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Detaljplan för 

Harven 3 
i Skara tätort, Skara kommun 

Plan beskrivning 

Handlingar 

Detaljplanen utgörs av denna beskrivning, 
en plankarta med bestämmelser samt en 
genomförandebeskrivning. Till planen hör 
en fastighetsförteckning. 

Planens syfte 

Planens syfte är att ändra tillåten använd
ning av fastigheten Harven 3 från allmänt 
ändamål till industri och kontor. Bakom 
ändringen ligger Skara Energi AB:s planer 
på nytt värmeverk på fastigheten. 

Förutsättningar 

Planen omfattar fastigheten Skara Harven 
3, som ägs av Skara kommun och inrym
mer kommunens gatukontor. Den ligger 
cirka l km öster om Skara centrum, mellan 
museijämvägen och Vilans idrottsområde. 

Gällande detalj planer 
För pianområdet gäller Ändring av stads
planen för kvarteren ?arven, Spaden och 
Slagan samt idrottsområdet vid Vilan mm . , 
fastställd 19 juni 1968. För marken väster 
och norr därom gäller stadsplan för kors

, ningen Skolgatan-Skaraborgsgatan mm, 
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fastställd 29 mars 1985. För båda dessa 
planer har genomförandetiden gått ut. 

Enligt 1968 års plan får Harven 3 användas 
för allmänt ändamål ("A" på plankartan). 

Skäl för att upprätta detaljplan 

Skara Energi AB avser att bygga fjärrvär
menät i Skara tätort. I projektet ingår nytt 
värmeverk i kvarteret Harven. Verket skall 
uppföras på fastigheten Harven 3, medan 
tillfart och inlastning sker på Harven 4. 
Tillstånd har enligt miljöskyddslagen sökts 
hos länsstyrelsen för en flispanna på 12 
megaWatt (MW) tillförd effekt, en oljepan
na på 12 MW samt en deponigaspanna på 2 
MW. Kommunfullmäktige har den 8 juni 
1998 beslutat uppdra åt kommunstyrelsen 
att upprätta förslag till avtal om försäljning 
av Harven 3 till Skara Energi AB. 

Som allmänt ändamål betecknades enligt 
äldre lagstiftning all verksamhet som hade 
offentligt organ som huvudman, dock ej 
kommunala bolag och liknande. Efter 
PBL:s införande bör markens användning 
preciseras tydligare i en detaljplan, och be
teckningen A inte längre användas. För att 
leva upp till PBL:s och Boverkets ambition 
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om bättre precisering bör ny detaljplan 
upprättas innan bygglov ges. F ör att inte 
hindra försäljning till Skara Energi AB skall 
ny detaljplan finnas. 

Byggnadsnämnden beslutade den 10 au
gusti 1998 ge stadsarkitektkontoret i upp
drag att utarbeta förslag till ny detaljplan. 

. Detaljplanens innebörd 

Planområdets användning 
Fastigheten Harven 3 f'ar användas för in
dustri och kontor ("JK" på plankartan). 
Förutom att bygglov därigenom kan ges för 
värmeverket, kan nuvarande kontorsverk
samhet både fortsätta och utvecklas. Det 
medger även att fastigheten säljs tiII Skara 
Energi AB. 

Byggnadshöjd 
Högsta tillåtna byggnadshöjd ökas något 
jämfört med gällande plan, från 10 till 13 
meter i fastighetens södra delar. Högsta 
tillåtna totalhöjd blir 15 meter. Höjningen 
är marginell, särskilt med tanke på att gäl
lande plan inte innehåller någon begräns
ning av totalhöjden. I höjdbegränsningarna 
ingår inte skorsten och liknande anordning
ar, som bedöms oberoende av bestämmel
ser om byggnadshöjd. 

Trafik 
Liksom idag kommer Harven 3 att ha till
fart från Axvallagatan och Förrådsgatan i 
söder. Ut- eller infart mot respektive från 
Skaraborgsgatan medges inte. Anordningar 

. för tillfart och inlastning till värmeverket 
kommer att ligga på del av Harven 4. 

Teknisk försörjning 
Planen ändrar inte förutsättningarna för 
fastighetens tekniska försöljning. 

Planens miljökonsekvenser 

" 
:Planens miljökonsekvenser är av två slag: 
1. Konsekvenser av aen utökade bygg

nadshöjden. 
2. Konsekvenser av den ändrade använd

mngen. 
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Den utökade byggnadshöjden bedöms inte 
ge någon större negativ påverkan på 
stadsbilden. Höjningen sker i den södra 
delen av fastigheten, där den inte stör 
stadssilhuetten eller vyn från Rv49 mot 
domkyrkan. Sett från Skaraborgsgatans 
östra delar kommer en ny byggnad här att 
ligga framför ODALs betydligt högre silo 
på fastigheten Stjärnan 9. Den kommer 
också delvis att döljas av den vegetation 
som finns i omgivningarna. 

Bygglov skulle, med viss tvekan, kunna ges 
för ett värmeverk med stöd av gällande 
plan. För försäljning krävs emellertid ny 
plan. Miljökonsekvenserna av den ändrade 
användningen blir därför liktydigt med kon
sekvenserna av att kommunen f'ar möjlighet 
att sälja fastigheten. Teoretiskt skulle det 
kunna innebära minskad insyn i och kon
troll av verksamheten, men i praktiken har 
det mycket liten betydelse eftersom samma 
miljölagstiftning gäller både vid kommunalt 
och privat ägande. 

Värmeverkets miljökonsekvenser 

Det som i praktiken har störst betydelse är 
naturligtvis vilken omgivningspåverkan 
värmeverket kan tå och vilka villkor som 
skall ställas på driften. Denna bedömning 
görs emellertid inte i planprövningen. Skara 
Energi AB har, som nämnts ovan, ansökt 
om tillstånd för att bygga och driva verket. 
Vid denna tillståndsprövning redovisas och 
bedöms miljöeffekterna utförligt i enlighet 
med miljöskyddslagens bestämmelser. Läs 
mer igenomförandebeskrivningen . 

Underskrift 

Detaljplanen är upprättad den 25 augusti 
och reviderad den 9 september 1998. Revi
deringen innebär endast en marginell juste
ring av byggrätten, vilket tydligast framgår 
av utlåtandet efter sarnro d t. 
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Genomförandebeskrivning 

Planens syfte 

Planens syfte är att ändra tillåten använd-
. ning av fastigheten Harven 3 från allmänt 
ändamål till industri och kontor. Bakom 
ändringen ligger Skara Energi AB :s planer 
på nytt värmeverk på fastigheten. 

Planarbetet 

Fjärrvärmeprojektet är naturligtvis av stort 
allmänt intresse, och har behandlats vid ett 
flertal tillflillen bl a i kommunfullmäktige. 
Den föreslagna placeringen har inför mil
jöprövningen kungjorts och presenterats 
genom annonser i dagstidningar vid två 
tillflillen, i april och maj 1998. Inför Skara 
Energi:s 100-årsjubiIeum beskrevs projek
tet och panncentralens placering dessutom i 
gruppkorsband som delades ut till samtliga 
hushåll i Skara tätort i juni 1998. 

Delvis som följd av denna tidigare behand
. ling, men framför allt av att den främst 
möjliggör en framtida försäljning av fastig
heten, bedöms detaljplanen vara av formell 
karaktär och sakna intresse för en bredare 
allmänhet Den kommer därför att hanteras 
'med enkelt förfarande enligt PBL 5 :28 vil-
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Ansvars- & kostnadsfOrdelning 

Skara Energi AB har huvudansvaret för alla 
åtgärder kring etableringen av värmeverket 
Bolaget förutsättes betala stadsarkitektkon
torets merkostnader för att upprätta detalj
plan. 

Fastighetsreglering 

Projektet förutsätter att Skara Energi AB 
får tillgång till del av fastigheten Harven 4. 
Det kan ske t ex genom fastighetsreglering, 
servitut eller nyttjanderätt men är ingen 
detaljplanefråga. 

Planen förutsätter ingen fastighetsreglering 
men hindrar inte att gränsen mellan Harven 
3 och 4 justeras om behov av det uppstår. 

Tonitindelning 

För pianområdet gäller tomtindelning fast
ställd den 14 september 1965. När planen 
vinner laga kraft upphävs tomtindelningen 
inom pianområdet 

Underskrift 

.ket innebär att den inte ställs ut, utan skick- Detaljplanen är upprättad den 25 augusti 

as direkt till dem som äger grannfastighe- och revideraZd den 9 septe

6
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byggnadsnämnden den 14 september 1998. ./J tema. Ambitionen är att planen antas av ~ ~ ' 

.,;G::..e::n::o:,:m:,:fi:..:o:,:r=an:,:d=e::t;.:id=--________ . sten Je~sson Erik Westlin 

Genomförandetiden, som regleras i be
stämmelserna, är fem år från den dag pla
nen vunnit laga kraft. 
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