DET ALJPLAN FÖR

Eggby 16:4
I EGGBY TÄTORT, SKARA KOMMUN
UPPRÄTTAD DEN 24 APRIL 1997
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Planbestämmelser
Följande geUler inom omr~den med nedanst~ende beteckningar. DCi' beteckning saknas g;mer
best~mmelsen inom hela planomr~t. Endast angiven anvCi'ldning och utformning ~ m~ten.
GRÄNSBETECKNINGAR
3:29

linje ritad 3 mm utanför planomr~dets gr~ns.
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Körbar utfart f~ inte anordnas.
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PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE
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Högsta byggnadshöjd i meter för huvudbyggnad.
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Marken f~r inte bebyggas.

MARKENS ANORDNANDE
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Största byggnadsarea i procent av fastighetsarea.

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE
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Bostäder.
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Anv;mdningsgr~ns.

Högsta totalhöjd i meter för huvudbyggnad.
Uthus eller annan

g~rdsbyggnad f~r

inte uppföras till högre byggnadshöjd

~n

3.5 meter.

ADMINISTRATIV BESTÄMMELSE
Genomförandetiden slutar fem

~ fr~n

den dag planen vunnit laga kraft.

ÖVRIGT
Grundkartan utgörs av utdrag I.J' Skara kommuns digitala
Utdrag ur g~lande detaljJlan ing~ i planbeskrivningen.
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ANTAGEN AV BYGGNADSNÄMNDEN DEN 12 MAJ 1997
LAGA KRAFT DEN 13 JU NI 1997
..
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i Skala 1:1000.
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Eggby 16:4
Detaljplan

Antagen av Byggnadsnämnden den
12 maj 1997.
Laga kr aft den 13 j uni 1997 .

i Eggby tätort, Skara kommun

Genomförandebeskrivning
PLANENS SYFfE

UNDERSKRIFf

Planens syfte är att medge överfliring av kommunal
mark till Eggby 16:4, flIr att möjliggöra tillbyggnad av befintligt garage. Den mark som läggs till
fastigheten används redan i dag som del av trädgården.

Detaljplanen är upprättad den 24 april 1997.

PLANARBETET
stadsarkitekt
Planen är av begränsad betydelse och bedöms sakna intresse flIr en bredare allmänhet. Den kommer
därfljr att hanteras med enkelt flIrfarande enligt
PBL 5:28 vilket innebär att den inte ställs ut, utan
skickas direkt till dem som kan vara berörda av
den. Ambitionen är att planen antas av byggnadsnämnden den 12 maj 1997.

GENOMFÖRANDETID
Genomfl!randetidert, som regleras i bestämmelser-

na, är fem år från den dag planen vunnit laga kraft.

FASTIGHETSREGLERING
Planen flIrutsätter att 215 m' av kommunens fastighet Eggby 3:7 överförs till Eggby 16:4. Därvid
skall tillses att befintlig telekabel ges eforderligt
skydd (se även nedan).

LEDNINGAR OCH KABLAR
Ägaren till Eggby 16:4 är skyldig ta erforderlig
hänsyn till den telekabel som ligger i eller i omedelbar anslutning till den mark som tillflirs fastigheten. Utan ledningsinnehavarens godkännande 1M
inga åtgärder vidtas som kan utgöra hot mot ledningens åtkomlighet, funktion eller fortbestånd.

ÖVRIGT
Ägaren till Eggby 16:4 har flIrbundit sig att betala
kommunens merkostnader flIr planarbetet, uppgående till max 12.000 kronor. Därtill kommer kostnader flIr markköp, utökad va-avgift och fastighetsreglering samt, vid framtida bygglovprövning, ordinarie avgifter enligt taxa flIr byggnadsnämndens
verksamhet.

Eggby 16:4

Bilaga § 59 A.

KOMMUN
Stadsarkitektkontoret

Till
byggnadsnämnden i Skara kommun

Utlåtande
efter samråd kring detaljplan för Eggby 16:4 i Eggby tätort, Skara
kommun, upprättad den 24 april 1997.
Ovannämnda detaljplan har handlagts enligt reglerna för enkelt förfarande i PBL
5:28. Planen har sänts på sarnrådsremiss till gatukontoret, Vallebygdens Energi ek
fören ., Telia AB, vägverket, lantmäterimyndigheten, länsstyrelsen samt ägarna av
fastigheterna Eggby 3:29, 16:3 och 16:4. Planen har sänts till kommunledningskontoret för kännedom.
Remissvar:
Gatukontoret. Vägverket och Teli a AB har inget att erinra mot planen.
Länsstyrelsen påpekar att det inte är förenligt med PBL att använda enkelt förfarande så länge kommunen saknar antagen översiktsplan. I sak har man inga invändningar.
Kommentar: Översiktsplanen är f n utsänd på sarnrådsremiss. Den kommer inte på
något sätt att påverka förut sättningarna för denna detaljplan.
Redaktionell ändring:
Dateringen av planbeskrivningen och genomförandebeskrivningen har redaktionellt
ändrats till den 24 april 1997.
Förslag till beslut:
Enligt beslut i kommunfullmäktige den 2 juli 1987 kan byggnadsnämnden i fullmäktiges ställe antaga detaljplan då enkelt förfarande tillämpats.
Byggnadsnämnden föreslås besluta
att antaga detaljplanen, upprättad den 24 april 1997.
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