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TURISTEN 

PLANKARTA 

DETALJPLAN FOR 

KR ÄMAREN 21 OCH 32 
(Jula Postorder och Marionn Grammofon ) 
I SKARA TÄTORT, SKARA KOMMUN 

UPPRJ.ITAO DEN 11 FEBRUARI OCH RE'<lOERAD DEN 9 APRIL 1999 

OSTEN ANDERSSON 
STADSARKITEKT 

P lanbestämmelser 

ERIK WESTUN 
PLANARKITEKT 

rl;jljonde gället" inom omrOden med nedansiOende beteckningar. Ollor beteckning 
loknos glIIIII, beslClmmelsen Inom hela pIanomrOdel. Endosl ongi'len onvöndning 
och utformning ck t~IOten . 

GRÄNSBEIECI(N!NGAB 

• 

t.tARMNy},NDNINC 
Allmänng platse. 

IHU VUQGATPj 

ISKYDQ ::::J 
Kvort""smor1o: 

IHK . :::::J 

linje r itad .3 mm utanfÖl" plonomrlHlds gröns 
Arlv(lndn ingsgröns 

Egenskap.gröns 

Trafik mellon ornrOden. 

Skydd mot .tiirni'lg. 

Hondel. restourang. kontor, samlingslokaler. 

UTFORMNING AV ALLMÄN PLATS 

+000,0 

'-':~- - :::::J "" __ .""2... __ 

fllreskriven tll:ljd över nollplonet. 

G(lng- oeh c)kelyög 

Morken fOr inte beb)'9gal. 

" -----:::::J L:. •• __ _ Marken skoll vara t~l g.ilngllg fllr allmänna underjard;lka 
lednil'lgar. 

r.; -- - - -:::::J LL ____ _ Marken skall vara tmgöngllg fIK utfart frOn ongrönl onoe 
IOltlgh.ler. 

";----:::::J L..L: ____ _ Mcrlen skall vara tUlol!ngllg IIIr gllng- och c)keltralik 
fn~1I'I O"Igrönlande fostioheter. 

MARKENS ANORDNANDE 

l.Iark.., Ikall anordna!l som p lanterat !lkyddsomrOde som Inte 
'6, anllÖnda!l fÖf" upplag. kllr)'ta. park .. in\! el ler liknande. 

Utforll l lSrbud . 

UTFORMNING. UTFORANQE 

HlSglta b)'99f!adshöjd I meter ö ..... nollplonet. 

HlSgsta tota lhö jd I meter Ö';eI' nol lplonet. 

Inom planom,ödell nordöstra delar erfordros slSrsk ~d hdt'lS)'l'l till landskapsbild 
och tra fiklökertutl vid utformning av byggnad ..... Ik~tor etc . 

STORNINGSSKYOD 

I , • ' 4 nlttslutande plank skoll finnas UI en höjd av mlnt t 2.00 
och hÖ9tt 2.40 meter. I.I II~- och bmnodlnömnd.., kan 
medQe lögre ell .. annan utformning om fastlghellö9<Jmo 
gemen.amt 10 b89ör och om Ik)'ddet lIndb blir tillrClckJigt . 
Ägaren ti" KrClmaren 21 onlvora, f Öf" planket. fortb"tllnd 
om Int. onnon uppgörel .. t'ö lfat mellan lasti9h.t~9orna. 

AOI.IINISTRATIV 8ESTÄJ.lI.IELSE 

Genomförandetid.., "utor 5 Or irOn d.., dog pion"", w nn ;t lago kraft . 
Tomtindeln ing fostlUllld den J moj 1967 upphör att 011110 I den del som 
Ing6r I plonomr6det. 

O_T 
Grundkorton utgörs oy utdrog ur Skara kommunl digitala l)f'imClrkorta. 
Utdrog ur göl lande detaljllaner in \!6r I planbelkrlvnlngen • 

ILLUSTRATIONER (exempel p6 utformning). 

IllustratIonslin je 

Antogen ay kommunfullmill<tige den 14 j.lnl 1999. 
Lago kraft den 4 oprl 2000. B362 
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Illustrationsplan 

Miljö - och Byggnadskontoret den 9 april 1999 

Skala !: 1000 
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Detaljplan för 

Krämaren 21 och 32 

l 

Antagen av kommu nful l mäktige 
den 14 juni 1999 
Laga kraft den 4 april 2000 

B362 

(Jula Postorder och Madann Grammofon) 
i Skara tätort, Skara kommun 

Plan beskrivning 

Handlingar 

Detaljplanen utgörs av denna beskrivning 
med två bilagor, plankarta med bestämmel
ser, genomförandebe3krivning =t sam
rådsredogörelse. TiI! planen hör illustra
tionsplan och fastighetsförteckning. 

Planens syfte 

Planen har två huvudsyften: 
1. Ge förutsättningar för ny tillfart till Jula 

Postorder (Krämaren 21) och Mariann 
Grammofon (Krämaren 32). 

2. Medge livsmedelsförsäljning. 

Förutsättningar 

Planområdewläge OG:h omfattlling 
PIanområdet ligger omedelbart väster om 
Vilans trafikplats dvs korsningen E20 -
Rv49 (väg 49). Det omfattar fastigheterna 
Krämaren 21 och 32 samt a!lmän plats
mark. 

Markägare 
Krämaren 21 ägs av Jula Postorder AB, 
och Krämaren 32 av Mariann. Fastighets
r.örvaltning AB (Mariann Grammofon). 
Ovrig mark inom pianområdet ägs av Skara 
kommun. 

Översiktliga planeringsöverväganden 
I planarbetet sker viss samordning med 
Vägverkets pågående arbete med vägut
redningar för E20, Rv49 och Brogårdsvä
gen. Läs mer om detta nedan. I övrigt finns 
ingen översiktlig plan som påverkar förut
sättningarna för denna detaljplan. 

Gällande detaljplaner 
För pianområdet och intilliggande mark 
gäller de detaljplaner som framgår av föl
jande förteckning och karta. Fönmnskat 
utdrag ur plan 271 finns som bilaga 3 till 
beskrivningen. 

~" 
GällarUte detaljplane; 
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Inom planområdet: 
248 Stadsplan för kvarteret Krämaren mm, fast

ställd av länsstyrelsen 21 april 1975. Planen 
omfNtar endast allmän platsmark, och 
stämmer i huvudsak överens med den ut
formni."lg vmrådets gator och grönområden . 
har idag. 

27 i Stadsplan fOr kvarteret Krämaren mm, fast
ställd 13 februari 1980. Enligt planen far de 
nuvarande fastigheterna Krämaren 21 och 
32 användas fOr handel, dock ej livsmedels
handel. Marken (betecknad pi) närmast bo
stldsfå3tighccerna. ~kai l ~mordnas sam plan
terat skyddsområde som inte rar bebyggas 
eller användas för upplag, parkering eller 
körväg. 

Utanför planomrädet: 
346 Detaljplan för Krämaren 17 mm, lagakraft

vunnet! 20 maj 1997. 
348 Detaljolan för delar av kvarteren Åkaren 

och Turisten, lagakraftvunnen 14 oktober 
1997. 

för kvarteret gäller fastställd tomtindel
ning .. Den har ingen betydelse för p lanens 
utformning, och upphävs då planen vinner 
laga kraft. 

Bebyggelse och verksamheter 
På fastigheten Krämaren 21 finns varuhu
set Jula Postorder AB med butik, kontor 
mm. På Krämaren 32 finns företaget Mari
ann Grammofon, som producerar och dist
ribuerar musik. 

Mark och vegetation mm 
Inför byggandet av Vilans trafikplats 1974 
gjordes en grundundersökning omedelbart 
öster om pIanområdet. Enligt den utgörs 
marken huvudsakligen av överkonsolide
rad mycket fast varvig lera med mo- och 
mjälaskikt, underlagrad av fast lagrad san
dig morän. Marken bör inte medföra extra
ordinära problem ur gnmdläggningssyn
punkt. 

Trafik 
Besöks- och distributionstrafiken till och 
från Jula Postorder är omfattande, medan 
trafiken till Mariann Grammofon är betyd
ligt mindre, 

PIanområdet har sin nuvarande ti II fart från 
Haguborgsvägen i väster. Kr~L"r:aren 21 
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(Jula Postorder) har tillfart via servitut över 
Krämaren 32. Servitutets läge är olämpligt 
eftersom det innebär att bilirafiken till Jula 
Postorder passerar alldeles framför entren 
till Mariann Grammofon, samt att besökare 
måste korsa tillfartsvägen då de går från 
parkeringen till byggnaderna. Infarts
trafiken passerar också intill fyra bostads
fastigheter vid Knallevägen och Krämare
vägen. Slutligen kan infarten från Haga
borgsvägen vara svår att hitta, särskilt för 
besökare som kommer från Rv49 och E20. 

Även cyklister når planområdet från Haga
borgsvägen. Cyklister kan i praktiken nå 
pIanområdet även från Knallevägen och 
Krämarevägen. 

Skaraborgsgatans korsning med Vilanga
tan, dvs infarten till McDonald' s OK mm , , 
har fått avsevärt ökad trafikbelastning efter 
McDonald's etablering. 

Allmänna ledningar mm 
Både Krämaren 2 I och 32 har anslutningar 
för vatten och spillvatten i Gårdfarivägen. 

I ledningsområde genom Krämaren 32 lig
ger en högspänningskabel för el. IntiII 
Gårdfarivägens södra sida, någon meter in 
på Krämaren 21 och 32, ligger en låg
spännningskabel som är servisledning till 
Krämaren 21. 

Intill Gårdfarivägen ligger teleledningar 
som försörjer Krämaren 21 och 32. Led
ningarnas exakta läge måste fastställas före 
eventuella grävningsarbeten. 

Krämaren 18 har med stöd av servitutsavtal 
rätt att använda del av Krämaren 21 för 
jordvärmeledningar, intill 10.5 meter från 
Gårdfarivägen. 

Skäl tör att upprätta detaljplan 

Sedan ett par år har Jula Postorder vid 
kontakter med kommunen, framhållit de 
otillfredsställande tillfartsförhållandena till 
varuhuset. Det ökande antalet besökare har 
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lett till att problemen förvärrats. I första 
hand har företagets representanter varit in
tresserade av infart direkt från Brogårdsvä
gen dvs från öster. I samband med pI anema 
på cirkulationsplats i korsningen mellan . 
Skaraborgsgatan och Brogårdsvägen för
hörde man sig om möjligheten att få an
slutning till denna. 

Företaget är också intresserat av att bygga 
til! sina nuvarande lokaler, och iilt utöka 
sortimentet med livsmedel. Det fömtsätt.::r 
både att nuvarande förbud mot livsmedels
handel tas bort, och att tillfartsfrågan löses 
på ett bättre sätt än idag. 

Underhand har såväl kommunens represen
tanter som Vägverket bedömt det som ute
slutet att belasta Brogårdsvägen, eller en ny 
cirkulationsplats i korsningen med Skara
borgsgatan, med en infart till kvarteret 
Krämaren. Det skulle i alltför hög grad för
sämra standarden på det övergripande tra
fiknätet dvs förbindelsen Lidköping-Sköv
de. I stället gj orde dåvarande stadsarkitekt
och gatukontoren en skiss till cirkula
tionsplats i korsningen Skaraborgsgatan
Vilan-gatan dvs vid infarten till OK, 
McDonald's mm. Förslaget förutsatte att 
del av Krämaren 32 togs i anspråk för ge
mensam tillfart till både Mariann Grammo
fon och Jula Postorder. 

Förhandlingar kring denna ide skedde un
der 1998 mellan ägarna till Jula Postorder 
och Mariann Grammofon, dock utan att 
parterna kunde nå någon uppgörelse. I de
cember samma år gjorde stadsarkitektkon
toret ett förslag till helhetslösning, som 
förutom cirkulationsplats och tillfartsväg 
även innehöll förslag till markbyte inom 
kvarteret, tillbyggnadsmöj ligheter, utökade 
skyddsplanteringar mm. Efter underhands
kontakter med fastighetsägama bedömde 
kontoret att det fanns möjlighet att genom
föra ett sådant förslag. Jula Postorder har 
skriftligen förbundit sig att betala kommu
nens merkostnader för detaljplanearbete 
med denna innebörd. 

3 

Planens innebörd 

Ny cirkulationsplats 
Planen innebär att Skaraborgsgatans kors
ning med Vilangatan byggs om till cirku
lationsplats. Detta får tre viktiga effekter: 
l. Ny infart kan byggas till kvarteret Krä

maren vilket bl a innebär att biltrafiken 
förbi bostadsfastigheterna och Mariann 
Grammofon försvinner, liksom omvä
gen via Hagaborgsvägen. 

2. Förhållandena förbättras för trafiken till 
McDonald's, OK, VIP Motell, Skara 
Camping och Badhuset. 

3. Lägre hastighet på Skaraborgs gatan. 

Rondellen, dvs cirkulationsplatsens inre 
del, får en diameter på cirka 22 meter. Den 
innersta delen, diameter cirka 18 meter, är 
icke överkömingsbar medan den yttre de
len är belagd med markbetong, gatsten el
ler liknande så att fordon som behöver stort 
utrymme kan köra upp på den. Utanför 
rondellen finns den asfalterade körbana 
som de flesta trafikanter skall använda. 
Rondellen bör trädplanteras, både av este
tiska skäl och för att uppmärksammas på 
långt håll. 

Rondellernas storlek bör minska ju närma
re centrum man kommer: från planerad stor 
rondell i korsningen med Brogårdsvägen, 
via denna 22-metersrondell, till IS-meters
rondell vid brandstationen, och vidare till 
mindre rondeller i centrum. En stegvis 
förtätning av trafikmiljön motsvarar den 
dämpade trafikrytm som eftersträvas då 
trafikanter närmar sig centrum. Måttet kan 
jämföras med andra befintliga och planera
de cirkulationsplatser i Skara: 

Korsning 
Lidköpingsvägen 
Skaraberg 
Skaraborgsgatan-Smedstorpsgatan 
Skaraborgs gatan-Valhallagatan 
Skaraborgsgatan - GunnarWen
nerbergsgatan (förslag) 
Skaraborgsgatan - Järnvägsgatan 
(förslag) 
Brandstationen 
Jula Postorder (förslag) 

RondelJ
diameter 

80m 
SOm 
35m 
30m 

19m 

13m 
15m 
22m 
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Ny tillfartsväg 
Från den nya cirkulationsplatsen byggs ny 
tillfartsväg till Mariann Grammofon och 
Jula Postorder AB. Detta kräver relativt 
omfattande schaktningsarbeten eftersom . 
kvarteret ligger l-I Y2 meter högre än gatan. 
Strax norr om cirkulationsplatsen svänger 
infartsvägen 90· mot höger, och fortsätter 
mot Jula Postorder strax innanför den nya 
kvartersgränsen. Från denna väg byggs in
farter både till Mariann Grammofon och 
till Jula Postorders parkeringsplats. 

Särskilt i anslutning till cirkulationsplatsen 
och i den skarpa kurvan måste man säker
ställa att det finns tillräckligt stort utrymme 
för långa fordon. För att undvika att per
sonbilar genar genom kurvan bör en över
körnings bar "trafikdelare" anläggas t ex en 
upphöjd yta med markbetong eller gatsten. 

För att inte strålkastarljus från infartsvägen 
skall störa trafiken på Brogårdsvägen och 
Skaraborgsgatan behövs avskärmande 
buskplanteringar och/eller vallar. 

Nuvarande tillfart från Hagaborgsvägen 
stängs för biltrafik, men behålles för fot
gängare och cyklister, se nedan. 

Gång- och cykeltrafik 
Fotgängare och cyklister når pianområdet 
precis som idag dvs via infarten från Haga
borgsvägen, samt från Knallevägen och 
Krämarevägen. Nuvarande servitut för bil
trafik över Krämaren 32 ersätts av ett servi
tut för gång- och cykel trafik, betecknat Yl 
på plankartan. 

Planerad ombyggnad av E20, Rv49 och 
Brogårdsvägen 
Vägverket Region Väst har utarbetat loka
liseringsplan för om- och nybyggnad av 
E20 (senaste rapport juni 1997) samt väg
utredningar för ombyggnad av Rv49 
(slutrapport februari 1998) och Brogårds
vägen (senaste rapport mars 1999). Samtli
ga dessa projekt har betydelse för den 
framtida funktionen och utformningen av 
Vilans trafikplats. Enligt det senaste för
slaget skall Brogårdsvägens korsning med 
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Skaraborgsgatan byggas om till cirkula
tionsplats. Cirkulationsplatsens storlek el
ler utformning har ännu inte preciserats, 
vilket innebär att någon förändring av 
kvarteret Krämarens gräns i öster f n inte 
bör ske. 

Tillbyggnadsmöjligheter 
Byggrätten kommer att ligga 5 meter när
mare Gårdfarivägen än i gällande plan. 
Men samtidigt breddas den zon som skall 
vara planterat ,kyddsområde, och som inte 
får användas som körväg, upplag parkering 
eller liknande. Högsta tillåtna byggnads
höjd sänks från 10 meter över marknivån 
till 8 meter över nuvarande golvnivå. Den 
fasad som kommer att ligga närmast Gård
farivägen får inte bli högre än 5 meter över 
golvnivån vilket motsvarar cirka 3 meter 
över marknivån. Se planbeskrivningens 
bilaga l. 

Byggrätten utökas även mot öster, samt 
några meter mot söder. 

Den föreslagna byggrätten innebär at! en 
tillbyggnad kan läggas något närmare bo
städerna än vad gällande plan medger. Men 
samtidigt sänks den högsta tillåtna bygg
nadshöjden flera meter. Vidare innebär 
förslaget att marken mellan tillbyggnaden 
och Gårdfarivägen inte får användas som 
köryta, utan skall utgöra skyddsområde 
(beteck-nat n i planförslaget). 

Om man skulle behålla den byggrätt som 
finns i gällande plan, kan marken mellan 
byggnaden och det smala skyddsområdet 
användas för distribution, parkering, upp
lag och liknande. Enligt Milj ö- och Bygg
nadskontorets bedömning ger planförslaget 
ur stömingssynpunkt avsevärt bättre förhål
landen för bostäderna vid Gårdfari vägen än 
gällande plan. 

Planterad skyddszon 
Planen förutsätter att ägarna till Krämaren 
21 och 32 på sina respektive fastigheter 
anordnar en träd- och buskplanterad 
skyddsvall inom med n betecknat område 
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vid Gårdfarivägen. Se planbeskrivningens 
bilaga 2 samt genomförandebeskrivningen. 

Tillstånd för livsmedelsiorsäljning 
Planen innebär att det förbud mot livsme
delsförsäljning som finns i gällande plan, 
utgår. 

I 1992 års ändring av plan- och bygglagen 
togs möjligheten att specificera typ av de
taljhandel bort. Plan~estämmelser fick inte 
utformas så att effektiv konkurrens mot
verkades, och en detaljplan fick inte göra 
skillnad på handel med livsmedel, skrym
mande varor och övriga varor. År 1997 
gjordes en ny lagändring, som i stort sett 
innebar återgång till vad som gällde före 
1992. Det innebär att konkurrensbegräns
ningar får finnas, men endast i undantags
fall. Aktuellt avsnitt av PBL 5:7 lyder nu så 
här: "Bestämmelser som närmare reglerar 
möjligheterna att bedriva handel får med
delas endast om det finns skäl av betydan
de vikt". 

Detaljplanen preciserar inte vilken "profil" 
en livsmedelsbutik kommer att få, vilket 
naturligtvis gör det svårt att med säkerhet 
bedöma dess konsekvenser för miljön och 
övrig handel. Det följande är en grov upp
skattning av tänkbara konsekvenser, utgå
ende från de vida ramar planen ger. 
l. Allmänt större konkurrens inom livs

medelshandeln, med möjligheter till 
större valfrihet idr konsumenterna och 
ökad prispress. 

2. Relativt liten konkurrens mot centrum
handeln, åtminstone om centrumhan
deln utvecklar sina särskilda möjligheter 
till handel i varierad småstadsmilj6. 

3. Relativt liten konkurrens mot Lilla Q 
(kvarteret Diakonen) och andra kiosk
butiker, eftersom de fyller andra behov. 

4. Bättre närbutiksservice för de östra de
larna av Skara. Det gäller särskilt det 
bostadsområde som ligger i direkt an
slutning till Jula Postorder AB, men 
också för Skaraberg och kvarteret Bis
kopen. För dessa områden kommer ny
etableringen att utgöra den närbutik som 
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ursprungligen planerades inom Skara
bergsområdet. 

5. Ökad konkurrens mot andra externa och 
halvexterna etableringar i Skara kom
mun t ex Robin Hood, Rimi och Köp
staden. 

6. Viss konkurrens mot externa och halv
externa etableringar i Skövde och Lid
köping. Det samlade "paketet" Jula 
Postorder, J ysk, McDonald' s och livs
medelshandel kan locka externa kunder 
som annars inte skulle handla i Skara 
kommun. 

Även om genomgången ovan inrymmer 
stor osäkerhet, kan konsekvenserna knap
past bli så omfattande att det finns sådana 
"skäl av betydande vikt" för konkurrensbe
gränsning som avses i PBL 5:7. 

Fastighetsreglering 
Planen förutsätter markbyte mellan Kräma
ren 21 och 32 som innebär att Mariann 
Grammofon avstår cirka 2600 m2 av 
Krämaren 32 till Jula Postorder medan Jula 
Postorder avstår ungefär lika mycket av 
Krämaren 21 till Mariann Grammofon. 
Planen förutsätter också att Krämaren 21 
vidgas något mot Skaraborgsgatan. 

Planens miljökonsekvenser 

Den nya infarten förutsättes innebära avse
värda förbättringar ur miljösynpunkt efter
som trafiken till J ula Postorder dels inte 
behöver köra omvägen via Hagaborgsvä
gen, dels inte passera intill bostäderna vid 
Knallevägen-Krämarevägen eller Mariann 
Grammofons entre. Beträffande livsmedel
setableringens miljökonsekvenser, se ovan. 

Underskrift 

Detaljplanen är upprättad Il februari och 
reviderad 9 april 1999. Revideringens in-

<t~i'l2'~ij{L 
OS en Ande1son Erik Westlin 
stadsarkitekt planarkitekt 

KRAMAREN 21 OCH 32 



Detaljplan for 

Krämaren 21 och 32 
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Ant agen av kommun ful lmäkt ige 
den 14 juni 1999 
Laga kraft den 4 april 2000 

8362 

(Jula Postorder och Mariann Grammofon) 
i Skara tätort, Skara kommun . . 

Genomförandebeskrivning 

Planens syfte 

Planens två huvudsyften är: 
L Ge förutsättningar för ny tillfart till 

Krämaren 21 och 32. 
2. Medge livsmedelsförsäljning. 

Planarbetet 

Planen hanteras med nonnalt förfarande 
vilket betyder att planarbetet sker i två 
steg: 
l. Samrådsskede 
2. Utställningsskede 
Ambitionen är att planen antas av kom
munfullmäktige den 14 juni 1999. 

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

Fastighetsbildningsåtgärder 

Fastighetsregleringar 
Planen förutsätter markbyte mellan Kräma
ren 21 och 32, som innebär att Mariann 
Fastighetsförvaltning AB avstår cirka 2600 
m2 av Krämaren 32 till Jula Postorder AB 
medan Jula Postorder AB avstår ungefär 
lika mycket av Krämaren 21 till Mariann 
Fastighetsförvaltning AB. Planen förutsät
ter även att Krämaren 21 vidgas något mot 
Skaraborgsgatan. 

Infartsservitut 
Med y betecknad del av Krämaren 21 skall 
upplåtas med infartsservitut för Krämaren 
32. Med Yl betecknad Krämaren 32 skall 
upplåtas med servitut för gång-, cykel- och 
mopedtrafik till Krämaren 2 L Det senare 
ersätter tidigare infartsservitut för biltrafik. 

El-ledning 
Vid fastighetsreglering skall nuvarande 
lågspänningskabel från Gårdfarivägen till 
Krämaren 21 säkerställas över Krämaren 
32. 

Markvärmeanläggning 
Krämaren 18 har med stöd av servitutsavtal 
rätt att använda del av Krämaren 21 för 
jordvärmeledningar, intill 10.5 meter från 
Gårdfarivägen. Vid fastighetsreglering 
skall, om inte berörda fastighetsägare 
kommer överens om annat, rätten säkerstäl
las i den del av Krämaren 21 som överförs 
till Krämaren 32. Vid underhåll eller repa
ration av ledningarna skall det åligga äga
ren till Krämaren 18 att återställa vall och 
plantering. 

Erforderliga avtal 

Innan planen antas skall avtal finnas mel
lan Skara kommun och Jula Postorder AB 
sarnt mellan Skara kommun och Mariann 
Fastighetsförvaltning AB. Avtalen förutsät
tes i huvudsak ha följande innehåll, och ut
går från de gränser som gäller efter fastig
hetsreglering. 

Jula Postorder AB 
l. J ula Postorder anlägger och vidmakthål

ler planterad skyddsvall på Krämaren 
21. Vall, plantering och avvattning skall 
utföras i huvudsaklig överensstämmelse 
med planbeskrivningens bilaga I och 2 
om inte annat gemensamt överenskom
mes mellan Jula Postorder AB, Mariann 
Fastighetsförvaltning AB, Skara kom
mun och ägarna till Krämaren 17-20. 

2. Jula Postorder betalar del av kostnaden 
för ny cirkulationsplats på Skaraborgs-
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gatan. Till cirkulationsplatsen hör erfor
derlig avsmalning av anslutande gator. 

3. Jula Postorder AB anlägger och bekos
tar ny infartsväg från fastighetsgräns vid 
cirkulationsplats på Skaraborgsgatan . . 
Gatan skall ansluta till befintlig servi
tutsväg på Krämaren 32, och utföras 
enligt kommunens standard för gatu
och släntbyggnad. Detta gäller om inte 
annat överenskommes med Mariann 
Fastighetsförvaltning AB. 

4. Jula Postorder AB betalar all fastighets
reglering mot kommunens mark, och 
50% av regleringen mot Krämaren 32. 

5 . Jula Postorder AB betalar kostnaden för 
at! ersätta nuvarande servitut för biltra
fik över Krämaren 32 med servitut för 
gång-, cykel- och mopedtrafik. 

6. Jula Postorder AB betalar kostnaden för 
den mark som inköps av Skara kom
mun. 

7. Jula Postorder AB bekostar ombyggnad 
av nuvarande infartsväg till en tre meter 
bred gång- och cykelväg inom med 
SKYDD betecknat område på plankar
tan. Företaget ansvarar för vägens fram
tida underhåll och skötsel, om inte annat 
överenskommes med kommunen. 

8. Jula Postorder AB ansvarar för under
håll och skötsel av gång- och cykelväg 
inom med Yl betecknad mark, om inte 
annat överenskommes med Mariann 
Fastighetsförvaltning AB. 

9. Jula Postorder AB anlägger och vid
makthåller sådant skydd (vall och/eller 
plantering) som enligt planbestämmel
serna och med stöd av PBL 3:15 och 
3: 16 krävs för at! trafik på lokalgatan 
inte skall störa omgivande vägnät. 

10.Jula Postorder AB får inte vidta åtgär
der som hindrar trafik till och från Krä
maren 32 på mark som betecknats y på 
plankartan. 

Mariann FastighetsIörvaltning AB 
l. Mariann Fastighetsförvaltning AB an

lägger och vidmakthåller planterad 
skyddsvall på Krämaren 32. Vall, plan
tering och avvattning utförs i huvudsak-
lig överensstämmelse med bilaga l och 
2 om inte annat gemensamt överens-
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kommes melian Mariann Fastighetsför
valtning AB, Jula Postorder AB, Skara 
kommun och ägarna till Krämaren 17-
20. 

2. Mariann Fastighetsförvaltning AB beta
lar 50% av fastighetsregleringen mot 
Krämaren 21. 

3. Mariann Fastighetsförvaltning AB får 
inte vidta åtgärder som hindrar gång-, 
cykel- och moped trafik till och från 
Krämaren 21, på mark som betecknats 
Yl på plankartan. 

Kostnader 

Kommunen förutsättes ta del av kostnaden 
för cirkulationsplatsen. Den exakta kost
nadsfördelningen mellan kommunen och 
Jula Postorder skall preciseras i avtalet. 
Kommunens insats motiveras av at! cirku
lationsplatsen innebär viss förbättring av 
trafiksituationen både i korsningen och på 
Skaraborgsgatan. Den totala kostnaden för 
cirkulationsplatsen har preliminärt uppskat
tats till 600.000:- kronor. 

Jula Postorder AB har skriftligen förbundit 
sig att betala Miljö- och Byggnadskonto
rets merkostnader för planarbetet, 55.000:
kro-nor. 

Tomtindelning 

Planen innebär att gällande tomtindelning, 
fastställd 3 maj 1967, upphävs inom pla
nområdet. 

Underskrift 

Detaljplanen är upprättad 11 februari och 
reviderad 9 april 1999. Revideringens in
nebörd framgår av sarnrådsredogörelsen. 

~)t l~ 
Osten And rsson 
stadsarkitekt 

w\{@tIL 
Erik Westlin 
p lanarkitekt 
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