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Detaljplan fOr 

Bromsen 4 
i Skara tätort, Skara kommun 

Planbeskrivning 

Handlingar 

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

Planens syfte 

Planen skall ge de planmässiga förutsätt
ningarna för ombyggnad av den f d pingst
kyrkan till ett renodlat flerbostadshus. 

, 

Förutsättningar 

Planområdets läge och omfattning 

Planen omfattar fastigheten Bromsen 4, 
som ligger i korsningen Munkågatan
Jarlagatan i Skaras södra delar. Fastighe
tens area är 1222 m2 varav befintlig bygg
nad upptar 325 m2 dvs 27%. 

Fastigheten ägs sedan ett par år av Lida
holm Fastighets AB, Lidköping. 

Gällande detaljplaner 
För fastigheten gäller Ändrad stadsplan för 
kvarteren Sländan och Bromsen, fastställd 

l 

Ant agen av byggnadsnämnden 
den 7 december 1998 

B357 

Laga kraft den 13 januar i 1999 

den 26 februari 1954. Enligt den far fastig
heten endast användas för samlingslokaler. 

Utdrag ur 1954 års stadsplan 

F ör marken väster och norr om fastigheten 
gäller detaljplan för "Vattentornsparken" 
(utökning av kvarteret Bromsen), laga
kraftvunnen den 18 november 1992. Enligt 
den skall Richertsgatan, väster om Bromsen 
4, bli återvändsgata men det har inte ge
nomförts. 

Tomtindelning 
F ör Bromsen 4 gäller tomtindelning fast
ställd den 17 februari 1956. Den har ingen 
funktion längre, och detaljplanen innebär 
att den upphävs. 

Bebyggelse 
Den byggnad som finns på fastigheten 
uppfördes 1939-40 av Skaras Filadelfiaför
samling. Byggnaden är i två våningar med 
källare, och inrymmer satnlingssal, fYra 
bostadslägenheter och f d föreningslokaler. 
Samlingslokalen användes som pingstkyrka 
fram till 1992, varefter den under namnet 
Jarlateatern använts som teaterlokal av 
Skara Skolscen. 

STADSARI<ITEKTKONTOREr 



Topografi 
Marken i området sluttar mot söder dvs 
mot bäcken Afsen söder om Munkågatan. 
Bromsen 4 ligger någon meter lägre än 
fastigheterna norr därom. 

Teknisk försörjning 
Fastigheten korsas inte av några allmänna 
ledningar för vatten, avlopp, el eller tele. 

Skäl för att upprätta detaljplan 

Nuvarande fastighetsägare har för avsikt att 
bygga om den f d pingstkyrkan till ett ren
odlat bostadshus med totalt åtta lägenheter. 
Eftersom det innebär att byggnadens an
vändning i sin helhet kommer att strida mot 
gällande detaljplan krävs ny detaljplan. 

Detaljplanens innebörd 

Planen innebär att tillåten användning av 
fastigheten ändras från samlingslokal till 
bostäder. Nuvarande byggnad får behållas, 
men inte byggas till. Däremot får mindre 
uthus, utvändig trappa o likn uppföras. 
Bestämmelserna om byggnadshöjd och 
takvinkel anpassas till byggnadens nuva
rande utformning. Planen utgör inget hinder 
för att ersätta den nuvarande byggnaden 
med en lika stor ny byggnad, om det skulle 
bli aktuellt. 

Fastigheten är relativt hårt utnyttjad vilket 
betyder att tomten behöver utformas med 
extra omsorg för att tillgodose behoven 
både av tillräckligt antal p-platser och aven 
god utemiljö. En preliminär bedömning är 
att det krävs något färre bilplatser än anta
let lägenheter, men det kan variera något 
beroende på lägenheternas storlek och ut
formning. Illustrationen visar ett av flera 
tänkbara sätt att disponera tomten. 

Allmänna ytor för lek och utevistelse finns i 
omedelbar anslutning till fastigheten, 
framför allt i Vattentornsparken men även 
längs Afsen. 

2 

Trafik 
Planen innebär ingen ändring av nuvarande 
trafikförhållanden. Nuvarande infart från 
Jarlagatan kan behållas. 

Teknisk försörjning 
Planen ändrar inte förutsättningarna för 
fastighetens tekniska försörjning. 

Planens miljökonsekvenser 

Ändringen från samlingslokal (pingstkyr
ka/teater) till bostadshus bedöms inte få 
några negativa miljökonsekvenser. Offent
liga sammankomster, med stort antal besö
kare och många parkerade bilar, kommer 
inte längre att förekomma vilket bör vara 
till fördel för omgivningen. 

Underskrift 

Detaljplanen är upprättad den 2 november 
1998. 

~And ~-l--~E==-1.k'f!tWA~I . • ~ers on n est In 

stadsarkitekt planarkitekt 
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Detalj plan fOr 

Bromsen 4 
i Skara tätort, Skara kommun 
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Antagen av bygpnadsnämnden 
den 7 december 1998 

Laga kraft den 13 januari 1999 
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Genomförandebeskrivning 

Planens syfte 

Planen skall ge de planmässiga förutsätt
ningarna för ombyggnad av den f d pingst
kyrkan till ett renodlat flerbostadshus. 

Planarbetet 

Planen är av begränsad betydelse och be
döms sakna intresse för en bredare allmän
het. Den kommer därför att hanteras med 
enkelt förfarande enligt PBL 5:28 vilket 
innebär att den inte ställs ut, utan skickas 
direkt till dem som kan vara· berörda av 
den. Ambitionen är att planen antas av 
byggnadsnämnden den '7 december 1998. 

Genomfdrandetid 

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

Fastighetsreglering 

Planen förutsätter inga fastighetsbildnings
åtgärder. 

Ansvars- & kostnadsfdrdelning 

Planen genomförs helt i fastighetsägarens 
regi, och medför inga kommunala kostna
der. 

Fastighetsägaren har skriftligen förbundit 
sig att betala stadsarkitektkontorets mer
kostnader för planarbetet. 

Ombyggnaden innebär att våningsytan i 
byggnaden utökas. Det medför att anslut
ningavgiften för vatten och avlopp kommer 
att höjas. 

Tomtindelning 

Planen innebär att gällande tomtindelning 
upphör att gälla inom pianområdet. 

Underskrift 

Detaljplanen är upprättad den 2 november 
1998. 

~[J2. Ql~ 
Osten An7rsson Erik Westlin 
stadsarkitekt planarkitekt 
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