
GRÄNSBETECKNING 

~ Område inom vilket gällande detaljplan upphävs 

ÖVRIGT 
Grundkartan utgörs av utdrag ur gällande plankarta I skala 1 :2000, till
hörande Byggnadsplan för fastigheterna Öglunda Skåckagården 11:3 och 
del av Öglunda 15:1 m fl, fastställd av länsstyrelsen den 7 juli 1966. 
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Antagen av Byggnadsnämnden 
den 16 juni 1997. 
Laga kraft den 11 juli 1997. 

UPPHÄVANDE AV DETALJPLAN FÖR 

Del av Slättäng 
(del av Nätersäter 1 :6) 
I ÖGLUNDA FÖRSAMLING, SKARA KOMMUN 
UPPRÄTTAD DEN 28 MAJ 1997 

ÖSTEN ANDERSSON 
STADSARKITEKT 

ERIK WESTLIN 
PLANARKITEKT 
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Upphävande av detaljplan för 

Del av Slättäng 
(del av Nätersäter 1 :6) 
i Öglunda församling, Skara kommun 

Beskrivning 

Handlingar 

Handlingarna llir planupphävandet utgörs av den
na beskrivning, en karta samt en genomIörandebe
skrivning. Till ärendet hör en separat fastighetsllir
teckning. 

Upphiivandets syfte 

Syllet med att upphäva planen är att möjliggöra en 
faslIghetsreglering, där marken närmast bostads
husen och sjön Rinnaren överförs till Öglans sam
f1illighetsförening, medan den mark där planen 
upphävs blir skogsmark. 

Förutsättningar 
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Strax öster om F1ämsjön ligger ett antal samlade 
bebyggelse grupper. Bebyggelsen utgörs främst av 
fritidshus, men innehåller också en del åreuuntbo
stlider. Planupphävandet berör i llirsta hand den 
bebyggelsegrupp som ligger längst i norr. 

Det område för vilket planen upphävs utgörs hu
vudsakligen av skogsmark. Bebyggelse saknas. 

Antag~ n av Byggnads nämnd~ n 

d~n 16 j uni 19 97 

Laga kra f t d~n 11 jul i 1997 

Markägollirhållanden 
Nätersäter 1:6 ägs av Bengt och Dan Hedström. 
FrilIdshusfastigheterna ingår i Öglans SamI:llIig
hetsförening, som har ansvar llir gemensamma 
anläggmngar t ex vattentäkt och vägar. 

Vägar mm 
Den nord-sydliga vägen genom Slättangområdet 
lliljer i huvudsak samma sträckning som en gam
mal samf:llld väg för Öglunda by. Den södra delen, 
fram till infartsvägen mot Boängen. llirvaltas av 
vägsamI:llligheten Nygården-Kfur. Därifrån och 
norrut. till den nordligaste husgruppen, förvaltas 
vägen av Öglans samIallighetsförening. 

Vägen västerut mot Boängen förvaltas av BOäng
ens samf:lllighetsföremng. 

Fisket i Stora Rödsjön är samflIllt för Öglunda by . 

Gällande detaljplan 
För området gäller Byggnadsplan för fastigheterna 
Öglunda Skåckagården 11:3 och del av Öglunda 
15 : l m fl, fastställd av länsstyrelsen den 7 juli 
1966. Enligt den skall den aktuella marken utgöra 
allmän platslparkmark. 

Naturvårdsområde (landskapsbildsskydd) 
Onirådet ingår i ett större område där s k land
skapsbildsskydd gäller med stöd av 19§ naturvårds
lagen. Det innebär bl a att länsstyrelsens tillstånd 
krävs för att uppllira ny byggnad (gäller ej jordbru
kets ekonomibyggnader), så eller plantera barrskog 
på tidigare åker och betesmark, öppna ny täkt av 
sten, grus mm. 

Strandskydd 
Vid sjöarna Rinnaren och Stora Rödsjön (f d St 
Nätersätersjön) gäller strandskydd enligt l5§ na
turvårdslagen intill 200 meter från strandlinjen. 
Det innebär an strandskydd gäller för i stort sett 
hela det område för vilket planen upphävs. Syftet 
med strandskyddet är dels an trygga allmänhetens 
tillgång till platser llir bad och friluftsliv, dels att 
bevara goda livsvillkor för växter och djur. Utan 
länsstyrelsens tillstånd tar man bl a inte uppföra ny 
byggnad. Inte heller tar man vidta åtgärder som 
hindrar allmänhetens tillträde till området. 

Stadsarkitektkonroret S1cara 
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Riksintresse 
Hela området är av riksintresse för naturvård. kul
tunninnesvård och friluftsliv. Med stöd av naturre
surslagens 2 kap 6§ skall området skyddas mot åt
gärder som påtagligt kan hota riksintressena. Så
dana åtgärder får inte vidtas, och skall inte heller 
medges. 

Teknisk fOrsörjning 
Bebyggelsegruppen elförsöljs via en ledning som 
kommer in från sydväst, genom det område där 
plan skall upphävas. I övrigt finns inga tekniska 
anläggningar inom det område där planen skall 
upphävas. Bebyggelsen försöljs med vatten från en 
gemensam täkt ca 100 meter söder om Rinnaren. 
Avlopp från den norra husgruppen tas omhand i 
sluten tank. Telekablar ligger längs den genomgå
ende vägen. 

Friluftsliv 
Vandringsleden Flärilslätts Vallevandring följer 
befintlig väg genom området. 

Skäl för att upphäva detaljplan 

Ursprungligen var avsikten att all mark, som enligt 
den ursprungliga byggnadsplanen utgjorde allmän 
plats/park, gemensamt skulle skötas av ägarna till 
fritidshusen i området. I och med att tomtförsä1j
ningen gick långsammare än förväntat, fick varken 
exploatören eller de få fritidshnsägarna resurser att 
sköta dessa omfattande grönområden. De tidigare 
hagmarkerna växte igen. Fortfarande är endast cir
ka hälften av det norra detaljplaneområdet bebyggt. 

Den mark som skulle utgöra allmän plats såldes för 
en tid sedan till ägaren av dåvarande grannfastig
heten Nätersäter 1:6 (Hedström), som var intresse
rad av marken som skogsmark. 

För att få rimlig storlek på de grönområden som 
skall utgöra komplement till bebyggelsen, har 
samfällighetsföreningen och nuvarande ägare till 
Nätersäter 1:6 (bröderna Hedström) kommit över
ens om att dela upp marken så att föreningen 
övertar den mark som nännast omger tomterna. 
vägen och sjön Rinnaren. denna mark överlåts av 
Hedströms till föreningen med full äganderätt och 
utan ersätUting. ÖVrig mark skall fortsätta att till
höra Nätersäter 1:6, och utgöra skogsmark utan att 
vara planlagd som grönområde. För att kunna ge
nomföra en sådan fastighetsreglering måste del av 
gällande byggnadsplan upphävas. 

Enligt stadsarkitektkontorets bedömning kommer 
det inte ens då området är färdigbyggt att finnas 
behov av så stora grönområden som gällande plan 
innehåller. Den föreslagna inskränkningen av det 
planlagda grönområdet är således lämplig även ur 
allmän synpunkt. 
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Innebörd 

Fastighetsreglering 
Upphävandet och marköverlåtelsen innebär att 
Öglans samfällighetsförening blir ägare till all 
allmiln plats inom det område där detaljplanen 
(byggnadsplanen) fortsätter att gälla, samt att 
markinnehavet kan samlas till en fastighet. 

Teknisk fOrsörjning 
Planupphävandet ändrar inte förutsättningarna för 
den tekniska försöljningen av bebyggelsen. Befint-
1ig e!kabel är säkerstä1ld med ledningsrätl, som 
inte påverkas av planupphävandet. 

Friluftsliv 
Planupphävandet ändrar inte områdets allemans
rättsliga tillgänglighet eller förutsättningarna för 
FJärilslätts Vallevandring. 

Underskrift 

Handlingar för upphävande av detaljplan är upprät
tade den 28 maj 1997. 
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. sten Anders n Erik Westlin 
stadsarkitekt planarkitekt 

StadsarJatektkontorel SlaJra 
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Upphävande av detaljplan ror 

Del av Slättäng 
(del av Nätersäter 1:6) 
i Öglunda församling, Skara kommun 

Genomförandebeskrivning 

Upphävandets svfte 

An t age n a v Byggnadsnämnden 
d e n 16 j un i 19 97 

Laga kraft a e n 11 jul i 1997 

Underskrift 

Handlingar för upphävande av detaljplan är upprät
tade den 28 maj 1997. 
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Syftet med att upphäva planen är att möjliggöra en 
fastighetsreglering, där marken närmast fritidshu
sen och sjön Rinnaren överförs till Öglans samfaI
lighetsförening, medan den mark där planen upp
hävs blir skogsmark. ~K,~ 1~~-------,bD ............. -ä~ [fuL 

Ös;;;;':deI-:!- Erik Westlin Förfarande 

Planupphävandet är av begränsad betydelse och 
bedöms sakna intresse för en bredare allmänhet. 
Handlingarna kommer därför att hanteras med ett 
enkelt förfarande enligt Plan & Bygglagen 5:28 
vilket innebär att de inte ställs ut, utan skickas di
rekt till dem som kan vara berörda. Ambitionen är 
att upphävandet antas av byggnadsnämnden den 16 
juni 1997. 

Fastighetsreglering 

Lammäterimyndigheten i Skaraborgs län har i flilt 
tolkat bröderna Hedströms och samfallighetsföre
ningens förslag till fastighetsbildning. Tolkningen 
utgör underlag för planupphävandets gräns. 

Övrigt 

I gåvobrev daterat den 27 januari 1997 har bröder
na Hedström förbundit sig att till samfallighetsfö
remngen överlåta den mark som även i fortsätt
ningen kommer att utgöra allmän plats. I prelimi
närt avtal, daterat samma dag, preciseras under 
vilka förutsättningar marken överlämnas. Senare 
skall nytt och formellt avtal upprättas. 

Öglans samfailighetsförening har i skrivelse den 
25 mars 1997 förbundit sig att betala stadsarkitekt
kontorets kostnader för planupphävandet 12.000:
kronor. 

stadsarkitekt planarkitekt 

Stadsarkttektkonloret Skara 



KOMMUN 
Stadsarkitekt

kontoret 

Bilaga § 84 A. 

Till 
byggnadsnämnden i Skara kommun 

Utlåtande 

efter samråd kring upphävande av detaljplan för del av Slättäng 
(del av Nätersäter 1:6) i Öglunda församling, Skara kommun, 
upprättad den 28 maj 1997. 

Ovannämnda upphävande av detaljplan har handlagts enligt reglerna för enkelt 
förfarande i PBL 5:28. Förslaget har sänts på sarnrådsremiss till kommunstyrelsen, 
Vallebygdens Energi ekonomiska förening, Telia AB, lantmäterimyndigheten i Lid
köping, länsstyrelsen samt ägare av berörda grannfastigheter i 7 brev. 

Remissvar: 
Kommunstvrelsen och Telia AB har inget att erinra. 

Länsstvrelsen påpekar att det inte är förenligt med PBL att använda enkelt förfa
rande så länge kommunen saknar antagen översiktsplan. I sak har man inga in
vändningar mot förslaget. 

Kommentar: Översiktsplanen är f n utsänd på sarnrådsremiss. Den kommer inte att 
ändra förutsättningarna för denna detaljplan. 

Förslag till beslut: 
Enligt beslut i kommunfullmäktige den 2 juli 1987 kan byggnadsnämnden i full
mäktiges ställe antaga detaljplan då enkelt förfarande tillämpats. 

Byggnadsnämnden föreslås besluta 

J!.U antaga ovannämnda upphävande av detaljplan. upprättat den 28 maj 
1997. 

Skara den 16 juni 1997. 

.. . 92y--~_n1{~1L-
Osten Andersson ~WeStlin 
stadsarkitekt planarkitekt ~ II / 
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