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Planbestämmelser
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där
beteckn'i ng saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet • Endast angiven användning och utformning är tillåten.
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Linje på kartan ritad 3 mm utanför planområdets
gräns.
Användningsgräns.
Användningsgräns som utgår.
Egenskapsgräns .
Allmän plats: Parkområde
Kvartersmark: Kulturreservat. Byggnad får inte
rivas.
Kvartersmark: Kultur
Gång- och cykelväg
Marken får inte bebyggas.
Marken skall hållas tillgänglig för underjordiska
allmänna ledningar.
Högsta byggnadshöjd i meter .
Värdefull miljö. Ny bebyggelse skall utformas med
särskild hänsyn till omgivningens egenart. Sådan
ändring av byggnad får inte vidtas som är olämplig för en god helhetsverkan.

Genomförandetiden slutar fem år från den dag planen vunnit laga
kraft.
ÖVRIGT
Grundkarta utgörs av ett aktuellt utdrag ur Skara kommuns primärkarta i skala 1:1000. Teckenförklaring finns separat i planhandlingarna.
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LAGA KRAFf DEN 9 DECEMBER 1992
DETALJPLAN FÖR
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I SKARA TÄTORT, SKARA KOMMUN

Planbeskrivning
HANDLINGAR
Detaljplanen utgörs av denna beskrivning, en plankarta och en
genomförandebeskrivning. Till planen hör en separat fastighetsförteckning.
FÖRUTSÄTTNINGAR

PI
Planen omfattar fastigheten Museet l samt del av Brogården
2:1. Museet l ägs av Stiftelsen Skaraborgs Länsmuseum medan
Brogården 2:1 ägs av Skara kommun. Angränsande fastigheter
Domprostegården 1:1 och Skytten l ägs av Skara kommun respektive byggnadsstyrelsen.
För planområdet gäller Stadsplan för kvarteren Museet, Herrgården, Priorn mm, fastställd av länsstyrelsen den 19 mars

1981.

2
'3K YJT Ul

BUSS - '·

I'!~
;,

"

L J

I
If

8
.
.
.
~~"Å \0;::::::

",

[J" r

: \\

u

r.I
u

[
--------RESERYX:' tl K

FÖR PAR ~ ~~E~~E~~LS

" .=::~':":1/---==,

med tillhörande illustr
SKÄL FÖR PLANÄNDRING
Tidigare utbyggnadsförslag

Den gällande stadsplanen utgår från ett förslag till utbyggnad
av museet som utarbetades i slutet av 1970-talet. Utbyggnaden
delades in i två etapper där endast den första, som utgör den
nuvarande magasinsbyggnaden, genomförts. Etapp 2 innebar en ny
stor byggnadsvolym som, förutom att binda samman magasinet med
huvudbyggna d e n, s k ulle s trä ck a s ig e tt t jugot al meter söder om
det nuvarande museet.
Det nya utbyggnads förslaget
Då den fortsatta utbyggnaden av museet i slutet av BO-talet
aktualiserades på nytt ansåg man att det tidigare förslagets
etapp 2 tog alltför liten hänsyn till det befintliga husets
kvaliteer. Ett nytt förslag gjordes, som innebar att museet
skulle byggas till mot norr. En sådan tillbyggnad kommer på
ett helt annat sätt att underordna sig den nuvarande huvudbyggnaden, som även i fortsättningen visuellt kommer att do minera.
Kommunens ställningstagande
Den 26 november 1990 beslöt Skara kommunfullmäktige följande.

"Skara kommun godkänner föreliggande plan och kostnadsberäkning för om- och tillbyggnad av länsmuseet i Skara för angiven kostnad om 20 miljoner kronor i 1989 års prisnivå. En
byggnation förutsätter statsbidrag. Statsbidraget och eventuella sponsorpengar avräknas. Kommunen föreslår att byggnationen genomförs under år 1993. Kommunens del av kostnaden,
6.500.000 kronor, medräknas i resultatbudgeten för år 1993".
Det förslag som utgjorde grund för beslutet stämmer inte överens med gällande detaljplan, varför en ny plan måste göras.
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Planens innebörd:
Den formella innebörden
Frågan om tillbyggnad av länsmuseet är naturligtvis av stort
allmänt intresse. Den har beskrivits, debatterats och kommenterats i politiska församlingar och massmedia under flera år.
Kommunalt beslut i sakfrågan har tagits, framför allt i det
ovan refererade kommunfullmäktigebeslutet.
Detaljplanen utgår från detta beslut, och innebär i stort sett
endast att den gällande bygg rätten "flyttas" från ett framträdande läge väster om huvudbyggnaden till ett betydligt mera
diskret läge norr om densamma. Planens innebörd bedöms därigenom som ganska begränsad och okontroversiell .
Bilderna på omslaget och sid 5 är ur Contekton Arkitekter AB:s
tillbyggnadsförslag. Det bör poängteras att detaljutformningen
inte avgörs i planen; exakt hur det nya museet skall se ut avgörs vid den fortsatta projekteringen och bygglovprövningen.
Allmänna ledningar
Genom planområdet passerar, i nord-sydlig riktning, allmänna
ledningar för vatten och avlopp. För att bereda plats för
tillbyggnaden måste ledningarna flyttas till ett nytt läge
längre österut.
Genom planområdet passerar även högspänningskablar. Dessa ligger intill Fornbyns gräns och förutsättes kunna ligga kvar.
Tillfart, parkering mm
Planen förutsätter ingen annan utformning av tillfarter och
parkering än vad som redovisas i den gällande stadsplanen. Avsikten är emellertid att i en kommande plan föreslå förändringar även i dessa avseenden. Se kommentaren i genomförandebeskrivningen.
.
UNDERSKRIFT
Detaljplanen är upprättad den 13 oktober 1992.

~~_:?~Ande~1son

Östen
stadsarkitekt
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LAGA KRAn DEN 9 DECEMBER 1992
DETALJPLAN FÖR

Skaraborgs länsmuseum
(Museet l mm)
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Genomförandebeskrivning
Inledning
Planens huvudsyfte är att ge planmässiga förutsättningar för
att kunna bygga till Skaraborgs länsmuseum mot norr.
Förfarande och tidsplan
Detaljplanens innebörd är endast att en sedan tidigare godkänd
byggrätt "flyttas" till ett mindre känsligt läge, varför den
bedöms vara av begränsad betydelse för allmänheten. Ett s k
enkelt förfarande enligt PBL (Plan & Bygglagen) 5:28 avses
därför användas, och ambitionen är att planen antas a v byggnadsnämnden redan i november 1992.
I en senare detaljplan kommer stadsarkitektkontoret att studera ti11farts- och p arkerings frågor , och därvid sannolikt föreslå förändringar av museets omgivningar. En sådan plan bedöms
vara av betydligt större allmänt intresse varför ett normalt
förfarande kommer att tillämpas.
Genomförandetid
Genomförandetiden regleras
den dag planen vunnit laga
aktuella tillbyggnaden med
kommunen och länsmuseet är
ges även efter denna tid.

i bestämmelserna och är fem år från
kraft. Inom denna tid bedöms den nu
god marginal vara färdigställd. Om
överens kan bygQlov enligt planen

Fastighetsreglering
Planen utgår från att den del av Brogården 2:1 som ingår i
planområdet sammanläggs med Museet 1. Samtidigt skall en mindre del av Museet 1, i planområdets sydvästra del, överföras
till Brogården 2:1.
Flyttning av ledningar
Planen förutsätter att befintliga huvudledningar för vatten
och avlopp flyttas. Kostnaderna för detta skall ingå som del
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av byggkostnaden, och alltså inte belasta tekniska nämnden .
Kostnader

Planen genomförs på initiativ av länsmuseet och medför inga
kommunala kostnader utöver de åtaganden som görs via stiftelsen.
Detaljplanen är upprättad den 13 oktober 1992.
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