enli~ länsarkitektens spekulationer vore teoretiskt
tänkbart att astadkomma annat slag av bebyggelse än villabebyggelse å~ed. ! betecknad mark, ä r den obebyggda del av
-Eggey !,!loCl·k-a~ l: l, som i ngår i kvart eret närma st nord ost om transformatorstationen och det borde gå att få även
den ifrågavarande markägaren att Y6rbinda sig att genom avstyckning låt a dela marken till två för villabebyggelse avsedda tomtplatser.
Fastigheterna Eggby 5:2 och 5:3 i pl anområdets östligaste del
är f.ö. de enda för nyexploatering tillgängliga ma rkbitarna
in om planområdet, som kommunen inte äger , men de har ju
redan storlek en av tomtplatser f ör villabebyggelse.
Att på byggnadsplanekartan korrigera det fel på grundkartan
som består i att en lågs pänningsledning markerats som högspänningsledning t ord e låta sig göra utan att f ör den skull
medföra krav på förnyad utställning.
Av länsarkitekten i övrigt föreslagna änd ringar i planförslaget synes kunna lämnas utan avseende då de är av mindre
betydelse.

Alternativet är att av länsarkitekten f ö reslagen bestämmelse om antalet lä genheter samt övri ga av l änsarkitekten
föreslagna just eri n:::a r infö res i planförsla get .
Därvid må ste ny markäga rförte ckni ng u pprättas och nytt utställningsförfarande vidtaga s, vilket alltså synes böra
undvika s.
På grund av vad ovan anfj rts får j e, g alltså föreslå Bygi?nadsnämnden att införsk~ f.fa ovan f öreslagna förbi ndels"r fran
·· d en oc ,, l agaren
..
"'~~Kl:
1 . ". .
.,.~ ~·
l ;l ,
a v =oou:/oc:::",-.;;;..olllten
k ommuna l namn
samt rätt a l lc; !".:änningsledningens felakti g~ i) .c tec]ming på
grundkartan och d ärefte~ ~te rställa planförslaget till
länsstyrelsen r.l?8. a n'1 ~: 1 1an att det måtte fastst ä llas i be f i ntligt skick.
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