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DETALJPLAN FÖR 

Antagen av kommunful lmäktige de n 
12 december 1988 
Laga kraft den 10 januari 1989 

DEL AV STJARNAN 7 
I SKARA TÄTORT , SKARA KOMMUN , SKARABORGS LÄN 

Planbeskrivning 

HANDLINGAR 

Deta ljplanen utgörs a v 
- Plankarta med bestämmelser 
- De nna planbeskri v ning och genomförandebeskrivn i ng 
- Grundkarta 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

Planområdet omfattar cirka 600 kvadratmete r av fastighe ten 
Stjärnan 7 , och innehåller del av Västsvenska Lantmäns ut
sädesrense ri med silo och maskintorn. Bygg nad s komplexet är 
nästa n 25 meter högt och reser sig därmed klart över omgi
vande bebyggelse . De t ligger cirka 700 meter öster om dom
kyrkan och 350 meter öster om den 45 meter höga silon på 
Stjär nan 5. 

För fastighe t en gäller Ändrad stadsplan för kvarteren St jär
nan och Orion , faststäl l d av Kungl. Maj:t den 25 j u l i 1958. 
Enligt denna är högs t a ti l låtna byggnadshö j d på fast i gheten 
10.6 meter . 

Stj ärnan 7 äg s av Västsvenska Lantmän. Någon fast i ghetsför
teckning har int e bedömt s som erforde~ig. 

Vä stsvenska Lantmän har för kommunen presenterat planer på 
en omfattande modernisering av a nläggn ingen vari b l a ingår 
a tt man ersätter d e t nuvara nde pneumatiska transportsystemet 
(utsädet b l åses i rör upp till silon) med ett mekan i skt (hiss 
och transportband). Dett a s kal l ge lägre ljudnivå och e nergi
åtgång men innebär också att den redan höga byggnaden behö
ver förse s med en påbyggnad som blir två och en halv till 
fyra och en halv meter hög. 

DETALJPLANENS INNEBÖRD 

För att ti l lgodose fas tighetsägarens begäran in ne bär p lanen 
e n rätt att utföra en 2 . 5 me t er hög påbyggnad på den d e l av 
a nläggningen som innehåller s ilo och en rätt att bygga e t t 
maskintorn som är ytterligare två meter högre . Skäle n för 
att godta detta är i h uvuds ak följande. 

- Det är angeläget att ge f öretaget möjlighet at t utvecklas 
och genomföra den planerade moderniseringen med bl a de 
miljöförbättringar det innebär . 

- Detaljplanens bestä mmelse om värdefull stadsbild ger stöd 
fö r miljömässiga krav utöver det vanliga. Som villkor för 
påbyggnaden kan kommunen således ställa höga krav på ut 
fo rmningen både vad gäller påbyggnaden och behandlingen 
av de befintliga byggnadskropparna. Man bör därigenom 



kunna få en helhet slösning som, trots att höjden ökas med 
några meter, blir miljömässigt mera tilltalande än den nu
varande anläggningen. 

- Trots sin storlek dominerar inte byggnaden stadssilhuetten 
i någon väsentlig riktning. Från de flesta håll är den an
tingen dold eller klart underordnad den höga silon på Stjär
nan 5. Det är främst från Axvallagatan i öster som den har 
ett framträdande läge. 

UNDERSKRIFT 

Detal j planen upprättad den 8 augusti 1988 

stadsarkitekt planarkitekt 



Antagen av kommunfullmäktige den 12 december 1988 
Laga kraft den 10 januari 1989 

DETALJPLAN FÖR 

DEL AV STJARNAN 7 
I SKARA TÄTORT, SKARA KOMMUN, SKARABORGS LÄN 

Genomförandebeskrivning 

Detaljplanen ger byggrätt för en 27 - 29 meter hög byggnad 
på del av fastigheten Stjärnan 7. Byggstart beräknas ske så 
snart detaljplanen och bygglovet vunnit laga kraft. Planens 
genomförandetid regleras i bestämmelserna och är fem år från 
den dag planen vunnit laga kraft. 

Planen genomförs helt i privat regi och innebär inget ekono
miskt eller annat åtagande från kommunens sida. Vid utform
ning av anläggningen skall stor hänsyn tas til l dess fram
trädande läge i stadsbilden, och ingående samråd förutsät
tes ske med stadsarkitektkontoret. 

Detaljplanen upprättad den 8 

~q~'2~ 
Osten Andersson 
stadsarkitekt 

augusti 1988 

QiuWotL 
Erik Westlin 
planarkitekt 


