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STADSARKITEKT 

Planbestämmelser 

ERIK WESTLIN 
PLANARKITEKT 

Följande gäller i nom omr~den med nedanst~ende beteckningar. Där beteck
ning saknas gäller bestämmelsen inom hela planomr~det . Endast angiven 
användning och utformning är till~ten . 

GRÄNSBETECKNINGAR 
______ Linje ritad 3 mm utanför planomrMets gräns . 

Användningsgräns 
- - - -- - - - ' Egenskapsgräns -

MARKANVÄNDNING 

II = = :=J Industri . 

IK = ~::J Kontor . 

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE. 

[:-:~. ~ . : . : . :. : '= '~.J Marken f~r inte bebyggas . 
@ - -] Marken skall vara tillgänglig för underjordiska 

- - - - allmänna ledningar . 

UTFORMNING OCH UTSEENDE 
~ ~ Högsta byggnadshöjd i meter. 

f 

Högsta byggnadshöjd i meter över nollplanet. 
Högsta totalhö jd i meter över nOllplanet. 
Fasad mot gata skall uppfylla särskilt höga krav 
p~ estetisk utformning och bullerdämpning . 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 
Genomförandetiden slutar fem ~r fr~n den dag planen vunnit laga kraft . 
Inom planomr~det upphävs gällande tomtindelning d~ detaljplanen 
vinner laga kraft . 

ÖVRIGT 
Grundkarta utgörs av utdrag ur Skara kommuns primärkarta i skala 1: 1000 . 
Utdrag ur gällande detaljplan ing~r i planbeskrivningen . 

Antagen av byggnadsnämnden den 5 december 1994. 
Laga kraft den 2 januar i 1995 
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Antagen av byggnadsnämnden den 5 december 1994 
Laga kraft den 2 januari 1995 

DETALJPLAN FÖR 

Del av Oxen 35 mm 
I SKARA TÄTORT, SKARA KOMMUN 

Planbeskrivning 

HANDLINGAR 

B340 

Detaljplanen utgörs av plankarta med illustration och bestäm
melser, denna planbeskrivning samt en genomförandebeskrivning. 
Till planen hör fastighetsförteckning samt en bullerberäkning. 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

Planområdets läge och omfattning 

Planen omfattar en cirka 3500 kvadratmeter stor del av kvar
teret Oxen, strax söder om Vallgatan. Marken inom planområdet 
ägs av Farmek (Oxen 35) samt Skara kommun (Hospitalsgården 
2: 3) . 

För planarnrådet gäller detaljplan för Oxen 24 och del av Oxen 
8 mm, lagakraftvunnen den 5 oktober 1989. Enligt den får nya 
byggnader väster om det nuvarande kontoret inte ligga närmare 
Vallgatan än cirka 20 meter. 



utdrag ur 

\ 
\ 
\ 

gällande 

2 

------•. ~ -ar , 
detaljplan 

11i 9 

-,\ 
\ 

\ 

\ 

I planområdets östra del, parallellt med Vallgatan, ligger 
Farmek/Scans äldre kontorsbyggnad, en tegelbyggnad i två vå
ningar med vind och källare. I den västra delen ligger en pro
visorisk kontorsbarack som uppförts med stöd av ett tidsbe
gränsat bygglov 1974. Bygglovets giltighetstid har sedan många 
år upphört. Norr om tegelbyggnaden och längs med Vallgatan 
finns en delvis inhägnad asfalterad yta som används som parke
ring. Mellan kontorshuset och baracken står en rad relativt 
stora lindar. Områdets södra delar innehåller asfalterade ytor 
för interna transporter, lastning och lossning. 

I parkeringsytan ligger allmänna ledningar för va, el och te
le. Från dessa löper distributionsledningar söderut in på Far
meks mark, och även vidare in på Scanfoods fastighet Oxen 24. 
Intill industribyggnaden omedelbart söder om planområdet finns 
tankar bl a för ammoniak. 

SKÄL FÖR ATT UPPRÄTTA NY DETALJPLAN 

Etableringen av Farmeks huvudkontor i Skara har medfört ett 
ökat behov av kontorslokaler. Företaget har hos stadsarkitekt
kontoret förhört sig om möjligheten att förlänga nuvarande te
gelbyggnad västerut längs Vallgatan. För att inte inkräkta på 
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det nödvändiga utrymmet för transporter, lossning och lastning 
inne på fastigheten behöver kontorsbyggnaden ligga cirka 5 me
ter närmare Vallgatan än vad nuvarande kontorsbyggnad gör. 

Enligt gällande detaljplan utgör den aktuella marken reservat 
för underjordiska allmänna ledningar, och får inte bebyggas. 
Därför krävs ny detaljplan. 

DETALJPLANENS INNEBÖRD 

Planen innebär en ny byggrätt för kontor, från nuvarande kon
torsbyggnads västra gavel och cirka 70 meter västerut. Den 
tillbyggnad som nu är aktuell är cirka 40 meter lång. Den 
västra delen av u-området (ledningsområde för allmänna lednin
gar) utgår, och flera av de va-, el- och teleledningar som 
finns i området flyttas. Eftersom byggnaden får ett framträ
dande läge alldeles intill Vallgatan skall fasaden uppfylla 
särskilt höga krav på estetisk utformning och bullerdämpning. 
Nuvarande kontorsbarack skall på sikt tas bort. Även den yttre 
miljön intill Vallgatan förutsättes ägnas särskild omsorg. 

Nuvarande kontorsbyggnad är byggd i två våningar. Om den nya 
kontorsbyggnaden utformas med stor estetisk omsorg kan den 
inom tillåten byggnadshöjd inrymma tre våningar. Det innebär 
sannolikt att den översta våningen får låg inre takhöjd intill 
fasaden, men sluttande innertak så att rumsvolymen ändå blir 
tillräcklig. Takfoten skall vara en tunn, "lätt" konstruktion. 
Takets lutning blir lägre än på den nuvarande byggnaden. 

Gavelfasad och sektion enl. arkitekt Rune Winsnes' skiss 



4 

MILJÖKONSEKVENSER 

Kvarteret Gräshoppan 

Bebyggelsen i kvarteret Gräshoppan norr om Vallgatan påverkas 
i princip på två sätt, positivt och negativt: 

l. Det positiva är att störningarna från kondensorer och tra
fik inne på Farmeks område minskar, i och med att en ny kon
torsbyggnad kommer att fungera som skärm både estetiskt och 
mot buller. Enligt den bullerberäkning som gjorts, kommer 
bullret att reduceras med ca 2.4 dBA (decibel). 

2. Det negativa är att byggnaden i viss mån kommer att fungera 
som reflektor för trafikbuller. Ljudet från ett enstaka fordon 
kan förväntas öka med cirka 1,3 dBA då det passerar den nya 
kontorsbyggnaden. 

Som jämförelse kan nämnas att en bullerändring på l dBA knap
past kan höras, medan 10 dBA ökning upplevs som en fördubb
ling. 

Arbetslokaler 

De nya kontorsrummen kommer att ligga endast cirka 10 meter 
från körbanekanten på Vallgatan. För att få en godtagbar ar
betsmiljö måste extra stora krav ställas på fasadens och föns
ternas bullerdämpande förmåga. I praktiken bör det inte utgöra 
något svårlöst problem. 

UNDERSKRIFT 

Detaljplanen är upprättad den 11 november 1994. 

Östen Andersson 
stadsarkitekt 

-
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Antagen av byggnadsnämnden den 5 december 1994 
Laga kraft den 2 januari 1995 

DETALJPLAN FÖR 

Del av Oxen 35 mm 
I SKARA TÄTORT, SKARA KOMMUN 

Genomförandebeskrivning 

PLANENS SYFTE 

Planens syfte är att ge Farmek möjlighet att uppföra nya kon
torslokaler intill Vallgatan. 

PLANENS HANTERING 

Planen ä r av begränsad betydelse och bedöms sakna intresse för 
allmänheten. Den kommer därför att drivas med ett s k enkelt 
förfarande enligt PBL 5:28 vilket innebär att den inte ställs 
ut, utan skickas direkt till de fastighetsägare och andra som 
kan vara berörda av den. Ambitionen är att planen antas av 
byggnadsnämnden den 5 december 1994. 

GENOMFÖRANDETID 

Genomförandetiden regleras i bestämmelserna och är fem år från 
den dag planen vunnit laga kraft. 

FASTIGHETSREGLERING 

Redan den nu gällande detaljplanen, lagakraftvunnen den 5 ok
tober 1989 , förutsatte att gränsen för Oxen 35 flyttas norrut 
till ny kvartersgräns. Fastighetsregleringen har inte genom
förts, men måste göras nu eftersom det nya kontoret annars 
byggs på mark som ägs av Skara kommun. Den nya gränsen skall 
ligga 7 meter norr om nuvarande gräns dvs ca 6,5 meter från 
Vallgatans körbanekant. 

KONTORSBARACKEN 

Det tillfälliga bygglovet för kontorsbaracken i planområdets 
västra del har sedan länge upphört, och sedan Vallgatan bygg
des är den ett tråkigt inslag i gatubilden. Den skämmer det i 
övrigt mycket positiva helhetsintryck som förbipasserande får 
av Farmek och Scanfood. Den nya fastighetsgränsen kommer att 
gå rakt igenom baracken. Den får ingen byggrätt, och skall på 
sikt tas bort. 

KOSTNADSFÖRDELNING 

I skrivelse den 20 oktober 1994 har Farmek/Scan förbundit sig 
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att betala kommunens arbete. Utöver plankostnad skall företa
get betala markförvärv, fastighetsreglering, flyttning av vat
tenledning samt bullerutredning. Om någon av övriga ledningar 
(tele, el, dagvatten, spillvatten) behöver flyttas bekostas 
detta av företaget. 

Företaget har skriftligen förbundit sig att betala följande, 
förutsatt att planen kan upprättas med enkelt förfarande. 

Plankostnad ....................................... 25.000 kr 
Fastighetsreglering ...... ............. ...... ... ca 15.000 kr 
Markförvärv .......................... enligt överenskommelse 
Flyttning vattenledning ........................ självkostnad 

Bygglovavgift enligt kommunens taxa debiteras vid bygglovpröv
ningen. 

AVTAL MELLAN KOMMUNEN OCH FARMEK 

Innan planen antas skall ett avtal finnas mellan kommunen och 
Farmek som utöver ovannämnda åtaganden preciserar följande. 

- köpeskillingen för marken. 
- att Farmek på kommunens mark bekostar och planterar buskar 

som visuell avskärmning av nuvarande p-plats norr om det 
gamla kontoret. 

- att Farmek bekostar alla de flyttningar av ledningar, kablar 
och andra tekniska anläggningar som krävs för att genomföra 
planen. De anläggningar som är allmänna eller försörjer Oxen 
24, och som efter fastighetsreglering och byggnation ligger 
kvar på Oxen 35, skall säkerställas med ledningsrätt om så
dan inte finns sedan tidigare. 

UNDERSKRIFT 

Detaljplanen är upprättad den 11 november 1994. 

q?~---QM~L 
Östen Andersson Erik Westlin 
stadsarkitekt planarkitekt 


