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PLANARKITEKT

ÖSTEN ANDERSSON
STADSARKITEKT

Planbestämmelser
Fö lj ande gäller inom omr~den med nedanst~end e beteckningar . Där beteckning saknas gäller
bestämmelsen inom hela planomr~det. Endast angiven användning och utformning är till~ten.

GRÄNSBETECKNINGAR

x~78700

------

Linje r itad 3 mm utanför planomr~dets gräns .
Användningsgräns .

---------

Egenskapsgräns.

MARKANV ÄNDNING
Kvadersmark

E: : =::J

Centrum . Bestämmelsens innebörd pr eciseras i planbeskrivningen.

BEGRÄNSNING AV MARKENS BEBYGGANDE
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Marken

f~r inte bebyggas.

MARKENS ANORDNANDE

B~---e---e~

Körbar utfad

f~r

inte anordnas.

UTFORMNING UTFÖRANDE
Högsta byggnads höjd i meter över nollplanet.

x ~78600

Högsta tolalhöjd i meter över noll planet.
ADMINISTRATIV BEST ÄMMELSE
Genomförandetiden slutar fem ~r från den dag planen vunn it laga kraft.
ÖVRIGT
Grundkartan utgörs av utdrag ur Skara kommuns digitala primärkarta.
Utd rag ur gällande detal jplan ingår i planbeskrivnin gen .

Antagen av miljö- och byggnadsnämnden den 16 j uni 2003 .
Laga kraft den 11 juli 2003.
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Detaljplan för
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Foxema 2:23 (Eggby Vandrarhem)
i Eggby tätort, Skara kommun

Antagen av MIlJ 0- och byggnadsnämnden
Den 16juni2003.
-Laga kraft den II juli 2003.

Planbeskrivning
Handlingar
Detaljplanen utgörs av denna beskrivning,
en plankarta med bestämmelser samt en
genomförandebeskrivning. Till planen hör
en fastighetsförteckning.

Gällande detaljplaner
För planområdet och dess närmaste omgivning gäller "Byggnadsplan över ett område vid Eggby vägkors i Eggby socken,
Valle kommun", fastställd 11 augusti 1969.

Planens syfte
Planens skall -9:e de formella förutsättnin ~a arna för att bygga om den f d amiren i
Eggby till vandrarhem.

Förutsättningar

Urdrag ur 1969 ars byggnadsplan

E'
STORA FQXE RNA

Enligt 1969 års byggnadsplan gäller bl a
följande för Foxema 2:23:
• Fastigheten får endast användas för bostadsändamål
• Byggnad får uppföras med högst en våning
• Högst en fjärdede l av tomten får bebyggas
• Endast en huvudbyggnad och ett uthus eller annan gårdsbyggnad får uppföras.

Planområdets läge och omfallning

Planen omfattar fastigheten Skara Foxema
2:23 i den sydvästra delen av Eggby tätort.
En mindre del av fasti9:heten , som sträcker
sig ut i den allmänna vägen, ingår inte i
pianområdet. Fastigheten, som inrymt bostad och affärslokaler, ägs av Skaraborgens
Fastigheter AB. Ett köpeavtal har träffats
om försäljning till Skara Vandrarhem.

-

Bebyggelse och vegetation
Byggnaden på Foxema 2:23 har under lång
tid använts som affärs- och bostadshus~
Fram till slutet av 1960-talet fanns även en
bensinstation i anslutning till affären. 1966
gjordes en stor tillbyggnad mot väster. För
cirka tio år sedan tvingades reA-butiken
Valleköp upphöra, varefter lokalen under
ett par års tid inrymde en klädamir med
namnet Green House. Ä ven denna stängde
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för ett par år sedan, och lokalerna står sedan dess i huvudsak tomma.

den tillåtna användningen inskränkts så
hårt, men konsekvensen blir att ny detaljplan måste upprättas.

Trafik
Fastigheten ligger omedelbart väster om
Skärvavägen (allmän väg 2747), skyltad
med högsta tillåtna hastighet 50 krn/h genom Eggby.

Detaljplanens innebörd
Fastighetens användning
Fastigheten har ett sådant läge att den med
fördel kan användas för ' flera olika ändamål. Den föreslagna planbestärnmelsen säger att den får användas för "Centrum".
Begreppet kan låta främmande i sammanhanget, men är en benämning som rekommenderas av Boverket när man vill hålla
många möjligheter öppna. I begreppet ingår butiker, bostäder, service, kontor,
vandrarhem, hotell, restaurang, samlingslokaler, föreningslokaler mm. Industri, bilverkstad eller annan störande verks~et
tillåts däremot inte.

Teknisk f6rsörjning
Såväl Foxerna 2:23 som 2:26 är, i det södra
hörnet av 2:23, anslutna till kommens nät
för vatten och spillvatten. Vallebygdens
Energi ek fören är elleverantör.

Skäl för att upprätta detaljplan
Svenska Turistföreningens vandrarhem i
Skara har tidvis behov av fler sängplatser.
Ett sätt att öka kapaciteten är att öppna "filial" i Eggby. Det innebär att man kan hänvisa gäster hit när vandrarhemmet i Skara
är fullbelagt. Det ger också möjlighet att
locka nya gäster, som särskilt uppskattar
möjligheten att bo i nära anslutning till den
vackra Vallebygden. Möjligheterna till friluftsliv är mycket goda med attraktiva cykelvägar, vandringsleder, badmöjligheter,
naturreservat mm inom bekvämt räckhåll.

Att fastigheten används som vandrarhem
bör i flera avseenden vara positivt. Vandrarhemmet rar ett strategiskt och väl synligt
läge centralt i Vallebygden, och bör leda
till att fler besökare upptäcker området.
Ä ven om vandrarhemmet inte blir någon
stor arbetsplats, blir det ett värdefullt tillskott i en mindre tätort som Eggby.

Trots att fastigheten sedan många år använts för affarsverksamhet, får den enligt
1969 års byggnadsplan endast användas för
bostäder. Det är idag svårt att inse varför

Detaljplanen innebär inga förändringar beträffande fastighetens tekniska försörjning.
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Byggnadens fasad mot nordost. före senaste ombyggnaden.
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Trafik och parkering
Fastigheten nås direkt från den allmänna
vägen 2747. Parkeringsplatser finns sedan
tidigare i fastighetens norra del, och utfartsförhållandena är tillfredsställallde.

I det aktuella förslaget till regional infrastrukturplan för Västra Götaland ingår
gång- och cykelväg Eggby - Skärv - Axvall, med byggstart 2012 - 2013.

fastigheterna intill, men det kan inte innebära någon nämnvärd olägenhet. Bostadshuset på Foxema 2:26 ligger nästan 30 meter från f'astighetsgränsen. Förhoppningsvis
uppfattas vandrarhems gästerna främst som
ett positivt tillskott till boendemiljön i
Eggby.

En mindre del av Foxerna 2:23 ligger utanför pIanområdet; se genomförandebeskrivDlngen.

I kommunens rapport "Förorenade områden i Skara kommun" från 2002 ingår Foxerna 2:23 p g a att bensinförsäljning skett
på fastigheten. Bensinförsäljningen upphörde troligen redan på 1960-talet, och
tankarna grävdes bort i början av 1970talet. Någon närmare markundersökning
eller sanering har såvitt bekant inte gjorts.

Planens miljökonsekvenser

Underskrift

Ett vandrarhem bör inte i något avseende
ge oacceptabla störningar för omgivningen.
Trafiken till och från fastigheten blir knappast större än då den användes som affarslokal. Om barn och vuxna leker och vistas i
vandrarhemmets trädgård kan de höras från

Detaljplanen är upprättad den 23 ma]
2003.

Fastighetsreglering
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Osten Anderdon
stadsarkitekt

Byggnadens fasad mot sydost. efter senaste
ombyggnaden
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Detaljplan för

Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden
Den 16 juni 2003.
Laga kraft den 11 j uli 2003 .

Foxema 2:23 (Eggby Vandrarhem)
i Eggby tätort, Skara kommun

Genomförandebeskrivning
Planens syfte

\~ EGGl7BY /\/ ~t

Planens skall ge de formella förutsättningarna fö r att bygga om den f d amiren i
Eggby till vandrarhem.

Genomförandetid
Genomförandetiden regleras i bestämmelserna, och är fem år från den dag planen
vunni t laga kraft.

Ansvarsfördelning
Ansvaret för att genomföra planen ligger
helt på den blivande fastighetsägare n dvs
Skara Vandrarhem.

Fastighetsbildning mm
En mindre del av Foxema 2:23 ligger utanför pianområdet, dvs den skall egentligen
tillhöra väglgatuområdet . gränsen mot vägen/gatan är densamma som i 1969 års
byggnadsplan, varför denna plan inte innebär någon förändring. Marken bör lämpligen överföras till kommunens 'fastighet
Eggby3:7.
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Planförfarande
Planen är av begränsad betydelse och bedöms sakna intresse för en bredare allmänhet. Den hanteras därför med s k enkelt fö rfarande enligt PBL (Plan- och bygglagen)
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 miljö- och byggnadsnämnden den
16 juni 2003 .
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"'tark som bdr overföras till Eggby 3:7.

De servisledningar till Foxema 2:26 som
går över Foxema 2:23 skall säkerställas
med ledningsrätt. Detta sker oberoende av
detaljplanen, som fö ljd aven pågående
översyn av det allmänna lendingsnätet.

Underskrift
Detaljplanen är upprättad den 23 maj
2003.
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Östen Andersson
stadsarkitekt
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Erik Westlin
planarkitekt
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2003-0499

Miljö- och byggnadskontoret
Plan- och byggavdelningen
Till milj ö- och byggnadsnämnden

Utlåtande
efter samråd kring detalj plan tor Foxema 2 :23 (Eggby Vandrarhem)
Eggby tätort, upprättad den 23 maj 2003.
Ovannämnda detaljplan har handlagts enligt reglerna för enkelt förfarande i PBL
5 :28. Planen har den 23 maj 2003 sänts på samrådsremiss till kommunstyrelsen,
tekniska nämnden, turistbyrån, kultur- och fritidsnämnden. räddningstjänsten, polismyndigheten. Naturskyddsfö reningen i Skara, hyresgästföreningen, Vallebygdens Energi ek före n, Länsstyrelsen i Mariestad, Lantmäterimyndigheten i Lidköping samt Vägverket i Mariestad. Planen har remitterats till nio berörda fasti ghetsägare och till Skara Vandrarhem. Sista dag fö r remiss-svar var I I juni 2003.
Remissvar:
Kommunstvrelsen, tekniska kontoret, räddningstiänsten, Lantmäterimvndigheten
och Vägverket har inget att erinra mo t planen. Kultur- och fritidsnämnden avstår
från att yttra sig.
Länsstvre lsen mo tsätter sig inte detaljplanen. Man anser dock att beteckningen C
är något för vid, och föres lår att kommunen preciserar eller begränsar användningen i linje med vad som framgår av beskrivningen.
Kommentar: Plankartan har redaktionellt kompletterats om an innebörden av bestämmelsen "C" preciseras i planbeskrivningen. Kompletteringen innebär endast
ett förtydligande, och ändrar inte planens innebörd eller datering. Samråd har skett
med länsstyrelsen under hand.
Förslag till beslut:
Enligt beslut i kommunfullmäktige den 2 juli 1987 kan miljö- och byggnadsnämnden i fullmäktiges ställe anta detaljplan då enkelt förfarande tillämpats. Miljö- och byggnadsnämnden fö reslås besluta
att anta detaljplanen, upprättad den 23 maj 2003.
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Detaljplan fOr

Antagen av Byggnadsnämnden den
12 maj 1997.
Laga kraft den 13 juni 1997.

Eggby 16:4
i Eggby tätort, Skara kommun

Plan beskrivning
användas tllr bostadsändamål. Kommunens mark
skall utgöra allmän plats/park. Planens genomförandetid har sedan länge gått ut.

HANDLINGAR
Detaljplanen utgörs av denna beskrivning, en
plankarta med bestämmelser samt en genomförandebeskrivning. Till planen hör en separat fastighetsföneckning.

För Ängslyckevägen och bebyggelsen väster därom
gäller detaljplan för del av Eggby 3:7, lagakraftvunnen den 28 september 1989.

PLANENS SYFTE
Planens syfte är att möjliggöra utökning av bostadsfastigheten Eggby 16:4. genom att viss kommunal mark tillförs fastigheten.

FÖRUTSÄTTNINGAR
Läge och omfattning

\

\

.~;
\'"

,~

.

•

..\

~

Planområdet idag
På Eggby 16: 4 finns ett bostadshus och ett garage.
Den kommunala mark som avses tillföras fastigheten ingår i praktiken redan idag i trädgården. och
någon synlig gräns finns inte. På den kommunala
marken, men inne i trädgården. står en rad relativt
stora björkar .

\!.,

Längs Holmavägens södra sida ligger en telekabel.
Planomcldet omfattar bostadsfastigheten Eggby
16:4 som ligger intill HoImavägen. omedelbart
nordväst om allmänna vägen 747 (Skärvavägen),
samt viss allmän plats. PIanområdets area är ca
1300 m'.
Gällande detaljplan
För pianområdet gäller "Byggnadsplan för ett område vid Eggby vägkors", fastställd av länsstyrelsen
den II augusti 1969. Enligt den I1Ir Eggby 16:4

SKÄL FÖR ATT
UPPRÄTTA DETALJPLAN
Ägaren till Eggby 16:4 har förhön sig om möjligheterna att bygga till sitt nuvarande garage mot
norr. Eftersom detta skulle innebära att garaget
byggs över nuvarande fastighetsgräns. måste det
föregås av fastighetsreglering och markköp. Detta
kräver i sin tur att ny detaljplan upprättas.

Eggby 16:4

2

PLANENS INNEBÖRD
Markanvändning
Planen innebär att Eggby 16:4 skall utökas sex
meter mot norr dvs mot Holmavagen. Byggratt ges
intill 2.5 meter från den nya gränsen. Mot
Skärvvägen och Holmavägen gäller utfartsf6roud.
Fastigbetens hörn "skärs av" fllr att medge trafiksäker utformning av gatukorsningarna.
Ledningar och kablar
Befintlig telekabel ffirutsättes ligga kvar längs den
nya fastighetsgränsen, se genomfllrandebeskrivningen.

PLANENS MILJÖ KONSEKVENSER
Planen fu inga nämnvärda effekter ur ntiljösynpunkt.

UNDERSKRIFT
Delaljplanen är upprättad den 24 april 1997.

stadsarkitekt

planarkitekt

Eggby /6:4

