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Antagen av miljö- och byggnadsnämnden den 28 augusti 2006. 

Laga kraft den 28 september 2006. 

DET ALJPLAN FÖR 

DEL A V PICKAGÄRDEN 
I VARNHEMS T Ä TORT. SKARA KOMMUN 
UPPRÄTTAD DEN 9 JUNI 2006. RE VIDERAD DEN 23 AUGUSTI 2006. 

ÖSTEN ANDERSSON 
ST ADSARKITEK T 

Planbest ämmelser 

ERIK WE STlIN 
PLANARKITE KT 

Följande gäller inom omr ~ den med n e da nst~ende bet eckning ar. Där bet eck ning saknas gäller 
bes tämmelsen inom hela planomr ~det. Endas t angiven användning och utformning är till~t en. 

GRÄNS BETECKNINGAR 

- --
MARKANV ÄNDNING 

Allm än plats 

LOKALGAT~A::~ 
NATUR 

PARK 

PARK 1 

Kvart ersm ark 

le 

linje ritad 3 mm utanför planomr~d e ts gräns. 
Anv ändningsgräns. 
Egenskapsgräns. 

Lokal trafik. 

Naturomr~de . 

Anlagd park. 

Anlagd park. Marken f~r användas för uppställning av soptunnor. 

Bostäder. 

Pumpstation. 

UTF ORMNING AV ALLMÄN PLA TS 

.000.0 

ge - väg 

UTNYTT JANDEGRAD 

Föreskriven höjd över nollplanet. 

G~ng- och cykelväg. 

Av f as tigh ets area nr högst 20 % bebyggas. 

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE 

E·::~·::3 Marken f~r inte bebyggas. L:..:..:..:. .... _ ... :..:.:.:.I 

G:--~+-~ Marken fär endast bebyggas med uthus. 
~_...±......±_-

PL ACERING OCH UTFORMNING 

Huvudbyggnad skall. med gavel eller långsida, placeras intill förgårdsmarken samt minst 4.5 meter 

frän f astighetsgräns. 

Uthus eller annan gärdsbyggnad nr placeras intill en meter frän gräns mot grannfastighet oavsett 

om den utförs fristående eller sammanbyggd med huvudbyggnad. Uthus som inte sammanbyggs med 

huvudbyggnad Ur sammanbyggas tvä och tv~ i gemensam gräns. 

Garage skall placeras minst 6.0 meter fr~n gata. 

r;j""--------, L.::.L _____ ---.J Huvudbyggnad nr inte uppföras till högre byggnadshöjd än 4.0 meter och 

inte högre totalhöjd än 7.0 meter. Uthus, garage eller liknande fär inte 

uppföras till högre byggnadshöjd än 3.0 meter. Höjden räknas fr~n genom
snittlig ursprunglig markhöjd intill byggnad. 

r,z--------, 
~----_---I 

Huvudbyggnad nr inte uppföras till högre byggnadshöjd än 3.5 meter och 

inte högre tofalhöjd än 6.0 meter. Uthus, garage eller liknande f~r inte 
uppföras till högre byggnadshöjd än 3.0 meter. Höjden räknas frän genom
snittlig gatuhöjd intill fastighet s gränsen. 

Byggnad Ur endast innehålla en våning. 

Bosfadsbyggnad skall grundläggas radonsäkert. 

ADMINISTRATIV BEST ÄMMElSE 

Omr~de inom vilket detaljplan upphävs. 

Genomförandetiden slutar fem ~r frän den dag planen vunn it laga kraft. 

ÖVRIGT 

Grundkartan utgörs av utdrag ur Skara kommuns digitala primärkarfa i skala 1,1000. 

Utdrag ur gällande detaljplan ingär i planbeskrivningen. 

ILLUSTRATIONER (exempel på utformningl 

- - - - - - - - - - - - - Illustrationslinje 
2 

Tomtstorlek, avrundad till närmaste 50-tal m. 
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Detaljplan för 

Del av Pickagården 
i Varnhems tätort, Skara kommun 

Planbeskrivning 

Handlin ar 

Detaljplanen utgörs av denna beskrivning, en 
plankarta med bestämmelser samt en genomfö
randebeskrivning. Till planen hör en separat 
fastighetsförteckning. 

Planens s f te 

Planens syfte är att anpassa fastighetsbildning
en till dagens efterfrågan . Flera av de tomter 
som bildades på 1980-talet är svåra att bebyg
ga med de hustyper som efterfrågas idag. 

Planerin sförufsättnin ar 
i \ , 
i 
l 
\ , 21, ,1 
; 

f 10:3 ., .. 

I 

Planområdels läge och omfattning 

Planen omfattar norra delen av bostadsområdet 
Pickagården i nordvästra Varnhem dvs fastig
heterna Klostret 22:53, 22:54, 22:60, 22:61 
och 22:62 samt del av fastigheten Klostret 
22: l. Ä ven en mycket liten del av Klostret 
22:48 ingår. 

Markägare 
Klostret 22:62 är privatägd. I övrigt ägs all 
mark inom planområdet av Skara kommun. 

Gällande detaljplan 
För planområdet gäller stadsplan för Pickagår
den, Klostret 22: I m fl, fastställd den 14 okto-

Antagen av miljö- och byggnadsnämnden 
den 28 augusti 2006. 
Laga kraft den 28 september 2006. 

ber 1982. Som nämns ovan, stämmer den då
ligt överens med dagens behov. 

Ett förminskat utdrag ur 1982 års plan finns på 
sida 5. 

Topografi och grundförhållanden 
Planområdet ingår i det kuperade Valleland
skapet som kännetecknas av grusåsar, kullar 
och s k dödisgropar. Nivåskillnaden inom 
planområdet är cirka åtta meter mellan högsta 
punkten i väster och gropen i öster. 

En stenmur, eller snarare stenvall , avgränsar 
planområdet mot norr och nordväst. 

Någon särskild geoteknisk undersökning har 
inte gjorts. Bygg- och Geokonsult AB gjorde 
1988, på uppdrag av Hjältevadshus, ett utlå
tande över grundförhållandena på nuvarande 
fastigheten Klostret 22:51 cirka 200 meter sö
der om planområdet. Utlåtandet ger viss väg
ledning om grundförhållandena i Pickagårds
området. Man konstaterade att jorden under 
ytskiktet bestod av friktionsjord som vilade på 
för viktsondering fast botten, troligen morän, 
block eller berg. Friktionsjorden i de fem 
prov groparna var alunskifferjord. 

Markradon 
Planområdet ingår i kommunens högriskområ
de för markradon. Markens ytlager består bl a 
av svallad alunskiffermorän samt moränlera 
med alunskifferfragment. 

Vegetation 
Marken består huvudsakligen av f d ängsmark. 
I och intill den stenvall som utgör gräns mot 
norr finns en ridå av fritt växande lövträd. 
Ä ven i anslutning till fornlämningen (se ned
an) finns ett antal träd. Träden ger visst skydd 
mot vindar från norr och nordväst. 

Biotopskydd 
För stengärdsgården i norr gäller bestämmelser 
om biotopskydd enligt miljöbalken 7: Il. 

DEL AV PJCKAGARDEN 
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Fornlämningar 
Varnhem är en trakt som är rik på fornläm
ningar. Omedelbart väster om planområdet 
ligger en större gravhög (Fornlämning Raä 
175) medan en annan ligger cirka 100 meter 
söder om planområdet. [nom själva pIanolOrå
det finns inga kända fasta fornlämningar. 

Teknisk rorsörjning 
De allmänna ledningarna för vatten, spillvatten 
och dagvatten bildar i princip en cirkel kring 
hela dödisgropen, se bild nedan. [nom det med 
El betecknade området finns en avloppspump
station. 

Befintliga ledningar 

Skäl för att öra detal" lan 

Som sägs ovan, har flera av de tomter som bi 1-
dades på 1980-talet visat sig svåra att bebygga 
med de hustyper som är aktuella och efterfrå
gade idag. Klostret 22:53, 22:54 och 22:60 är 
smala, och sluttar kraftigt från gatan. Omfat
tande markarbeten krävs vi Iket är svårt på så 
smala tomter. Ä ven den bebyggda fastigheten 
Klostret 22:62 är relativt liten . 

Områdets norra delar skulle enligt 1982 års 
plan bebyggas med grupphus. Under slutet av 
I 980-talet skisserades en s k ekoby med 16 bo
stadshus. Projektet genomfördes aldrig, och in
tresset för grupp hus bedöms idag vara näst in
till obefintligt i detta område. Sådan relativt tät 
bebyggelse bör lokaliseras till mer centrala lä
gen t ex öster om Simmesgårdsvägen. 

2 

Detal" lanens innebörd 

Huvudsyfte 
Planens huvudsyfte är att ändra fastighetsin
delningen för att anpassa tomterna till dagens 
efterfrågan. Stora delar av den mark som tidi
gare avsågs för grupphusbebyggelse är p g a 
topografin svår att bebygga med enbostadshus, 
och bör förbli obebyggd. 

Bebyggelse 
Planen innebär i huvudsak följande. 
I . Tomterna Klostret 22:53, 22:54, 22:60, 

22:61 och 22:62 utökas. Deras bredd mot 
gatan ökas från ca 25 till minst 30 meter. 

2. Därutöver skapas fem nya småhustomter i 
planområdets nordvästra del. 

3. Den del av gällande plan som var skydds
område för fornlämning Raä 175 upphävs . 

4. Den kulle som tidigare skulle bebyggas 
med gruppbebyggelse lämnas obebyggd 
och skall vara naturrnark . 

5. Omedelbart väster om Klostret 22:50 ska
pas en helt ny småhustomt. 

För samtliga tomter inom planområdet kom
mer bl a följande regler att gälla. Kompletta 
regler finns i planbestämmelserna. 
• Tomterna får bara användas för bostäder. 
• Högst 20 % av tomtarean får bebyggas (25 

% i gällande plan). 
• Bostadshuset skall ligga minst 4.5 meter 

från fastighetsgränsen medan uthus får 
ligga intill en meter från gräns mot grann
fastighet (två meter i gällande plan). Gara
ge skall ligga minst 6.0 meter från gatan . 

• För de sju "yttre" tomterna (betecknas VI 

på plankartan) gäller att bostadshuset inte 
får ha högre byggnadshöjd (motsvarar i 
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princip fasadhöjd) än 4.0 meter och inte 
högre totalhöjd (taknockshöjd) än 7.0 me
ter. Höjden räknas från den ursprungliga 
markens medelhöjd intill huset. 

• För de fyra inre tomterna (betecknas v, på 
plankartan) fär bostadshuset inte ha högre 
byggnadshöjd än 3.5 meter och inte högre 
totalhöjd (taknockshöjd) än 6.0 meter. 
Höjden räknas i detta fall från genomsnitt
lig gatuhöjd intill fastighets gränsen. 

• Det tidigare förbudet mot att inreda vinden 
ersätts aven bestämmelse att byggnad en
dast fär innehålla en våning. Det innebär 
att vindsplanet delvis fär inredas, men inte 
i så hög grad att det betraktas som våning i 
lagens mening. 

• Tidigare bestämmelse om bostadshusens 
takvinkel ersätts aven bestämmelse om 
högsta tillåtna totalhöjd. 

Markradon 
Planområdet ligger inom kommunens högrisk
område för markradon. Alla bostadsbyggnader 
skall därför grundläggas radon säkert. Den som 
bygger källare eller suterrängvåning måste ta 
särsk ilt stor hänsyn till detta. 

Fornlämningar 
Planområdet ligger i ett större område med 
mycket rika förekomster av fornlämningar. 
Om fast fornlämning påträffas under grävning 
eller annat arbete skall arbetet omedelbart av
brytas och förhållandet anmälas till länsstyrel
sen (kulturrninneslagen 2:4 och 2: I O). Den 
som påträffar fornfynd skall snarast anmäla det 
t ex till museet eller länsstyrelsen. Som forn
fynd räknas föremål utan ägare som kan antas 
vara minst hundra år gamla. 

1982 års plan innehåller ett triangelforrnat 
parkområde i nordväst, som utgör skyddsom
råde för fornlämning Raä 175. Den nu aktuella 
planen innebär att detaljplanen upphävs för 
detta område dvs marken kommer att ligga 
utanför det område som är detaljplanelagt. 
Skyddsområdet reduceras något, men avstån
det från fornlämningen till närmaste fastig
hetsgräns blir i stort sett detsamma som förut. 

Skälet till att planen upphävs för detta område 
är att det är olämpligt att det utgör allmän 
plats. Marken blir svår att sköta när den ligger 
avskild från övrig parkmark och knappast kan 
ha någon funktion som park. Troligen kommer 
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den att skötas mycket extensivt. Planen inne
bär att området fär disponeras av äga
ren/ägarna till de fastigheter som gränsar till 
det, men att det ligger kvar i kommunens ägo. I 
ett nyttjanderättsavtal kan man förbjuda såda
na åtgärder som sku lle kunna vara skadliga för 
fornlämningen eller upplevelsen av den. 

Trafik 
Planområdet nås från Ödegårdsvägen liksom 
tidigare. Ödegårdsvägen fär inte ökad trafik 
jämfört med 1982 års stadsplan, snarare tvärt
om. 

Friområden 
De friområden som ingår i planområdet är av 
två slag, på kartan betecknade NATUR respek
tive PARK. Det om råde som betecknas NA
TUR bör planteras med s k naturlik plantering, 
som på sikt utvecklas till ett varierat busk- och 
trädbestånd som stärker den biologiska mång
falden, utgör skydd mot nordanvindar och ger 
goda möjligheter till lek. Det område som be
tecknas PARK skall utgöra anlagd park, lämp
ligen med ängsmark och gångvägar samt grup
per av buskar och träd, eventuellt också klippta 
gräsytor och någon lekplats. 

Ski lInaden mellan dessa två karaktärer regleras 
inte närmare. De två beteckningarna anger en
dast en lämplig inriktning för grönområdenas 
anläggning och skötsel. 

Boende och jordbruksdrift 
Bostadsbebyggelsen medför vissa begräns
ningar för jordbruksdriften intill planområdet. 
Detta framhölls redan i 1982 års plan. Samti
digt måste de boende tåla vissa begränsade och 
tilWilliga störningar från jordbruket. 

Kraven på jordbruksdriften anges i Skara 
kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter. BI a 
får naturlig gödsel, s lam eller dylikt inte utan 
tillstånd spridas närmare än 100 meter från bo
stadsbebyggelse inom detaljplanelagt område. 
Tillstånd krävs inte för spridning av väl brun
nen gödsel från nötkreatur, hästar eller fjäder
fån om den myllas ner i omedelbar anslutning 
till spridningen. Besprutning fär inte ske så 
nära tomterna att bekäm pnings- eller göd
ningsmedel hamnar inom planområdet. 

De boende kan, om de upplever störningar el
ler allergirisker, kräva vissa skyddsavstånd till 
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djur. I praktiken kan det innebära att hästar 
inte tillåts beta i omedelbar närhet av bostads
fastigheterna. Frågan får bedömas om och när 
den blir aktuell. 

Sophantering 
Sophämtningsfordon trafikerar Ödegårdsvä
gen. Vändplanens diameter är 15 meter, vilket 
medger att fordonen kan vända utan back
ningsrörelser. 

En av tomterna ligger så långt från vändplanen 
att sophämtningsentreprenören enligt gällande 
avtal inte är skyldig att hämta tunnor på tom
ten. Planen innehåller därför en rätt att ställa 
upp tunnor på det område som markeras 
PARK,. 

Andra tänkbara lösningar är att fastighetsäga
ren betalar tilläggsavgift får sophämtningen, 
att fastighetsägaren kör fram tunnorna vid 
hämtning eller att de ställs upp på grannfastig
heten. Det senare fårutsätter att fastighetsägar
na kan komma överens om detta. 

Teknisk fOrsörjning 
Planen innebär inga fårändringar av huvudled
ningarnas sträckning. Däremot behöver vissa 
anslutningar sättas igen, och nya öppnas . 

MiI'ö- och hälsokonsekvenser 

Sedan juli 2004 gäller nya bestämmelser i PBL 
5: 18 avseende miljöbedömning av detaljpla
ner. En plan skall genomgå miljöbedömning 
om dess genomfårande kan antas medfåra så
dan betydande miljöpåverkan som avses i MB 
(Miljöbalken) 6: Il . Syftet är att integrera mil
jöaspekter i planen så att en hållbar utveckling 
främjas . 

Miljö- och byggnadskontorets bedömning är 
att planen inte medför betydande miljöpåver
kan i miljöbalkens mening varfår särskild mil
jöbedömning inte behövs. Istället görs följande 
enklare sammanställning av eventuella miljö
och hälsokonsekvenser. 
o Risk kan finnas får vissa störningar mellan 

bostäder och jordbruksdrift, se ovan. Den
na detaljplan innebär i det avseendet ingen 
ändring i fårhållande till gällande plan. 

o Avståndet till väg 49 uppgår till cirka 300 
meter vilket betyder att det inte finns risk 
får oacceptabla störningar. Topografin in-
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nebär att ljudet från vägen dämpas ytterli
gare. Inte heller i det avseendet innebär de
taljplanen någon fårändring i förhållande 
till gällande plan. 

Underskrift 

Detaljplanen är upprättad den 9 juni och revi
derad den 23 augusti 2006. Revideringens in
nebörd framgår av utlåtandet efter samrådet. 

~~~:~Q~L 
stadsarkitekt planarkitekt 

KOPIAN~ l.!KliET 
MED O:{IGINALET 

G~SrYRKES: 

~~~~. 
/' 
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Detaljplan för 

Del av Pickagården 
i Varnhems tätort, Skara kommun 

Antagen av miljö- och byggnadsnämnden 
den 28 augusti 2006. 

Genomförandebeskrivning 
Laga kraft den 28 september 2006. 

Planens syfte 

Planens syfte är att anpassa fastighetsbildning
en till dagens efterfrågan. Flera av de tomter 
som bildades på 1980-talet är svåra att bebyg
ga med de hustyper som efterfrågas idag. 

Plan förfarande 

Planen bedöms vara av begränsad betydelse 
och sakna intresse för en bredare allmänhet. 
Den kommer därför att hanteras med enkelt 
förfarande enligt plan- och bygglagen 5 kap 28 
§. Det innebär att den under två veckor sänds 
på remiss direkt till berörda fastighetsägare 
och andra som kan vara berörda av planen. 
Ambitionen är att planen antas av miljö- och 
byggnadsnämnden den 28 augusti 2006. 

Genomförandetid 

Genomfarandetiden, som regleras i bestäm
melserna, är fem år från den dag planen vunnit 
laga kraft . 

Ansvarsfördelnin 

Skara kommun har huvudansvaret för planens 
genomförande dvs for att bygga gata och an
lägga park. Skara Energi AB ansvarar for led
ningar för vatten, avlopp och el. 

Fasti hetsbildnin mm 

Planen forutsätter att den tidigare fastighetsin
delningen revideras avsevärt, se illustrations
linjer på plankartan. 

De tomter som bildas upplåts med äganderätt 
och fördelas genom kommunens tomtkö. 

Klostret 22:62 fär möjlighet att utökas 7 meter 
norrut. När det blir aktuellt, säljs marken till 
det pris som gäller enligt kommunens taxa. 

Därtill måste fastighetsägaren betala fastig
hetsreglering och va-avgift. 

Underskrift 

Detaljplanen är upprättad den 9 juni och revi
derad den 23 augusti 2006. 

~ !.l~ . '--..---""" 
Östen Anlersson Erik Westlin 
stadsarkitekt planarkitekt 

KOPIANS LI KH ET 
MED ORIGINALET 

~5lYRKES; Sj, 
- ~~~~t.,.. ~._~~.,:... ' 

/ 
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TJÄNSTESKRlVELSE 
2006-08-23 

Dnr 2005-0071 

Miljö- och byggnadskontoret 
Plan- och byggavdelningen 

Till Miljö- och byggnadsnämnden 

Utlåtande 

efter samråd kring förslag till detaljplan för del av Pickagården 
Vamhems tätort, Skara kommun, upprättat den 9 juni 2006. 

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 byggnads
nämnden föreslås besluta 

att anta detaljplanen, upprättad den 9 juni och reviderad den 23 augusti 2006. 

Handläggning 
Detaljplanen har handlagts enligt reglerna för enkelt förfarande i PBL (plan- och byggla
gen) 5:28. Planen har den 12 juni 2006 sänts på samrådsremiss till kommunstyrelsen, tek
niska nämnden, Skara Energi AB (va), Räddningsijänsten, Länsstyrelsen i Mariestad, 
Lantmäterimyndigheten i Lidköping, Västergötlands Museum, TeliaSonera AB, Valle
bygdens Energi, Ragn-Sells AB samt i 20 brev till ägarna av berörda fastigheter och bo
stadsrätter. På begäran har handlingar även sänts till två tomtintressenter. Ett komplette
rande utskick gjordes den 28 juni till ägaren av Klostret 6: l. Sista dag för remiss-svar var 
den 18 augusti 2006. 

Remissvar med kommentarer 
Kommunstyrelsen och Länsstyrelsen har inget att erinra mot planen. 

Lantmäterimvndigheten påpekar att fastigheten väster om planområdet heter Klostret 6:1, 
inte 4:3 vilket anges på grundkartanIplankartan. Fastigheten bör betraktas som berörd av 
planen men ingår inte i fastighetsförteckningen. 

Kommentar: Planhandlingarna har korrigerats. Planförslaget har den 28 juni skickats till 
ägarna av Klostret 6: l. 

TeliaSonera redovisar sina anläggningar på en karta. Om de inte påverkas har man inget 
att erinra. 

Kommentar: De nuvarande anläggningarna påverkas inte av detaljplanen. Skrivelsen 
medför ingen revidering av planförslaget. 

Revidering 
Revideringen den 23 augusti 2006 innebär följande. 

l. Beskrivningen har förtydligats något i avsnittet Detaljplanens innebörd/Fornläm
ningar. 
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2. Fastighetsf6rteckningen och grund kartan/plankartan har korrigerats efter Lantmäte
rimyndighetens påpekande. 

~~t;~~<Ii" 
stadsarkitekt planarkitekt 
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