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Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas gäller 
bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten. 

GRÄNSBETECKNINGAR 

- - - Linje ritad 3 mm utanför planområdets gräns. 

Användningsgräns . 
---------- Egenskapsgräns. 

MARKANV ÄNDNING 

Kvartersmark 

18 Bostäder. 

UTNYTT JANpEGRAD 

Av fastighets area får högst 20 % bebyggas. 

På varje fastighet får högst en huvudbyggnad och ett garage uppföras. 

BEGRÄNSNINGAR A V MARKENS BEBYGGANDE 

L-:-:-:~~-:.;-:-:.;-:~~«-:-:I Marken får inte bebyggas. 

r:;--+-+-';-+i Marken får endast bebyggas med uthus. 
LL-i:_~_;~ 

E~~=~~:=J Marken skall vara tillgänglig för under jordiska allmänna ledningar. 

UTFART 

D e--~q Utfart får inte anordnas. 

PLACERING, UTFORMNING 

Placering 

Huvudbyggnad skall placeras minst 4.5 m från fastighetsgränsen. Uthus eller annan gårdsbyggnad 
får placeras intill en meter från gräns mot grannfastighet oavsett om den utförs fristående 
eller sammanbyggd med huvudbyggnad. 
Utformning 

C~~~~~ Högsta totalhöjd i meter över nollplanet. 

Uthus eller annan gårdsbyggnad får inte uppföras till högre byggnadshöjd än lO m. 

ADMINISTRATIV BEST ÄMMELSE 

Genomförandetiden slutar 5 år från den dag planen vunnit laga kraft . 

ÖVRIGT 

Grundkart an utgörs av utdrag ur Skara kommuns digit ala primärkart a i skala 1:1000. 

Utdrag ur gällande det al jplan ingår i planbeskrivningen. KOPIANS LIKHET 

Antagen av miljö- och byggnadsnämnden den 14 juni 2004. 
Laga kraft den 15 juli 2004. 

MED ORiGINALET 
BESTYRKES' 

~~. 



Detaljplan för 

Del av kvarteret Lidret 
i Skara tätort, Skara kommun 

Planbeskrivning 

Handlingar 

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

Sammanfattning 

Planen innebär att planområdet får bebyg
gas med sex friliggande småhus, istället för 
nuvarande detaljplan som ger byggrätt för 
7 parhus med sammanlagt 14 lägenheter. 

Förutsättningar 

;"~- -"':,- --

SKARABERG 

Planområdets läge 

Planområdets läge och omfattning 
Planområdet ligger vid Backstuguvägen 
stadsdelen Skaraberg, och omfattar 8.305 
m2

• 

Markägare 
Hela planområdet ägs av Skara kommun. 

I 

LIDRET 

B372 

Antagen av miljö- och byggnadsnämnden 
den 14 juni 2004. 
Laga kraft den 15 juli 2004. 

Översiktliga planeringsöverväganden 
Enligt den ändrade dispositionsplan för 
Östra Skaraberg som antogs av kommun
fullmäktige den 6 februari 1984 skall plan
området användas för gruppbebyggelse 
med bostäder. 

Gällande detaljplaner 
För planområdet och intilliggande mark 
gäller detaljplan för Skaraberg delområde 
Il, lagakraftvunnen 10 januari 1989. För
minskat utdrag ur planen finns som bilaga 
till beskrivningen. Enligt den rar pIanom
rådet bebyggas med 7 parhus, med sam
manlagt 14 fastigheter/lägenheter. 

För fastigheterna Lidret 2, 3 och 4 gäller 
Skaraberg delområde 10 & 15 mm, laga
kraftvunnen 10 januari 1992 samt ändring 
av detaljplan för kvarteret Visthuset och 
del av kvarteret Lidret, lagakraftvunnen 3 
januari 1997. 

Topografi och markanvändning 
PIanområdet är obebyggt, och består aven 
sydsluttning med igenväxande ängs- och 
hagmark. Nivåskillnaderna inom piano m
rådet uppgår till cirka 8 meter. 

Grundförhållanden 
Enligt en översiktlig grundundersökning 
från 1971 är planområdet en moränås med 
fast mark och rik blockförekomst. Den 
numera bebyggda marken omedelbart sö
der om pianområdet utgörs huvudsakligen 
av fast lera. På moränåsen bedömdes 
byggnader kunna grundläggas direkt i jor
den. Blockförekomsten sades dock kunna 
fördyra schaktningsarbetena. 

Skarabergsåsen ingår i ett system av tvär
gående åsbildningar genom hela Skandina
vIen och Finland och är som geologisk 



bildning av stort vetenskapligt intresse. 
Den har en mycket komplex uppbyggnad 
som är viktig för tolkningen av inlands
isens avsmältningsförlopp. Vid markarbe
ten skall kommunen ge tillfålle till veten
skaplig dokumentation av lagetföljder mm 
varför Stockholms Universitet informerats 
om planarbetet. 

Fornlämningar 
Inom området finns mga kända fornläm
ningar. Om sådana ändå skulle påträffas 
skall arbetet omedelbart avbrytas och för
hållandet anmälas till Länsstyrelsen (kul
turminneslagen 2 kap 10§). 

Trafik 
Planområdet nås söderifrån, från lokaIga
tan Backstuguvägen. 

Allmänna ledningar mm 
Genom planområdets allra västligaste del 
löper allmänna ledningar för spillvatten 
och dagvatten. 

Skäl för att upprätta detaljplan 

Då 1989 års detaljplan upprättades, fanns 
långt gångna planer på att bebygga områ
det. Det bedömdes lämpligt att bygga 
grupphus, för att kunna samordna de mark
arbeten som krävdes på grund av nivåskill
naderna. Ett byggföretag var intresserat av 
att bebygga området med parhus med su
terrängvåning, och lät utarbeta ett ambitiöst 
och arkitektritat förslag. Men konjunkturen 
vände och projektet lades ned. 

Under de år som därefter gått har inga nya 
intressenter anmält sig. Intresset för att 
bygga parhus i grupp bedöms vara i stort 
sett obefintligt. En ny plan bör därför upp
rättas, som bättre motsvarar den efterfrågan 
som finns. 

Planens innebörd 

Planen innebär i huvudsak följande änd
ringar, jämfört med 1998 års detaljplan. 

2 

LIDRET 

1. Istället för 14 parhusfastigheter bildas 6 
relativt stora fastigheter för friliggande 
enbostadshus. 

2. Den nya höjdbestämmeIsen innebär att 
byggnadernas taknock rar bli en halv
meter högre än vad 1998 års plan med
gav. På de två nya tomterna längst i ös
ter rar byggnadernas högsta punkt ligga 
+ 133.5 meter över nollplanet, medan 
bestämmelserna i 1998 års plan i prak
tiken medgav + 13 3. O meter. 

3. Den andel av fastigheterna som får be
byggas minskas från 25 till 20 %. 

4. Huvudbyggnaderna rar inte placeras 
närmare gräns mot grarmfastighet än 
4.5 meter. 1998 års plan medgav tre 
meter, där byggnaderna inte skulle 
sammanbyggas i gränsen. 

5. Detta innebär att bebyggelsen inte kan 
få samma "mur-effekt" som om den 
byggts enligt 1998 års plan. 

6. Planen innehåller ett 14-16 meter brett 
"skyddsområde" mot de fastigheter 
som ligger ovanför planområdet dvs 
Lidret 2, 3 och 4. Skyddsområdet får 
endast bebyggas med uthus. Uthusens 
totalhöjd begränsas. 

7. I stället för bestämmelse om högsta till
låtna byggnadshöj d och takvinkel in
förs bestämmelse om högsta tillåtna to
talhöjd över grundkartans nollplan. 

Trafik 
De nya tomterna får sma infarter från 
Backstuguvägen. 

Planens miljö- & hälsokonsekvenser 

Exploateringen innebär att ett naturområde 
tas i anspråk för småhustomter. Men det 
beslutet togs redan 1989, då den tidigare 
planen antogs. Denna plan innebär mgen 
ändring i det avseendet. 

De nya byggnaderna får uppföras något 
närmare fastigheterna Lidret 2, 3 och 4 än 
vad 1998 års plan medgav; dessutom kan 
tacknocken komma att ligga uppemot en 
halvmeter högre. Samtidigt blir exploate-
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rings graden lägre, och avståndet mellan de 
nya husen större än tidigare. 

I jämförelse med gällande detaljplan be
döms planen inte få några nämnbara miljö
eller hälsokonsekvenser. 

Underskrift 

Detaljplanen är upprättad den 26 maj 2004. 

dfl-~; ~~· 'A~(jj&(L 
~~ ::-d:r son Erik Westlin 

stadsarkitekt planarkitekt 
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Detaljplan för 

Del av kvarteret Lidret 
i Skara tätort, Skara kommun 

5 8372 

Antagen av miljö- och byggnadsnämnden 
den 14 juni 2004. 

Genomfårandebeslcrivning Laga kraft den 15 juli 2004. 

Planens syfte 

Planens syfte är att ersätta nuvarande bygg
rätt för 7 parhus, med sammanlagt 14 lä
genheter, med byggrätt för sex friliggande 
småhus. 

Planarbetet 

Planen bedöms vara av begränsad betydel
se och sakna betydelse för allmänheten. 
Den hanteras därför med enkelt förfarande 
enligt plan- och bygglagen 5 :28 vilket in
nebär att förslaget inte ställs ut, utan skick
as direkt till den som äger fastighet, har 
tecknat sig för fastighet i kvarteret Lidret 
eller på annat sätt kan vara berörd. Ambi
tionen är att planen antas av miljö- och 
byggnadsnämnden redan den 14 juni 2004. 

Genomförandetid 

Planens genomförandetid, som regleras i 
bestämmelserna, är fem år från den dag 
planen vunnit laga kraft. 

Fastighetsbildningsåtgärder 

Fastighetsregleringar 
Planen förutsätter att planområdet delas in i 
sex fastigheter för styckebyggda småhus. 

Ledningsrätt 
De allmänna ledningar som löper genom 
områdets västligaste del säkerställ s med 
ledningsrätt genom berörda småhusfastig
heter. 

Underskrift 

Detaljplanen är upprättad den 26 maj 2004. 

~S~i~ 
stadsarkitekt planarkitekt 
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