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Planens syfte och huvuddrag
Planens syfte är att utifrån befintlig detaljplan göra tillägg som möjliggör ett genom-
förande av detaljplans intentioner. Detta genom ökad exploateringsmöjligheter i 
byggnadshöjd och utökad användning för del av detaljplanen B330.

Handlingar
Planhandlingarna består av planbeskrivning och illustrationer på gällande plankarta 
med tilläggen samt en behovsbedömning. 

Uppdraget
Kommunstyrelsen gav (2016-05-25 § 99) plan- och byggenheten i uppdrag att se 
över detaljplanen för Vattentornsparken (B330). Detaljplanens syfte är att skapa 
förutsättningar för ny bostadsbebyggelse. Med tanke på platsens centrala läge efter-
strävas i första hand flerbostadsbebyggelse. I dagsläget är platsen en park med för-
hållandevis låga brukskvaliteter. I parken står det kommunens gamla vattentorn 
som idag är byggnadsminnesförklarat. Ambitionen är att i parkens randområden 
komplettera med bostadsbebyggelse samtidigt som man höjer standarden i parken 
i övrigt. 
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Miljöbedömning
Enligt 3:e kap. Miljöbalken ska marken användas till det ändamål som är mest lämp-
ligt med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Avvägning ska 
ske gentemot användning i omkringliggande byggnation och gällande översikts- 
och detaljplaner. Inom skara tätort finns behovet av fler bostäder i centralt läge. 
Att hitta nya exploateringsmöjligheter i befintlig stadsstruktur är gynnsamt ur mil-
jömässig och ekonomisk synvinkel. Detta då man inte behöver ta jordbruks- eller 
skogsmark i anspråk och att i ett befintligt bostadsområde finns redan alla förutsätt-
ningar med infrastruktur och teknisk försörjning i form av vägar och VA-system.

Behovsbedömning
Kommunen skall enligt miljöbalken genomföra en miljökonsekvensbeskrivning för 
alla detaljplaner som kan antas medföra betydande miljöpåverkan. För att utreda 
om en detaljplan väntas 

I utförd behovsbedömningen antas detaljplanen inte medföra betydande miljöpå-
verkan.

Flyfoto: Janne Andersson Skara, 2010
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Förutsättningar
Planområdets omfattning
Ändringen av detaljplanen omfattar den avgränsningen för gällande detaljplan 
B330 i Skara. Ändringen påverkar dock inte hela detaljplanen utan endast fastighe-
terna Bromsen 1, Kämparegården 1:2 och Oxbacken 2:1.

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan B330 vann laga kraft den 18 november 1992. Planens syfte var 
att förtäta Vattentornsparken i den sydöstra delen med likvärdig bebyggelse som 
redan fanns på fastigheten Bromsen 8. Detta gjordes genom att  skapa en kvarters-
struktur kring de befintliga byggnaderna i kvarteret Bromsen. Den nya bebyggelsen 
skulle anpassas med hänsyn till de kulturhistoriska värdena för vattentornet och 
det gamla tingshuset. Detaljplanen innebar också att byggnader av kulturhistoriskt 
värde fick egenskapsbestämmelsen q, vilket skyddar dem från förvanskning. 

Beskrivning av bebyggelsen inom planområdet
Bebyggelsen kring Vattentornsparken är främst uppförda under 40-talet. Men här 
finns även modernare byggnation från 90-talet. Den äldst byggnation är Skaras 
gamla vattentorn som  uppfördes 1898 och det gamla tingshuset som uppfördes i 
början av 1900-talet (läs mera om byggnationerna i planbeskrivning för detaljplan 
B330 under rubriken ”Nuvarande förhållanden”).

Mark och radon
Området ligger inom ”normalrisk” för markradon, enligt sammanställning av 
radonsituationen i Västra Götaland (länsstyrelsens rapport 2004:01). Marken består 
av täta lerlager (Glacial lera) och till viss del av Morän, enligt SGU:s inventering 
av jordarter. För området finns inga utpekade riskområden för skred eller översväm-
ningar (Skara översiktsplan 2006)

Sveriges geologiska undersökning, jordartsinventering

Planområdet
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Markägare
Skara kommun äger all allmän platsmark så som parker och gatumark. Kommunen 
äger dessutom det gamla vattentornet som står i parken. Kvartersmaken ägs av flera 
privata fastighetsbolag och enskilda fastighetsägare.

Fornlämningar
Det finns inga kända fornlämningar inom detaljplaneområdet.

Förorenad mark
Ingen känd förorenad mark finns inom detaljplaneområdet.

Trafik
Detaljplanen innebar att Lagmansgatan skulle läggas igen 
(gatan mellan Domaregatan och Richertsgatan), för att bättre 
knyta ihop den norra och södra delen av parken. I detaljplanen 
finns även illustrationer på hur den befintliga parkeringsplatsen 
kunde göras mera effektiv, för att på så sätt få in fler parke-
ringsplatser på samma yta (dessa åtgärd har ännu inte genom-
fört). Detaljplanen har tidigare tagit hänsyn till den ökning av 
bostadsbebyggelse som föreslogs vid framtagande 1992 och 
att nu ytterligare öka exploateringen anses inte föranleda ytter-
ligare åtgärder för trafiksituationen.

Teknisk försörjning
Inom området finns ett väl utbyggt ledningsnät med möjlighet att ansluta till dricks-
vatten, spillvatten, dagvatten, avlopp, el, fiber och fjärrvärme. De ledningar som 
finns inom planområdet är förlagda i befintlig park- och gatumark.

Dagvatten
Ledningar för dagvatten finns för anslutning till samtliga fastigheter inom planom-
rådet. Då planområdet är begränsat till sin yta och marken har täta lerlager förelig-
ger dåliga förutsättningar för infiltration. Således föreslås inga åtgärder med lokalt 
omhändertagande av dagvatten. Dagvattenfrågan behöver istället lösas i ett större 
sammanhang, men frågan ligger utanför denna detaljplan.

Lagmansgatan
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Planens innebörd
Förändringar och konsekvenser
Detaljplanen föreslås ändra högsta tillåtna byggnadshöjd för kvartersmarken för 
bostadsändamål och tillägga användningen Skola på fastigheten Bromsen 1. Denna 
planhandling behandlar således endast detaljplanens påverkan på dessa ändringar. 
Inom befintlig detaljplan får bostäder uppföras till en maximal byggnadshöjd mel-
lan 6,5 till 8,0 meter. Detta möjliggör i praktiken bostadshus i mellan 2 och 2 & 1/2 
plan. Ändringen av detaljplanen kommer innebära att byggnationen nu kan uppfö-
ras i 3 plan. I och i anslutning till området finns i dagsläget fler byggnader i 3 plan, 
varpå denna höjning av byggnadshöjden blir ett naturligt inslag i stadsrummet. 
Fastigheten Bromsen 1 kompletteras med användningen Centrum till redan gäl-
lande bestämmelse Skola. Detta innebär att fastigheten får en mera flexibel använd-
ning, som anpassas utefter dagens behov. 

Planbestämmelser i plankartan
Nedan redovisas de ändringar som påverkas av ändringen av gällande detaljplan 
B330. De bestämmelser som inte omnämns kommer fortsätta gälla tillsammans 
med ändringarna.

Skola och Centrum

Plan- & Bygglagen (2010:900) 4 kap. 5§ 3, 11§ 2, 30§ och 32§

Användningen är skola och/eller centrum. Här får finnas alla slags skolor och andra 
undervisnings verksamheter. Här får också finnas de ändamål som bör ligga centralt 
i samhället så som butiker, service, kontor, bank, bio, bibliotek, teater, kyrkor och 
andra typer av religiösa byggnader, samlingslokaler, föreningslokaler, gym, restau-
rang och liknande.

Högsta byggnadshöjd

Plan- & Bygglagen (2010:900) 4 kap. 11§ 1, 16§ 1 och 30§

Huvudbyggnaden får ha en maximal byggnadshöjd om 9,5 meter. Med huvudbygg-
nad avses den med hänsyn till funktionen viktigaste byggnaden på en fastighet, det 
vill säga bostadshuset. 
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Genomförandetid
Plan- & Bygglagen (2010:900)  kap. 5§ 2, 6–7§§, 8§ 2, 14, 15, 17, 18, 21 och 30§§

Då detaljplanen ändras kommer en ny genomförandetid att gälla för detaljplan B330. 
Genomförandetiden är en administrativ bestämmelse som anger den tidsrymd inom 
vilken en detaljplan är tänkt att genomföras. Genomförandetiden i denna detaljpla-
nen är bestämd till 5 år från det datum som detaljplanen vinner laga kraft.

Fastighetskonsekvensbeskrivning
Fastighetsbildning
Inom planområdet finns ingen tomtindelningsplan och inte heller några bestämmel-
ser i detaljplanen om föreslagna fastighetsgränser. I genomförandet av detaljplanen 
kommer nya fastigheter bildas, där allmän platsmark ombildas till kvartersmark. 
Även uppdelning av befintlig kvartersmark kan komma att behövas.

Planavgift
Planavgift tas ut i samband med bygglov i enlighet med kommunens plan- och 
bygglovstaxa.

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för all allmän platsmark i detaljplanen.
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Genomförande
Tidplan
Tidplanen för detaljplanen är att den skall vinna laga kraft under sommaren 2017. 

Planförfarande
Detaljplanen hanteras genom ett tillägg i befintlig detaljplan B330. 

Det kan bara finnas en detaljplan för ett geografiskt område och det går därför 
inte att göra ändringsplaner, tilläggsplaner eller liknande som ska gälla tillsammans 
med den ursprungliga planen. Det innebär att ändringar görs i den ursprungliga 
detaljplanen B330.

Detaljplanen handläggs och samråds enligt PBL:s standard planförfarande.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från det datum som detaljplanen vinner laga kraft.

Underskrift
Detaljplanen är upprättad 2017-01-17

Anders Kyrkander   Tobias Gunnarsson
Stadsarkitekt    Planarkitekt
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Förändringar i plankartan
Följande förändringar föreslås i plankartan för detaljplan Vattentornsparken B330. 
Ändringarna gör direkt i gällande plankarta och skall ersätta befintliga bestämmel-
ser.
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SCq1

SC Skola och Centrum

Högsta tillåtna byggnadshöjd för 
huvudbyggnad ökas till 9,5 me-
ter för samtliga fastigheter med 
användningen B (Bostäder).

Användningen för fastigheten 
Bromsen 1 kompletteras med 
användningen C (centrum) till 
befintlig användning S (skola). 
Den nya användningen blir SC 
(Skola och Centrum).

Detaljplanen får ett nytt 
lagakraft-datum, varefter 
genomförandetid gäller 
från detta datum.




