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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där
beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten.
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Föreskriven höjd över markplanet.
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BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE

\

~

.:.:.:-:-:::.:~. Marken får inte bebyggas.

+',~; -+- .....~~ _.

Marken får endast bebyggas med skärmtak.
Marken skall vara tillgänglig för utfart från angrän.. - _ . . sande fastighet.
MARKENS ANORDNANDE
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UTFORMNING OCH UTSEENDE
Högsta totalhöjd i meter.
Grundkartan utgörs ovett aktue llt utdrog ur Skara kommuns primärkorta i skola 1,1000
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- - - Traktgräns resp. kvartersgröns sammantaIlande med fastighetsgröns
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Värdefull byggnad. Eventuella ändringar får inte förvanska dess karaktär. Eventuell ny bebyggelse skall utformas med särskild hänsyn till järnvägsmiljön. Fasader
skall utgöras av stående rödfärgad träpanel. Taket
skall vara belagt med takpapp eller annat matt svart
material.
ADMINISTRATIV BESTÄMMELSE
Genomförandetiden slutar fem år från den dag planen vunnit laga
kraft.
ILLUSTRATIONER (Exempel på utformning)
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DETALJPLAN FÖR DEL AV

Kämpagården 2:1
(f d Godsmagasinet)
I SKARA TÄTORT, SKARA KOMMUN

Planbeskrivning
HANDLINGAR
Detaljplanen utgörs av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning samt en genomförandebeskrivning.

läge
Planen omfattar cirka 2500 kvadratmeter intill Vallgatan. Inom
området ligger det f d fraktgodsmagasinet, som sedan ett par
år är ombyggt till inspelningsstudio och kontor mm f ö r Nordic
Sound Lab AB , Big Bag Mus i c AB och CMM AB. Magasinet har
byggts om på ett relativt v arsamt sätt och har stor bety dels e
för den historiskt värdefulla järnvägsmilj ö n.
Fö r planområdet gäller stadsplan för Kämpag å rd s områd e t, fastställd av Kungl Ma j: t den 1 7 juni 1948. En l i gt denna skal l
marken användas f ö r j ä rnvägens beho v, men sed a n SJ: s t r a fik
lagts ned är planen inte l ä ngre aktuell.
All mark inom och intill planområdet ägs av Skara kommun.
Skara kommun tecknade under 1988 ett hyres- och opti o n s avtal
med Nordic Sound AB som bl a innebär att kommunen efter detaljplaneändring och fastighetsbildning skall sälja marken
till bolaget. Fastighetens exakta gränser kunde då inte anges
men arean uppskattades till cirka 1500 kvadratmeter.
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DETALJPLANENS INNEBÖRD

Planen skall möjliggöra en fastighetsbildning, vilket är en
förutsättning för att kommunen skall kunna sälja marken till
Nordic Sound AB.
Fastighetens gränser bestäms mot söder aven planerad gångoch cykelväg längs Vallgatans norra sida och mot norr av museijärnvägens spår. I väster skall finnas utrymme för en besöksparkering och i öster en tillfart för större fordon. Den
östra infarten skall samordnas med infarten till den kommunägda marken i öster, som nyttjas som parkeringsplats för arbetsplatser i närheten. Fastighetens area kommer att uppgå till
drygt 2000 kvadratmeter.
Byggrätten anpassas helt till den nuvarande byggnaden, som
förutsättes bevaras både till storlek och utformning. De viktigaste karaktärsdragen, som det svarta taket och den stående
röda träpanelen, skall enligt särskild planbestämmelse bevaras.
Särskild omsorg krävs vid utformning av den västra parkeringsplatsen så att sikten blir godtagbar vid utfart mot Vallgatan.
Uppmärksamhet krävs också vid höjdsättning av gata och tomtmark. Den tilltänkta tomtmarken ligger lågt, och ytvatten från
omgivningen rinner i dag in under det på plintar byggda huset.
UNDERSKRIFT

Detaljplanen är upprättad den 27 september 1991.
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Genomförandebeskrivning
Planens syfte är att precisera byggrätt och lämpliga fastighetsgränser så att en fastighetsförsäljning kan ske.
Eftersom byggnaden redan används som kontor och musikstudio mm
är detaljplanen av begränsad betydelse och knappast av intresse för allmänheten. Den strider inte mot den områdesplan för
Stationsområdet och Vallgatan mm som antogs av kommunfullmäktige den l juni 1987. I enlighet med plan- och bygglagen 5:28
avses planarbetet därför drivas med ett s k enkelt förfarande .
Kostnaderna för fastighetsbildning ingår i k ö peskillingen liksom del a v plankostnaden. Vid eventuella omby ggnader kommer
planavgift att tas ut i enlighet med byggnadsnämndens taxa.
Kommunen ansvarar för att en äldre ledningsstolpe i planområdets nordvästra hörn tas bort. Kommunen bygger en asfalterad
gång- och cykelväg inom den allmänna platsmarken.
Alla markarbeten inom kvartersmark utförs och bekostas av fastighetsägaren. En del av gång- och cykelvägen, t ex omedelbart
framför huvudentren , kan med fördel ha annan beläggning än asfalt t ex plattor, men ägaren till K-området måste i så fall
stå för merkostnaden för detta.
Vallgatans ombyggnad är ännu inte helt färdigprojekterad. Om
det , mot förmodan, krävs viss justering av fastighet s gränsen i
samband med gatuombyggnaden skall kostnaden f ö r detta t as a v
kommunen.
Med y betecknat område får användas som in- och utfart till
den kommunägda marken omedelbart öster om planområdet. på
motsvarande sätt förutsättes ett 5 meter brett område på den
kommunägda marken få användas för in- och utfart till den nya
fastigheten.
Detaljplanen är upprättad den 27 september 1991.
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