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Antagen av byggnadsnämnden de n 29 april 19 91 

Laga kraft den 27 maj 1991 

DETALJPLAN FÖR 

8321 

Västra delen av kvarteret Uttern 
I SKARA TÄTORT, SKARA KOMMUN 

Planbeskrivning 

HANDLINGAR 

Detaljplanen utgörs av plankarta med bestämmelser, denna be
skrivning samt en genomförandebeskrivning. Till planen hör en 
separat fastighetsförteckning. Plankartan är uppritad på aktu
ellt utdrag ur Skara kommuns primärkarta i skala 1:1000, och 
någon separat grundkarta har inte upprättats. 

PLANENS SYFTE 

Planen syftar till att överföra den allmänna platsmark som i 
dag finns mellan kvarteret Uttern och Folkets Park till kvar
tersmark. 

Planeri 
1 -

sförutsättni 

P.t.T~burgs-

6kog.n 

Planområdet omfattar den allmänna platsmarken mellan kvarteret 
Uttern och Folkets Park, en mindre del av gatumarken samt den 
del av Petersburg 2:1 som ingår i kvarteret Uttern. 

MARKÄGARE INOM PLANOMRÄDET 

Petersburg 2:1 ägs av Bo Österlund och Siv Johansson. Hospi
talsgården 1:1 och 4:1, varav små delar ingår i planområdet, 
ägs av Skara kommun respektive Föreningen Folkets Hus. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Detaljplaner 

För mark inom och intill planområdet gäller de detaljplaner 
som framgår av kartan och förteckningen nedan . 
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Inom planarnrådet : 

~n -): 1 

3:2 

B 206 Andring av s t ad s planen för kv . uttern ( t omt nr Il ) s amt 
utvidgning av stadsplanen med delar av stg 523 mm, fast
ställd av länsstyrelsen den 5 april 1966. 

utanför planområdet: 
B 1 79 Andring av stadsplanen för del av Eriksbergsområdet , 

fastställd av länsstyrelsen den 12 december 1962. 
B 228 Stadsplan för stg 521, 522, 524 (Folkets Park) samt del 

av stg 852F, fastställd av länsstyrelsen den 28 juni 
1971. 

B 285 stadsplan för Hästhagens industriområde mm (stg 852F m 
fl), fastställd av länsstyrelsen den Il april 1983. 

Gällande stadsplan ger byggrätt för friliggande småhus inom 
planområdet. Ett cirka sju meter brett område i väster utgörs 
dock av pllmän platsmark. För samtliga planer har den s k ge
nomförandetiden enligt plan- och bygglagen gått ut. 

Tomtindelningar 

Fastigheterna Uttern 11-18 öster om planarnrådet är bildade en
ligt en tomtindelning fastställd den 16 februari 1963. För 
planområdet gjordes 1966 ett förslag till tomtindelning som 
dock aldrig fastställdes. 

Köpeavtal 

Skara kommun har nyligen köpt större delen av Petersburg 2:1 . 
I köpeavtalet anges bl a följande. 



"Kommunen överlåter, utan ersättning, till säljarna 
ett område om 163 kvadratmeter av fastigheten Skara 
Hospitalsgården 4:1 ( ... J. Kommunen förbinder sig att 
vidta sådan ändring av detaljplanen att förgårdsmar
ken utmed kvarteret utterns gräns mot Björkängsgatans 
förlängning redovisas som bebyggbar kvartersmark samt 
att Björkängsgatans ej utbyggda del i fortsättningen 
ej redovisas som gatumark". 

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

Planområdet utgÖrs huvudsakligen av den del av Petersburg 2:1 
som används som småhustomt och som innehåller ett bostadshus. 
Därtill ingår en mindre körväg mellan tomten och Folkets Park 
(Fokus), som utgör tillfart till två garage och en ekonomi
byggnad omedelbart sydväst om planområdet. Dessa byggnader 
ligger på mark som utgör skyddszon mot E3 och som enligt gäl
lande detaljplan är allmän p l ats. Tills vidare avses både mar
ken och byggnaderna ligga kvar i Österlunds /Johanssons ägo. 

Genom planområdets östra del ligger en dagvattenledning. Sedan 
vägdikena vid E3 under 1990 grävts om har den emellertid inte 
längre någon funktion. 

Detaljplanens innebörd: 

Planen innebär i stort sett endast att kvarteret Uttern utökas 
cirka sju meter västerut. Den småhus fastighet som avses bildas 
i anslutning till det befintliga bostadshuset kommer därigenom 
även att omfatta körvägen i Björkängsgatans förlängning. Vägen 
ingår sedan tidigare som en del av trädgården varför planen 
kan sägas vara en anpassning till befintliga förhållanden. 

Planen innebär inget hinder för att dela upp planområdet i två 
småhusfastigheter, med cirka 24 meters bredd mot Petersburgs
gatan. För att effektivt kunna utnyttja de något smala tomter
na medger planen att garage eller annat uthus antingen samman
byggs i fastighetsgräns eller byggs fristående intill en meter 
från gräns. 

UNDERSKRIFT 

Detaljplanen är upprättad den 20 februari 1991. 

~L!1R---
Östen Andl sson 
stadsarkitekt 

Erik Westl~n 
planarkitekt 



Ant age n a v b y gg na ds nä mnde n den 2 9 april 1991 

Laga k raft d e n 27 maj 199 1 

DETALJPLAN FÖR 

8321 

Västra delen av kvarteret Uttern 
I SKARA TÄTORT, SKARA KOMMUN 

Genomförandebeskrivning 
INLEDNING 

Detaljplanen innebär i huvudsak endast att kvarteret Uttern 
utökas cirka sju meter mot väster. 

HANDLÄGGNING 

Detaljplanen är av begränsad betydelse och bedöms så gott som 
helt sakna intresse f ör allmänheten . Ett s k enkelt förfarande 
enligt PBL 5:28 kan därfö r användas vi lket innebär att planen 
bör kunna antas av byggnadsnämnden i mars eller april 1991. 

GENOMFÖRANDETID 

Genomförandetiden regleras i planbestä mmelserna och är fem år 
från den dag planen vunnit laga kraft. Om kommunen och fastig
hetsägaren/ ägarna är överens kan byggnation enligt planen 
emellertid ske även efter denna tidpunkt. 

FASTIGHETSBILDNINGSFRÅGOR 

Liksom tidigare har kommunen både rätt och - om ägarna så be
gär - skyldighet att lösa in marken mellan planområdet och E3. 
Marken förutsättes dock tills vidare ligga kvar i privat ägo. 
Eventuell fastighetsreglering mellan Uttern 11, Sågarehagen 
1:13 och Petersburg 2:1 berörs inte av planen. 

Enligt avtal mellan kommunen och föreningen Folkets Hus skall 
del av Hospitalsgården 4:1 överföras till kommunen. Enligt kö~ 
peavtal mellan kommunen och ägarna till Petersburg 2:1 skall 
163 kvadratmeter av Hospitalsgården 4:1 tillföras Petersburg 
2:1, vilket även planen förutsätter. 

PLANEKONOMI 

Fastighetsregleringskostnaden för överföring av del av Hospi
talsgården 4:1 till Pete rsburg 2:1 tas av kommunen. I övrigt 
innebär planen inga ekonomiska eller andra åtaganden från kom
munens sida. Eventuell uppdelning av planområdet i två fastig 
heter initieras och bekostas helt av markägarna. Planavgift 
tas ut vid eventuell bygglovprövning i enlighet med byggnads
nämndens taxa. 

UNDERSKRIFT 

Detalj planen är u_p_p_r_ä_t_t_a_d_ den 20 fe(1r'k~::w((fie9st9 L
l
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~deq~ \?f1J . 
stadsarkitekt planarkitekt 


