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Planbeskrivning
HANDLINGAR
Detal j p l anen utgörs av plankarta med bestämme l ser, denna beskrivning , en genomförandebeskrivning samt grundkartebeteckn i ngar .

Planeringsförutsättningar:
Planomr å dets läge framgår av kart a n nedan.

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Fastigheten Märren 2 ägs av SKARAB, Märren 3 av KB Märren Fa stighetsförv altning och Fö l et 1 av AB Lectrostatic. Gatumarken
( Hästhagsgatan och Smedsto rpsgatan ) samt marken mot E3 ägs av
Skara kommun. Då markägofö rhållandena är okomplicerade har ingen separat fastighetsförteckning upprättats.
GÄLLANDE DETALJPLANER
För planområdet gäller Ändrad och utvidgad stadsplan för kv
Kvigan och del av stg 852F, fastställd av länsstyrelsen den 25
juni 1975. Enligt denna f å r kvarteret Märran användas för handel och industri, med en maximal byggnadshöjd på 10 , 0 meter.
För Smedstorpsgatan och marken norr därom gäller Ändrad och
utvidgad stadsplan för del av stg 852F, kv Oxen mm, faststäl l d
av länsstyrelsen den 7 juli 1976. För marken söder om planom-

rådet gäller stadsplan för Hästhagens industriområde mm (stg
852F m fl), fastställd av länsstyrelsen den 11 april 1983. För
de två förstnämnda planerna har genomförandetiden gått ut.

--

r

,

.....

utdrag ur
BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN
Fas tigheten Märren 4 är en industrifastighet , beby ggd med en
kont ors- o ch lagerbyggnad som tidigare nyttjats av KulI g rens
Rör BPA. Mellan kvarteren Märren och Fölet finns en 12 meter
bred kommunal gata , Hästhagsgatan , med en stor vändplan i söder. Såväl Märren 4 som Fölet l har sina infarter från Hästhagsgatan . Några ledningar finns inte i gatan, utan såväl Märren 4 som Fölet 1 har sina anslutningspunkter i Smedstorpsgatan. Mellan kvarteret och E3 finns ett cirka 30 meter brett,
delvis t rädbevuxet, skyddsområde.
SKÄL FÖR PLANÄNDRING
Ägaren till Märren 4, SKARAB, har till byggnadsnämnden gjort
en förhands förfrågan om att f å utöka fastigheten i s ö der så
att ett nytt s k industrihotell kan inrymmas. Den nuvarande
vändplanen behöver delvis tas i anspråk för nybyggnaden. För
att möj l iggöra detta behöver gatan övergå till att bli en del
av kvarteret vilket i sin tur kräver en ny detaljplan. Ärendet
har beh andlats av byggnadsnämnden som med dessa förutsättningar get t ett positivt besked.

Detaljplanens innebörd:
Detaljplanens syfte är att dels även tillåta kontor, dels
överföra Hästhagsgatan till Märren 4 för att ge en större
byggrätt på fastigheten. Gatan är ur allmän synpunkt relativt
oväsentlig då den endast betjänar två industrifastigheter. Den

bör med fördel kunna utgöra en intern gata i kvarteret varvid
t ex kravet på vändplan kan utgå.
MARKANVÄNDNING
Planen innebär att fastigheten får användas för handel, industri och kontor. Med begreppet industri avses all slags produktion, lagring och annan hantering av varor. Även bilservice, tekniska anläggningar och personalutrymmen inryms i begreppet.
Planen förutsätter att varken kommunen eller ägaren till Fölet
l inte förorsakas några kostnader av den nya detaljplanen.
Kommunen får en viss fördel av att slippa den framtida skötseln av gatan, men i huvudsak är det ägaren till Märren 4 som
begärt och som drar nytta av ändringen. Hur ansvarsfördelningen sker beskrivs närmare igenomförandebeskrivningen.
Kvarterets södra del har ett värdefullt reklamläge alldeles
intill europavägen och de estetiska kraven är högre än normalt. Den mark som ligger närmast E3 får inte användas för
upplag.
Enligt den tidigare gällande planen , vars genomförandetid
nu gått ut , fick bebyggelse uppföras till 10,0 meters byggnadshöjd. Befintlig bebyggelse i området är emellertid inte
högre än cirka 7 meter, varför 10 meter är en olämpligt hög
byggrätt som inte bör förnyas. Den högsta tillåtna byggnadshöjden sätts i stället till 8,0 meter.
LEDNINGAR
Att lägga ned allmänna ledningar i Hästhagsgatan är f n inte
aktuellt. För att behålla en viss handlingsfrihet har gatan
emellertid betecknats som ledningsområde (u) för eventuella
framtida behov. För att kommunen skall kunna nå och sköta
marken intill E3 förutsättes Hospitalsgården 5:1 få utfartsservitut via den tidigare gatan.
Även i fortsättningen skall el och VA anslutas till kommunens
nät i Smedstorpsgatan.
UNDERSKRIFT
Detaljplanen är upprättad den 15 oktober 1990 .
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Genomförandebeskrivning
INLEDNING
Detaljplanen innebär att Märren 4 får användas för handel, industri och kontor samt att den ur allmän synpunkt obetydliga
Hästhagsgatan utgår som kommunal gata och att marken tillförs
fastigheten Märren 4. Planen avses drivas med ett s k enkelt
förfarande och förväntas vinna laga kraft under oktober-november 1990.
GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden regleras i bestämmelserna och är fem år från
den dag planen vunnit laga kraft. Om kommunen och fastighetsägaren är överens kan byggnation enligt planen ske även efter
denna tid.
KOSTNADS- OCH ANSVARSFÖRDELNING
Detaljplanen har tillkommit på initiativ av ägaren till Märren
4, som skall stå för samtliga kostnader för planens upprättande. Detta förutsättes antingen preciseras i köpeavtalet eller
regleras i särskilt avtal mellan fastighetsägaren och kommunen. Därvid bör även nedanstående frågor fastläggas.
Fastigheten Fölet l (Lectrostatic) skall inte förorsakas några
kostnader eller försämringar som resultat av planen, varken nu
eller senare. Det innebär att gatan (det med uy betecknade området) med tillhörande belysning och ledningar skall underhållas och snöröjas etc av ägaren till Märren 4 i enlighet med
kommunens standard och att den utan ersättning får användas
som tillfart till Fölet l. Ovanstående gäller tills vidare om
inte fastighetsägarna kommer överens om annat.

Anslutningspunkt för el och VA skall även i framtiden ligga i
Smedstorpsgatan om inte annat överenskommes med kommunen.
FASTIGHETSBILDNING MM
Planen förutsätter att Hästhagsgatan överförs till Märren 4.
Därvid skall såväl Fölet l som den kommunägda fastigheten Hos-

pitalsgården 5:1 få utfartsservitut över det i planen med y
betecknade området. Alla fastighetsbildningskostnader åvilar
Märren 4.
Kommunen skall ha rätt att vid behov lägga ner och bibehålla
allmänna ledningar inom det med u betecknade området.
UNDERSKRIFT

Detaljplanen är upprättad den 15 oktober 1990.
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