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Det aljpl an för 

ÖGLUNDA 
(Öglunda 

4: 35 M FL 
Skåckagårdenl) 

i Öglun da försam ling, Skara kommun 

Upprättad den 13 mors och reviderad den 18 ma j 2000 

östen Andersson 

Stadsarkitekt 

Planbestämmelser 

Erik West lin 

Planarkitekt 

Föjonde göller inom omr6den med nedonstO:ende beteckningar. Dör beteckning 
saknas göller bestämmelsen inom hela plonomr6det. Endast angiven använd
ning och utformning är tillMen. 

GRÄNSBETECKNINGAR 

------- lin je ritad 3 mm utanför planområdets gräns. 

Användn ingsgröns. 

Egenskapsgröns 

MARKENS ANVÄNDNING 

Allmön pla t s: 

I~OK~LG~ TA] Lakaitra fik. 

[NA~R ~=] Naturamr6de 

Kvartersmark: 

Bostäder. 

Grundvattenbrunn och pumpstation. 

Parkering. 

Vattenområden: 

IYI ~=~=] Öppet vattenområde. 

UTNYTTJANDEGRAD 

1_------1 eOO -- ----- Största antal fastigheter. 

Tomts torleken får inte understiga 750 m. 
Den totala byggnadsarean per fastighet får inte överstiga 1 00 m~ varav huvud
byggnad får utgöra högst 75 m

1
. 

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE 

Marken får inte bebyggas. 

PLACERING, UTFORMNING 

Huvudbyggnad skall placeras minst 4.5 meter från fast ighetsgräns. 

Uthus eller annan gårdsbyggnad får placeras intill en meter från gräns mot 
grannfastighet. 

Huvudbyggnad och uthus får inte sammanbyggas. 

Huvudbyggnad får inte uppföras till högre byggnadshöjd än 3.5 meter. Uthus 
eller annan gårdsbyggnad får inte uppföras till högre byggnadshöjd ön 3.0 meter. 

Vind får in t e inredas t ill bostad . 

Avlopp från toalett får inte infil treras marken. Se planbeskrivn ingens avsn itt om 
teknisk försörjn ing. 

I-~-----I Avlopp får inte infiltreras i marken. Se planbeskrivningens avsnitt 
------- om teknisk försörjning. 

AOMINISTRA nVA BESTÄMMELSER 

Genomförandetiden slutar 5 år från den dog planen vunnit lago kraft. 

Kommunen är inte huvudman för allmön plats. 

ÖVRIGT 

Komplett och ajourförd grundkarta har inte upprättats, eftersom det inte behövs 
för de begrönsade ändringar planen innebär jämfört med 1966 års byggnadspl an. 
Grundkartan är ett bearbetat utdrag ur den digi t ala ekonomiska kartan i skala 
1: 2000. Byggnader, vägar mm är endast schematiskt redovisade. Nivåkurvor och 
gatuhöjder saknas. För nivOuppgifter hänvisas till 1966 års byggnadsplan. För
m inskat utdrog ur den ingår i planbeskrivningen. 

Gru ndkartebeteckn in gar 

-----== 
8:18 

öglunda ga: 9 
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Fastighetsgräns. 

F ast ighetsbeteckn ing. 

Gemensomhetsanläggn ing. 

Samfällighet. 

Traktgräns. 

ÖGLUNDA Trak tnamn. 

o Ägoslagsgräns. 

• O Kraftledn ing (luftledning) med transformator. + Koord inatkryss (lokalt system). 

-- - -
Väg utanför planområdet. 

Samfälld väg. 

Vandringsled. 

Byggnad schemat iskt redovisad. 

Fornlämning. 
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Detaljplan för 

Öglunda 4:35 ID fl 
•• o o 

(Oglunda Skackagarden) 
i Öglunda församling, Skara kommun 

Planbeskrivning 

Handlingar 

Detaljplanen utgörs av de!illa beskrivning, 
en plankarta med bestämmelser samt en 
genomförandebeskrivning. Till planen hör 
ett PM om vatten- och avloppsförhållan
den, samt en fastighetsförteckning. 

Planens syfte 

Planen syftar till att 
l . Möjliggöra sammanläggning av ett antal 

små, svårbebyggbara tomter till ett nå
got mindre antal större och lättare bygg
bara tomter. 

2. Utöka högsta tillåtna byggnadsarea per 
bostadshus från 60 till 75 m2

• 

Förutsättningar 

l H3 
Antagen av mi l jö-och byggnadsnämnden 
elen 18 maj 2000. 

Laga kraft den 25 sept ember 2000. 

Detaljplan gäller för två områden i Öglun
da-Slättäng, strax öster om Flämsjön. Be
byggelsen utgörs främst av fritidshus, men 
innehåller även några åretruntbostäder. 
Denna plan omfattar det norra området, 
ofta benänmt Skåckagården. 

Översiktsplan 
I Skara kommuns Översiktsplan, antagen 
juni 1998, sägs bl a följande om Öglunda
Slättängs fritidshusområde: 
"Det är angeläget att hela området bebyggs 
relativt snart. I och med att endast cirka 
hälften av det norra detaljplaneområdet är 
bebyggt, har det inte funnits resurser för att 
sköta de omfattande grönområden som 
ingår i planen som komplement till de en
skilt ägda tomterna. De tidigare öppna 
hagmarkerna har vuxit igen alltmer. Nyli
gen har del av det norra detaljplaneområdet 
upphävts för att minska grönområdesarea
len. För att underlätta utbyggnad av områ
det kan det bli aktuellt att revidera gällande 
detaljplan så att en mer rationell fastig
hetsbildning kan genomföras. I samband 
därmed bör bl a ny va-utredning göras 
eftersom den gamla blivit inaktuell". 

Gällande detaljplaner 
För området gäller Byggnadsplan för fas
tigheterna Öglunda Skåckagården 11:3 och 
del av Öglunda 15:1 m fl, fastställd av 
länsstyrelsen den 7 juli 1966. Den innebär 
bl a att fritidshus inom området inte rar 
vara större än 60 m2 (byggnadsarea). 

Del av planen upphävdes 1997. Förmins
kad kopia av plankartan finns som bilaga 
till planbeskrivningen. 

MILJÖ- OCH BYGGNADSKONTORET 
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Bebyggelse och vägar 
PIanområdet innehåller två grupper med 
fritidshustomter; en norr om och en söder 
om sjön Rinnaren. Totalt finns 73 bostads
fastigheter varav 19 är bebyggda. Grusvä
gar är utbyggda enligt gällande detaljplan. 

Mark och vegetation 
PIanområdet ligger i Vallebygdens s k ka
melandskap, som kännetecknas av att 
gruskullar, åsar och moränkullar omger 
djupa dödisgropar. Marken är starkt kupe
rad och till större delen bevuxen med löv-, 
skog. Förhöjda halter av markradon kan 
förekomma inom området. 

Teknisk försörjning 
I 1966 års byggnadsplan hänvisades till en 
särskild vatten- och avloppsutredning som 
bifogades planen. I utredningen föreslogs 
att vattenförsöljningen för samtliga fastig
heter skulle ske med gemensam vattentäkt. 
Under förutsättning att wc och badanlägg
ning inte tilläts, fick avloppsfrågan lösas 
med infiltrationsbrunn på vaIje tomt. 

För mindre del av pianområdet, norr om 
Rinnaren, finns sedan 1969 en gemensam 
sluten tank för avloppsvatten. 

Den vattentäkt och pumpstation som bygg
des väster om sjön Rinnaren fick tidigt 
problem med mycket höga järnhalter, och 
togs ur bruk 1993. Istället byggdes ny täkt 
och pumpstation söder om sj ön, omedel -
bart väster om fastigheten Öglunda Il :17. 

I böljan av 1970-talet ansökte några fastig
hetsäaare om att fa installera wc och dusch '=' 
för att höja boendestandarden. Dåvarande 
hälsovårdsnämnden avslog ansökan, med 
hänvisning till den ovannämnda utredning
en. 1975 lämnades ansökan till länsstyrel
sen om generellt tillstånd att fa installera 
snålspolande toaletter samt duschar inom 
pianområdet. Hälsovårdsnämnden, kom
munstyrelsen och länsstyrelsen godtog då 
ansökan under de förutsättningar som be
skrivs under rubriken Detaljplanens inne
börd: Teknisk försöljning nedan. 
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Skäl ror att upprätta detaljplan 

Utbyggnaden av området har gått mycket 
långsamt. Delvis beror det på att den ur
sprungliga byggnadsplanen var dåligt an
passad till topografin vilket gj orde vissa 
tomter mycket svårbebyggda. Fortfarande 
efter trettiofem år är endast 19 av planom
rådets 73 fastigheter bebyggda. 

I skrivelse 23 juni 1999 har Markboden 
Fastighets AB, ägare till 32 obebyggda 
fastigheter varav 31 söder om Rinnaren, 
anhållit om att Milj ö- och Byggnadsnämn
den medverkar till att gällande detaljplan 
ändras så att fritidshusens tillåtna storlek 
ökas från 60 till 75 m2 Dessutom vill före
taget ändra tomtindelningen så att tomterna 
blir större, men fårre. Miljö- och l?ygg
nadskontoret har preliminärt ställt sig po
sitiv till begäran. Även om byggnads arean 
ökas från 60 till 75 m l bedöms risken för 
åretruntboende som liten. Dessutom blir 
det totala antalet tomter mindre. 

Detaljplanens innebörd 

Utökad byggrätt 
Planen innebär att högsta tillåtna bygg
nadsarea per fastighet ökas något. Enligt 
1966 års byggnadsplan rar högst en fem
tondel aven fastighet bebyggas, varav hu
vudbyggnadens byggnads area inte rar 
överstiga 60 m2 Den nya detaljplanen in
nebär att den totala byggnads arean begrän
sas till 100 m l varav huvudbyggnaden inte 
rar överstiga 75m2 Huvudbyggnad far iflte 
sammanbyggas med eventuella uthus. Vind 
rar inte inredas. Dessa ändringar gäller hela 
pianområdet dvs inte bara för fastigheter 
som ägs av Markboden Fastighets AB. 

Ändrad fastighetsindelning 
Planen innebär att ett antal små, svårbe
byggbara tomter läggs samman till ett nå
got mindre antal större och lättare byggbara 
tomter. Inom med e betecknade områden 
läggs 25 fastigheter samman till 15. Ge
nom att skapa fastigheter med större area, 

MILJÖ· OCH BYGGNADSKONTORET 



skapas bättre förutsättningar för terrängan
passning. Tre svårbebyggda fastigheter 
(Öglunda 11 :43, Il :44 och Il :45) utgår 
helt dvs överförs till allmän plats/natur
mark. Dessa ändringar berör endast tomter 
som ägs av Markboden Fastighets AB. 

Trafik 
Planen innebär ingen ändring av förutsätt
ningarna för trafiken till eller gatunätet i 
pIanområdet. 

Markradon 
På grund av risken för markradon skall 
byggnader där människor stadigvarande 
vistas utföras radonsäkra. 

Teknisk fOrsörjning 
Planen innebär inte heller någon ändring av 
förutsättningarna för vattenförsörjning och 
avlopp inom pIanområdet. För att anordna 
och sköta sådana installationer gäller de 
villkor som godkändes 1975 av hälso
vårdsnämnden (10 april), kommunstyrelsen 
(20 maj) och länsstyrelsen (15 juli). Det 
innebär att installation av snålspolande 
toaletter och duschar kan godtas under 
följande förutsättningar: . 
l. att snålspolande wc ansluts till avlopps

lös tank rymmande minst 3000 liter, 
2. att BDT -vatten (bad, disk, tvätt) efter 

sIarnavskiljning i trekammarbrunn in
filtreras på sätt som anges i N aturvårds
verkets anvisningar m 2 1971 "Vatten
skyddsfrågor vid fritidsbebyggelse", 

3. att analys av dricksvattnet redovisas en 
gång per år, samt 

4. att vägarna hålls öppna för hämtnings-
fordon. 

Sedan villkoren formulerades 1975 har 
naturligtvis ny kunskap och nya erfarenhe
ter tillkommit. Synen på miljöfrågor har 
ändrats, liksom lagstiftningen. Från och 
med 1999 gäller milj öbalkens övergripande 
regler. Både kommun och fastighetsägare 
bör därför ha en öppen attityd inför nya 
lösningar som kan visa sig bättre både för 
användaren och ur miljösynpunkt. Even
tuella avsteg mr emellertid endast ske efter 
beslut i Miljö- och Byggnadsnämnden. 
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Särskilda villkor intill vattentäkten 
F ör den fastighet som bildas av Öglunda 
11:17 och halva Öglunda 11: 16 gäller sär
skilda restriktioner på grund av närheten 
till vattentäkten. På denna fastighet tillåts 
ingen avloppsinfiltration överhuvudtaget. 
Det kan innebära att sluten tank måste di
mensioneras inte bara för avlopp från wc 
utan även för BDT -vatten. Detta anges med 
beteckningen bl på plankartan. 

Planens miljökonsekvenser 

Detaljplanen bedöms inte få några negativa 
miljökonsekvenser, jämfört med gällande 
plan. Den innebär ingen nämnvärd ändring 
av områdets trafik eller va-försöIjning. 
Byggnadsarean per fastighet blir något 
större, men samtidigt minskar antale,t fas
tigheter från 73 till 60. Risken för perma
nent bosättning påverkas endast marginellt 
eftersom 75 m2 fortfarande är en mycket 
liten byggnadsarea för åretruntboende. På
verkan på landskapsbilden bör bli positiv, 
eftersom ett större antal boende ger före
ningen bättre resurser att sköta det igen
växande landskapet. 

Ett fullt utbyggt område innebär naturligt
vis, om man jämför med dagens 19 hus, 
viss påverkan på miljön. Men rätten att 
bebygga området gavs redan i 1966 års 
byggnadsplan, och konsekvenserna därav 
är ingen följd av denna detaljplan. Om 
denna plan inte antas, kvarstår rätten att 
bebygga området med totalt 73 hus. 

Underskrift 

Detaljplanen är upprättad den 13 mars och 
reviderad den 18 maj 2000. Revideringens 
innebörd framgår av Utlåtandet efter sam-

~;l~~~foL-
~tvl!sson Erik Westlin 

stadsarkitekt planarkitekt 
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Detaljplan för 

Öglunda 4:35 m fl 
(Öglunda Skåckagården) 
i Öglunda församling, Skara kommun 

5 

Genomförandebeskrivning 

Planens syften och innebörd 

Planen syftar till att 
l. Möjliggöra sammanläggning av ett antal 

små, svårbebyggbara tomter till e-tt nå
got mindre antal större och lättare bygg
bara tomter. 

2. Utöka högsta tillåtna byggnadsarea per 
bostadshus från 60 till 75 m2 

Planarbetet 

Planen är, sedd i relation till gällande 
byggnadsplan, av begränsad betydelse och 
bedöms sakna intresse för en bredare all
mänhet. Den kommer därför att hanteras 
med enkelt förfarande enligt PBL 5 :28 
vilket innebär att den inte ställs ut, utan 
skickas direkt till dem som kan vara berör
da av den. Ambitionen är att planen antas 
av milj ö- och byggnadsnämnden den 13 
april 2000. 

GenomfOrandetid 

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

Fastighetsregleringar 

Planen förutsätter att tre fastigheter utgår, 
och att 25 fastigheter läggs samman till 15 
enligt följande. 
• Öglunda Il :43, Il :44 och 11 :45 över

förs till parkrnark dvs till Öglunda 11 :3. 
• Öglunda4:40, 4:41,11:11,11:12,11:13 

och 11 :14 läggs samman till fyra fastig
heter. 

• Öglunda 11:15, 11:16 och 11:17 läggs 
samman till två fastigheter. 

H3 
Antagen av miljö-och byggnadsnämnden 
den 18 maj 2000. 

Laga kraft den 25 september 2000. 

• Öglunda 11 :23, 11 :24 och 11 :25 läggs 
samman till två fastigheter. 

• Öglunda 11:18 och 11 :19 läggs samman 
till en fastighet. 

• Öglunda 11 :34 och 11 :35 läggs samman 
till en fastighet. 

• Öglunda 11 :29, 11 :30 och 11 :31 läggs 
samman till två fastigheter. 

• Öglunda 11:39,11:40,11:41 och 11:42 
läggs sarmnan till rvå fastigheter. 

• Öglunda 11 :48 och 11 :49 läggs samman 
till en fastighet. ' 

Ovannämnda fastighetsregleringar berör 
endast fastigheter som ägs av Markboden 
Fastighets AB. Planen utgör emellertid 
inget hinder för sammanläggning även av 
andra fastigheter. 

Gemensamhetsanläggning 

Fastigheterna i pianområdet ingår i två 
samfålligheter, Öglunda ga:8 (Öglans sam
fållighetsförening) och Öglunda ga:9 (Ge
mensam väg samt badplats). 

När antalet fastigheter reduceras, ändras 
fårutsättningama för kvarvarande fastighe
ters andelstal i samfålligheterna. Ett fme 
antal fastigheter kan öka kostnaderna för 
vaIj e fastighet, om antalet bebyggda tomter 
inte ökar. Men om planen, viiht ju avsik
ten är, leder till att fler tomter bebyggs bör 
kostnaderna per tomt istället kunna mins
ka. Huruvida omfördelning av nuvarande 
andelstal bör ske, avgörs inte i detaljpla
nen. 

Teknisk fOrsörjning 

Planen ändrar inte förutsättningarna för 
områdets va-försörjning, järnfurt med g15.1-

MJUCJ· OCH BYGGNADSKONTORET 
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lande byggnadsplan fastställd 1966. De 
villkor som godkänts av hälsovårdsnämn
den den 10 april, kommunstyrelsen den 20 
maj och länsstyrelsen den 15 juli 1975 
gäller således även i fortsättningen. Avsteg 
får endast ske efter särskilt beslut i Milj ö
och Byggnadsnämnden. 

Ansvars- & kostnadsrördelning 

Planen ändrar inte ansvarsfördelningen 
mellan kommun och fastighetsägare. Skara 
kommun har inte heller i fortsättningen 
något ansvar för planens genomförande 
eller för allmän plats inom pIanområdet. 
Däremot har kommunen, oavsett detaljpla
nen, tillsynsansvar för att gällande lag
stiftning följs om användning av mark och 
vatten. 

11 ,3 

---

?J E, 
I 

NATUR 

6 

Markbodens Fastighets AB, som tagit ini
tiativ till detaljplanen, har förbundit sig att 
betala Miljö- och Byggnadskontorets mer
kostnader för planarbetet 25.000:- kronor. 

Vid bygglovprövning kommer avgift att tas 
ut enligt Miljö- och Byggnadsnämndens 
taxa. 

Underskrift 

Detaljplanen är upprättad den 13 mars och 
reviderad den 18 maj 2000. Revideringens 
innebörd framgår av Utlåtandet efter sam
rådet. 

~~"@.?-
stadsarkitekt planarkiteki 
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MILJÖ & BYGG 
Planavdelningen 

Bilaga MBn § 85/00 

Till 
Miljö- och Byggnadsnämnden i Skara kommun 

Utlåtande 

efter samråd kring detaljplan för Öglunda 4:35 m fl (Öglunda Skåcka
gården), upprättad den 13 man; 2000. 

Ovannämnda -detaljplan har handlagts enligt reglerna för enkelt förfarande i PBL 
5 :28. Planen har den 20 mars 2000 sänts på samrådsremiss till Kommunstyrelsen, 
Vallebygdens Energi ek. fören., WM Sellbergs }\B, Lantmäteriet i Lidköping, Läns
styrelsen i Mariestad samt 44 sakägare. Med anledning av synpunkter som framkom 
under samrådet, hölls ett informations- och samrådsmöte 27 april 2000. Samtidigt 
utökades remisstiden från 7 april till 5 maj 2000. 

Remissvar: 

Kommunstvrelsen och Lantmäteriet i Lidköping har inget att erinra. 

Mona och Berthold Johansson, ägare till Öglunda 11:52 och 11 :53, anförde i skrivel
se den 3 april följande. Före beslut bör ett möte anordnas med berörda fastighetsäga
re, inklusive fastighetsägare utmed infarten till området. Informationen skall innefatta 
de ändringar som rorslagef innebär för vägstandard, vattenf'örsörjning och utökade 
kostnader mm. Nuvarande byggrätt är fullt tillräcklig för fritidsboende, och utökad 
byggnadsarea ger större möjligheter för åretruntboende. 

Kommentar: Det begärda mötet har hållits, se separata mötesanteckningar. Beträffan
de risken för åretruntboende, se kommentarerna till Hedströms m fl skrivelser nedan. 

Bengt och Dan Hedströrn, ägare till Nätersäter l :6, samt Martin Mahult, ägare till 
Öglunda 17: l, är emot detaljplaneförslaget. De anför i gemensam skrivelse i huvud
sak roljande. PlanoIDrådet är avsett ror fritidsboende men redan nu finns flera året
runtboende, mantalsskrivna och ej mantalsskrivna. A v den anledningen är vi emot att 
bostadshusens byggnadsarea ökas från 60 till 75 ml

. Verkligheten ser annorlunda ut 
än vad detaljplanen anger. Risken ror p=anentning är stor, och inte marginell som 
sägs i planen. Var finns de tidigare öppna hagmarkerna? Var växer landskapet igen? 
Vägarna är inte byggda ror den stora belastning som kommer att ske. Hur kommer 
omfördelningen av nuvarande andelstal i Öglunda ga:9 att påverkas? Hur stämmer 
avloppsförhållandena (sluten tank) överens med verkligheten? Om detaljplanen ge
nomfOrs har den stor inverkan på naturen, vilket strider mot 19§ naturvårdslagen som 
skyddar Valleområdets känsliga landskap. 

Margareta Svaren-Kral! och Olav Krall, ägare till Öglunda 7:4, delar de synpunkter 
som framförs i Hedströms och Mahults skrivelse ovan. Sex av de 19 fastigheterna i 
området används som åretruntbostäder, vilket inte framgår av detaljplanen. 

Miljö- och Byggnadskontoret 
53288 SKARA 

Erik Westlin 
planaridtekt 

Lennart Kjellberg 
kommunekolog 

Karin Erici 
plantekniker 

telefax 0511-32562 
V Besöksadress Ostra Kunqshusgatan 3 

!el 0511-325 55 
erik.westlin@skara.se 

tel 0511-32447 
lennartkjellberg@skara.se 

tel 0511-325 83 
karin.erici@skara.se 
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Margareta Svaren-Krall framför, som ordförande och talesman för styrelsen i vägfö
retaget Kärr-Nygården, att vägföretaget motsätter sig detaljplanen. 

Kommentar: Det är ofrånkomligt att· risken för permanent bosättning ökar när bygg
nadsarean ökar, men 75 m2 är fortfarande en liten byggnads area. Det ger ingen ga
ranti mot åretruntboende, men hindrar att hela området får sådan karaktär. Att be
gränsa byggnadsarean till 70-75 m2 för att förhindra åretruntboende är normalt i pla
neringssammanhang. Såväl Länsstyrelsen som Lantmäteriet har delat kommunens 
bedömning. Inom pIanområdet finns idag tre åretruntboende, om man därmed menar 
hushåll med hemadress i området. Det frnns visserligen fler personer som bor så gott 
som hela året i området, men man måste skilj a på permanenthus och åretruntboende. 
Det förstnämnda är en egenskap hos byggnaden, det andra ett beteende hos innehava
ren. Även om en fastighetsägare, kanske under viss del av livet, tillbringar så gott 
som hela året i sitt fritidshus innebär det inte att det är ett permanenthus. 

Huruvida pIanområdet riskerar att växa igen eller ej, påverkar inte planens utform
ning. Omfattande röjningsarbeten har skett, och området ger nu ett prydligt intryck. 

Planen innebär ingen ändring av förutsättningarna för vattenförsörjning och avlopp 
inom pIanområdet. 

Frågan om eventuellt ändrade andelstal för Öglunda ga:9 eller vägföretaget Kärr
Nygården är ingen detaljplanefråga. Miljö- och Byggnadskontorets bedömning, som 
framgår av övriga planhandlingar, är att detaljplanen inte leder till nämnvärt ökad 
belastning varken på dessa vägar eller på omgivande fastigheter j ä:ml6rt med gällande 
detaljplan. Byggrätten utök?s, men samtidigt minskas antalet fastigheter från 73 till 
60. Belastningen på badplatsen, och därmed på väg ga:9, skulle knappast öka även 
om fler skulle bo inom pIanområdet under vinterhalvåret. BI a som följd därav har 
kontoret bedömt att Öglunda 7:4 inte är berörd av detaljplanen. Om någon delägare 
anser att förutsättningarna ändrats i avgörande grad, kan han eller hon begära om
prövning av andelstalen hos Lantmäteriet. 

Planen har kompletterats med förbud mot vindsinredning. I övrigt föreslås skrivel
serna inte föranleda någon revidering av detaljplanen. 

Länsstvrelsen har inget att invända mot detaljplanen, men erinrar om att förhöjda 
halter av radon kan förekomma inom området. Det är lämpligt att i planen ställa krav 
på att byggnaderna utförs radonsälcra. 

Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats beträffande radon. 

Vid informations- och sarnrådsmöte den 27 april 2000 deltog 11 personer utöver 
kommunens representanter. Vid mötet framf6rdes bl a de åsikter som framgår av 
ovanstående redogörelse. Dessa, liksom övriga kommentarer som framfördes vid 
mötet, framgår av de mötes anteckningar som tillhör planhandlingarna. 
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Revidering: 

Revideringen den 18 maj 2000 innebär följande. 
1. Planen har kompletterats med bestämmelsen "Vind far inte inredas till bostad". 
2. Genomförandebeskrivningens avsnitt Fastighetsregleringar har korrigerats. Ög
. .. lunda 11:20 och 11:21 har ändrats till 11:34 och 11:35. Avsnittet har komplette-

rats om att planen inte hindrar sammanläggning av fastigheter som inte ägs av 
Markboden Fastighets AB. 

3. Planens PM om vatten- och avloppsförhållanden har korrigerats. Nuvarande vat
tentäkts djup är 45 meter, inte 15. 

4. Beskrivningen har kompletterats · beträffande radon, i enlighet med Länsstyrelsens 
påpekanden. 

Berörda sakägare har under två veckors tid getts tillfålle att yttra sig över punkt l 
men några synpunkter har inte inkommit. Övriga revideringar är av redaktionell ka
raktär, och innebär inga ändringar i sak. Den ändrade uppgiften om vattentäktens 
djup bedöms inte, på grund av markens höga genomsläpplighet, påverka förbudet 
mot avloppsinfiltration (betecknat bl på plankartan). 

Förslag till beslut: 

Enligt beslut i Kommunfullmäktige den 2 juli 1987 kan Milj ö- och Byggnadsnämn
den i fullmäktiges ställe antaga detaljplan då enkelt förfarande tillämpats. 

Miljö- och Byggnadsnämnden föreslås besluta 

att antaga detaljplanen, upprättad den 13 mars och reviderad den 18 maj 2000. 

Skara den 18 maj 2000. 

-O m And="q2....-.::----
stadsarkitekt 

Q~/1bL 
Erik Westlin 
planarkitekt 



SKARA KOMMUN 
Stadsarkitektkontoret 

Stefan Andersson 
Svensk Fastighetsförmedling 
Box 2221 
531 02 Lidköping 

Beträffande va-försörjningen i Slättängs fritidshusområde. 

a. Gällande anvisningar 

Principerna för hur va-frågorna kan lösas anges i länsstyrel
sens utlåtande den 15 juli 1975. Av detta framgår bl a föl
jande. 

Konsumtionsvatten av tillfredsställande kvalite och mängd 
finns i gemensam täkt i området. Analys av dricksvatten redo
visas regelbundet till miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

Installation av snålspolande toaletter och duschar bedöms som 
en godtagbar lösning, enl igt va-utredning daterad den 12 maj 
1965 och med de villkor som ställts av kommunstyrelsen och 
miljö- och hälsoskyddsnämnden. Wc-avlopp leds till sluten 
tank rymmande minst 3000 liter per lägenhet. Flera fastighe
ter kan anordna gemensam tank . BDT-vatten får, efter slamav
skiljning, infiltreras. Tillstånd för anläggningarna ges av 
miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

b. Framtida möjligheter 

En tänkbar, alternativ utformning av avloppssystemet är att 
installera urinseparerande toaletter vilket innebär att uri
net kan tas tillvara som gödningsmedel och att slammängden 
minskar avsevärt. Det förutsätter, för att fungera optimalt, 
att flera fastighetsägare samverkar om gemensamma tankar och 
att man kan få avsättning för urinet hos en lokal lantbruka
re. Men om dessa förutsättningar kan uppfyllas, bör det vara 
en lösning som både är gynnsam för mi l jön och billigare för 
fastighetsägarna, särskilt sett på lite längre sikt. 

Fastighetsägare som är intresserade aven sådan lösning, om
bedes ta kontakt med kommunen (miljö- och hälsoskyddskontoret 
eller stadsarkitektkontoret). Som framgår ovan, bör initiativ 
helst tas från flera fastighetsägare gemensamt. 

Stadsarkitektkontoret och miljö- & hälsoskyddskontoret den 12 
december 1995 

Erik Westlin 
planarkitekt 
0511 - 325 55 

Bilaga: SLU-Fakta 3 / 1994 

b I ~fr\ 
Lennart Kje~l~erg " 
miljöskyddsinspektör . 
0511 - 324 47 






