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Föt·2nde äller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning. sa~na~ ~ätler 
be;tämme1sen inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformnlng.r titlaten. 
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Marken skall vara tillgänglig fo r allmän gång-och cykeltraf ik 
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ADMINISTRATIV BEST ÄMMELSE 

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

ÖVRIGT 

Grundkartans beteckningar och gällande detaljplans gränser finns på den separata grundkartan 

HUS TRAT IONER. (exempel på ut formning) 

l!lus tr il tions I in je 

ANT AGEN AV B YGGNADSNÄMNDEN DEN 18 JUNI 1990 
LAGA KRAfT DEN 10 JULI 1990 

KVARTERET KANTARELLEN M M 
SKARA TÄTORT 
PLANKARTA 8314 

I I 



........ :: .. :::: ::::};. n :::::::::::::::::.::::::::;::::::::: ... :.:~ 
................... :: ..... -" :::::.::: . ....... .. '.'........ ... ... . 
.. : ; : : : : : : : : : ; : . .. :.:::::: :: ::::::::::::: : 
...... . .. .. . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... -.... ... .. , ............ . ...... . . 

::::::NY..i.:::::. 
: : : : : I''''U: ~:T:·"'l· : . : . . . .. 1~1I. ;;J •. ro.. . 

ETALJPLAN FÖR 

. .. .... ... . . . . . . . . . . . . . 

Kvarteret Kantarellen 
I SKARA TÄTORT, SKARA KOMMUN 

******************* 
UPPLAGA 30 MAJ 1990 
******************* 

INNEHALL: 

ffi ffi 

Planbeskrivning ...................................•.... . ....................... sid 
Genomförandebeskr ivning . ....................... .......... ..... .... .......• .. ... 
Planbestämmelser ..........................•........ • .. .. . •....•• .. ... • . ... . .. .• 
Utdrag ur nedförminskad plankarta .........•........•..... • ...........•........• 

6 

8 

9 



Antagen av byggnadsnämnden den 18 juni 1990 

Laga kraft den 10 juli 1990 

DETALJPLAN FÖR 

Kvarteret Kantarellen ffi ffi 

I SKARA TÄTORT, SKARA KOMMUN 

Planbeskrivning 

HANDLINGAR 

8314 

Detaljplanen utgörs av plankarta med bestämmelser, denna be
skrivning samt en genomförandebeskrivning. Till planen hör 
grundkarta och fastighetsförteckning. 

INLEDNING OCH SAMMANFATTNING 

Stadsarkitektkontoret har utarbetat ett förslag till detalj
plan för den västra delen av Hästhagens industriområde. Planen 
innebär i korthet följande. 

- Industrimarken utökas med ett cirka 8500 kvadratmeter stort 
skogsparti i nordväst, som tidigare planlagts som parkjna
turmark. 

- Den tidigare tänkta kommunala gatan föreslås i stället ingå 
som en gemensamhetsanläggning i ett nytt storkvarter. Gatans 
läge förskjuts något västerut. 

- Den planerade förbindelsen med industrikvarteren öster om 
planområdet (kvarteren Bläcksvampen och Fårtickan) utgår, 
och Kohagsgatan avslutas med en vändplan. En förbindelse 
bibehålles för gång- och cykeltrafik. 

Planeringsförutsättningar: 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN M M 

Köpe- och optionsavtal 

Kommunfullmäktige beslöt den 27 november 1989 att till Bilspe
dition Inrikes AB sälja cirka 50.000 kvadratmeter industri
mark, omfattande delar av kvarteren Kantarellen och Champinjo
nen, gatan däremellan samt ett som park planlagt skogsparti 
omedelbart norr om kvarteret Kantarellen. Samtidigt fick före
taget option på återstående cirka 60.000 kvadratmeter av ett 
nytt, sammanslaget storkvarter. I priset för marken ingår an
slutningsavgifter för vatten och avlopp men ej för el. För
säljningen gäller under förutsättning att den detaljplaneänd
ring som krävs vinner laga kraft. 

Gällande detaljplan m m 

För planarnrådet gäller stadsplan för Hästhagens industriområ
de, fastställd av länsstyrelsen den 11 april 1983. Enligt den
na skall Kohagsgatan förlängas till en slinga mellan två in
dustrikvarter Kantarellen och Champinjonen. Skogspartiet norr 
om kvarteret Kantarellen bevaras som naturmark. 
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För marken väster och nordväst om planområdet har ett förslag 
till detaljplan utarbetats som innebär att ett nytt industri 
område etableras i anslutning till Munkatorps Tryckeri. Vidare 
innehåller planförslaget en gång- och cykelväg från Björke
lundsgatan norrut under E3 fram till Hospitalsgatan. Planen 
förväntas vinna laga kraft under sommaren 1990. 

NUVARANDE FÖRHÅLLANDEN 

Marken inom planområdet utgörs huvudsakligen av åkermark, men 
med inslag av skog. Skogspartiet norr om kvarteret Kantarellen 
består så gott som helt av gran, men med en stor ek i brynet 
mot väster. Någon bebyggelse finns inte inom planområdet, som 
mot norr gränsar till industrigatan Björkelundsgatan. Beträf
fande planområdets förutsättningar i övrigt hänvisas till den 
gällande stadsplanen som bl a innehåller en översiktlig geo
teknisk utredning och en vegetationsinventering. 

I kvarteret Bläcksvampen öster om planområdet finns Vägverkets 
nya vägstation, och i kvarteret Fårtickans norra del ligger 
Por-Pacs plastindustri. Genom skogsområdet öster om planområ
det leder en skogsväg som har förbindelse med spårsystemet i 
Petersburg s friluftsområde. 

Allmänna ledningar för el och VA finns framdragna i Björke
lundsgatan. 

Detaljplanens innebörd: 
Detaljplanens syfte är huvudsakligen att möjliggöra den ovan
nämnda uppgörelsen om försäljning av industrimark till Bilspe
dition Inrikes AB. 

UTÖKAT INDUSTRIOMRÅDE 

I gällande detaljplan förutsattes skogspartiet intill Björke
lundsgatan bevaras för att bidra till en relativt grön miljö i 
industriområdet. Jämfört med andra skogspartier inom Hästha
gens industriområde, t ex det s k Spetals äng norr om Björke
lundsgatan, har det emellertid ganska litet värde. Det består , 
förutom den ovan nämnda eken, av tät granskog som kan gallras 
eller tas ner för att möjliggöra ett effektivare markutnytt
jande. Den stora eken står omedelbart utanför planområdet och 
skall bevaras. 

Även mot öster utökas industrikvarteret något, huvudsakligen 
på åkermark. 

Med begreppet industri avses all slags produktion, lagring och 
annan hantering av varor. Även partihandel, verkstäder och 
tekniska anläggningar samt de kontor, personalutrymmen etc som 
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behövs för industriverksamheten inryms i industribegreppet. 
Livsmedelshandel och detaljhandel kommer inte att tillåtas. 

FRIYTOR 

Planen innehåller allmänna friytor dels längs väg 184, dels i 
ett stråk som tidigare avsågs innehålla en gata. Marken längs 
väg 184 utgörs av skyddsområde som kommer att skötas relativt 
extensivt. Det med NATUR markerade området kommer liksom i dag 
främst att utgöras av skogsmark men bör lämpligen också inne
hålla en gång- och cykelväg som förbinder planområdet med Ko
hagsgatan. 

TRAFIK 

Gatutrafik 

Planen innebär att den kommunala gata som tidigare var tänkt 
att gå i en slinga mellan kvarteren Kantarellen och Champin
jonen fram till Kohagsgatan utgår. I stället slås de båda 
kvarteren ihop till ett stort kvarter, och en intern gata 
byggs som gemensamhetsanläggning där fastighetsägarna i kvar
teret blir delägare. I gemensamhetsanläggningen ingår även en 
vändplan samt en förbindelse för gång- och cykel trafik österut 
mot skogsmarken och Kohagsgatan. Den gemensamma gatan flyttas 
något västerut i förhållande till gatan i gällande stadsplan. 
Man får därigenom ett större tomtdjup i kvarterets inre än mot 
väg 184, vilket kan bidra till att styra utrymmeskrävande, och 
därmed ofta också estetiskt mindre tilltalande, verksamheter 
till ett icke störande läge. Både den gemensamma gatan och Ko
hagsgatan avslutas med vändplaner som tillåter vändning utan 
backning med 24 meter långa fordon. 

Gång- och cykel trafik 

Med cykel nås området i första hand från Björkelundsgatan där 
gällande plan innehåller ett förslag till gång- och cykelväg 
på den södra sidan. Om behovet blir tillräckligt stort kan en 
gång- och cykelväg också byggas mellan planområdets södra del 
och vändplanen vid Kohagsgatan. 

Busstrafik 

För resande med den planerade nya länspendeln innehåller de
taljplanen för Munkatorps industriområde ett förslag till 
busshållplatser vid väg 184 strax nordväst om planområdet. 
Bussar i arbetslinje- eller tätortstrafik bör på sikt komma 
att trafikera Björkelundsgatan norr om planområdet. 

STÖRNINGSRISKER 

De förhärskande vindarna i Skara är från sydväst, vilket inne-
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bär att eventuella föroreningar kan spridas in över Skara 
centrum och Gällkvistområdet. Även om avståndet dit är tämli
gen stort bör risken beaktas då området tas i anspråk. 

Om dagvatten leds direkt ned till Afsen finns en viss förore
ningsrisk. För att minska denna risk bör möjligheterna att in
filtrera dagvatten t ex i omgivande skogsmark undersökas, och 
för dagvatten från uppställningsplatser och tankningsplatser 
kan oljeavskiljning komma att krävas vid bygglovprövningen. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten, avlopp och el ansluts till befintliga ledningar i 
Björkelundsgatan. Från industrifastigheterna fram till anslut
ningspunkten byggs interna ledningar i den gemensamma indust
rigatan som också utgör ledningsområde för eventuella allmänna 
ledningar. 

UNDERSKRIFT 

Detaljplanen är upprättad den 30 maj 1990. 

4J!:::J!!~n --
stadsarkitekt 

8~(wL 
Erik Westlin 
planarkitekt 
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Antagen av byggnadsnämnden den 18 juni 19 90 

Laga kraf t den 10 juli 19 90 

DETALJPLAN FÖR 

Kvarteret Kantarellen ffi ffi 
I SKARA TÄTORT, SKARA KOMMUN 

Genoffiförandebeskrivning 

INLEDNING 

8314 

Detaljplanen innebär en viss revidering av tidigare stadsplan, 
så att kvarteren Kantarellen och Champinjonen slås ihop till 
ett kvarter och utökas med ett cirka 8500 kvadratmeter stort 
område i nordväst. 

TIDPLAN 

Detaljplanen bedöms vara av mycket ringa allmänt intresse var
för planarbetet avses drivas med ett s k enkelt förfarande. 
Antagande beräknas då kunna ske i byggnadsnämnden redan den 18 
juni varefter fastighetsbildning kan ske. Byggnation enligt 
planen bör kunna påbörjas under sensommaren eller hösten 1990 . 

GENOMFÖRANDETID 

Genomförandetiden regleras i planbestämmelserna och är tio år 
från den dag planen vunnit laga kraft. Om kommunen och fastig
hetsägarna är överens kan byggnation enligt planen emellertid 
ske även efter denna tid. 

KÖPE- OCH OPTIONSAVTAL 

I det köpeavtal som kommunfullmäktige godkände den 2 7 november 
1989 preciseras villkoren för kommunens försäljning av 50.000 
kvadratmeter industrimark till Bilspedition Inrikes AB. I kö
peskillingen 725.000 kronor ingår anslutning till kommunens 
nät för vatten och avlopp men inte kostnader för fastighets
bildning eller anslutning till kommunens nät för el. Samtidigt 
med köpeavtalet godkändes ett optionsavtal som ger Bilspedi
tion rätt att köpa 60.000 kvadratmeter industrimark söder om 
den först sålda marken. Även i detta pris (14.50 kronor per 
kvadratmeter) ingår anslutning till vatten och avlopp. Optio
nen gäller till den l januari 1991 men kan därefter förlängas. 

ANSVARSFÖRDELNING 

Huvudregeln är att kommunen ansvarar för och bekostar alla åt
gärder inom allmän platsmark medan respektive fastighetsägare 
genomför åtgärder på kvartersmark. Det innebär i denna plan 
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att ägarna till mark inom det nya industrikvarteret gemensamt 
svarar för utbyggnad av gator och ledningar inom det med gux 
betecknade området. Transformatorstationer och avloppspumpsta
tion förutsättes få uppföras efter behov inom kvartersmark och 
bör lämpligen ingå i den gemensamhetsanläggning som bildas. 
Som följd av att Bilspedition Inrikes AB ännu ej förvärvat den 
södra delen av kvarteret kan i princip två olika situationer 
uppstå: 

l. Bilspedition utnyttjar inte sin optionsrätt. 

Då kommer kommunen som ägare till den södra delen av kvar
teret att tills vidare ingå som delägare i den gemensam
hetsanläggning som bildas och därigenom även bidra till 
kostnaden för de gemensamma anläggningar som krävs för 
kvarteret. Vid uppdelning av kommunens mark i separata fas
tigheter och försäljning av dessa övergår ansvaret för ge
mensamhetsanläggningen till de nya fastighetsägarna. Bil
spedition skall vid exploatering av den norra delen anlägga 
och dimensionera gator och ledningar så att även kvarterets 
södra del kan förbindas med BjörkeIundsgatan. Samtliga in
dustrifastigheter ansluts via gemensamma ledningar till 
kommunens nät i BjörkeIundsgatan. 

2. Bilspedition köper hela det sammanslagna kvarteret. 

I detta fall tar Bilspedition hela ansvaret för kvarterets 
exploatering, inklusive byggande av gata och ledningar, 
bildande av gemensamhetsanläggning, fastighetsbildning och 
eventuell markförsäljning. Kommunen erbjuder anslutnings
punkt för vatten, avlopp och el i BjörkeIundsgatan. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Planen förutsätter att, om inte hela kvarteret kommer att lig
ga i en ägares hand, att en gemensamhetsanläggning bildas för 
gata och ledningar till fastigheter inom planområdet. Gemen
samhetsanläggningen skall omfatta det med gux betecknade om
rådet. Inom detta område får inte vidtas anordningar som för
hindrar dess användning för allmän gång- och cykeltrafik eller 
för allmänna underjordiska ledningar. 

UNDERSKRIFT 

Detaljplanen är upprättad den 30 maj 1990. 

~rftw~ .~2 -
~~der~!n 
stadsarkitekt 

Qt~~~L 
Erik Westlin 
planarkitekt 


