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DET ALJPLAN FÖR 

KV ARTERET SÄRIMNER 
SAMT UTÖKNING A V 
KV ARTERET THALIA 
I SKARA T Ä TORT, SKARA KOMMUN 

UPPRÄ TT AD DEN 20 JULI 1998 

ÖSTEN ANDERSSON 

ST ADSARKITEKT 

Planbestdmmelser 

ERIK WESTLIN 
PLANARKITEKT 

Följande g~ller inom omr~den med nedanst~ende beteckningar. D~r beteckning saknas g~ller 

best~mmelsen inom hela planomr~det . Endast angiven anv~ndning och utformning ~r till~ten . 

GRÄNSBETECKNINGAR 

---- - Linje ritad 3 mm utanför planomr~dets gr~ns. 
Anv~ndningsgrdns . 

Egenskapsgrdns. 

MARKANVÄNDNING (Kvartersmark) 

IBA1 = ===:J Bost~der , kontor och handel. 

I H 2 : '=:J Restaurang 

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE 

[ -- --] ............ . ' __ .. . . . . .. . Marken f~r inte bebyggas. -- --
~= = = =] Marken skall vara tillg~nglig för allm~n g~ngtrafik. 
[u= ==:J Marken skall vara tillg~nglig för underjordiska allm~nna ledningar. 

UTFORMNING, UTFÖRANDE 

[~ = =J Högsta byggnadshöjd i meter. 

ADMINISTRA nv BEST ÄMMELSE 

Genomförandefiden slutar fem ~r fr~n den dag planen vunnit laga kraft. 

ÖVRIGT 

Grundkartan utgörs av utdrag ur Skara kommuns digitala prim~rkarta. 

Utdrag ur g~llande detaljplan ing~r i planbeskrivningen. 

ANT AGEN A V BYGGNADSNÄMNDEN DEN 10 AUGUSTI 1998. 
LAGA KRAFT DEN 11 SEPTEMBER 1998 
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Antag~n av byggnadsnämnden 
den 10 augusti 1998 

Laga kraft den 11 september 1998 

Detalj plan för 

Kvarteret Särimner 

B352 

samt utökning av kvarteret Thalia 
i Skara tätort, Skara kommun 

Plan beskrivning 

Handlingar 

Detaljplanen utgörs av denna beskrivning, en 
plankarta med bestämmelser samt en genomfö
randebeskrivning. Till planen hör en separat 
fastighetsförteckning. 

Planens innebörd och syfte 

Planens syfte är an till reAs fastighet ThaJia I 
överföra det markområde söder om fastigheten, 
som sedan flera år huvudsakligen används som 
lastzon för varuhuset reA Munken. 

Förutsättningar 

Planområdets läge och omfattning 
Planen omfattar kvarteret Särimner (SG-grillen) 
samt marken mellan reA Munken och SG
grillen. 

Markägare 
All mark inom pianområdet ägs av Skara kom
mun. Kvarteret Särirnner är med arrendeavtal 
upplåtet åt HB Svend och Grete Jensen, som 
driver SG-grillen. 

Översiktliga p!aneringsöverväganden 
Det filUlS ingen aktuell översiktlig plan som på
verkar förutsättningama för detaljplanen. 

Gällande detaljplan 
För pianområdet och intilliggande mark gäller 
detaljplan för kvarteren Bifrost, Humlan, Nor
nan, Thalia och VaJkyrian mm, lagakraftvunnen 
den 8 oktober 1987. Enligt den tär kvarteret 
SärinUIer användas fOr handel (ej detaljhandel), 
vilket medger gatukök/servering. Marken mel
lan reA Munken och SG-grillen skall enligt 
1987 års plan vara allmän plats, med gångväg 
(ej cykel) längs gränsen mot kvarteret SärinUIer. 

\c '" '. ... 
-~ 

Förminskat utdrag ur 1987 års detaljplan 

Bebyggelse 
r kvarteret SärinUIer ligger SG-grillen, ett ga
tukök med brett sortiment. På fastigheten finns 
även några parkeringsplatser, reserverade för 
gatukökets besökare. 

Riksintresse och fornlämning (kulturlager) 
PIanområdet ingår i den del av Skara stadskär
na vars bebyggelse och gatunät är av riksintres
se för kulturminnesvården. Det ligger dock inte 
inom det område som bedöms innehålla fast 
fornlänUIing i form av medeltida s k kulturlager 
i marken. 

Gatumark och trafik 
Den asfalterade ytan mellan SG-grillen och 
reA Munken har anlagts av markägaren dvs 
Skara kommun, och hittills underhållits av 
kommunen. Marken är inte upplåten för allmän 
motorfordonstrafik, utan används nästan uteslu-
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tande som lastzon för ICA Munken. Distribu
tionsfordon till ICA körs normalt in från Vall
gatan, medsols eller motsols runt SG-grillen 
och ut till Vallgatan igen. Utfart norrut på 
Klostergatan är inte tillåten för biltrafik. 

I viss omfatming används lastzonen även av 
fotgängare och cyklister som rör sig i väst
östlig riktning. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är 
det olämpligt eftersom utrymmet är begränsat 
och sikten dålig. Det finns en risk att lastbilsfö
rare inte upptäcker cykl ister som tar sig fö rbi 
de stora fordonen, vilket kan ifUlebära att cyk
lister blir påkörda eller trängda. 

Teknisk försörjning 
I marken mellan ICA Munken och SG-griUen 
finns allmänna ledningar för vatten, dagvatten 
och spillvatten. Därtill fillils fem lågspän
ningskablar varav fyra är serviser till Thalia l . 
Telekablar saknas i området. 

Sklil för att upprlitta detaljplan 

Asfaltytan mellan J CA Munken och SG-grillen 
är utsatt för hårt slitage som följd av tunga 
transporter till och från varuhuset. ICA är be
roende av att ytan hälls i gott skick, samtidigt 
som det knappast fifUls skäl för kommunen att 
stå för de extra kostnader som underhållet aven 
lastzon kräver. JCA har nyligen begärt att få 
bygga en lastbrygga och nya portar som delvis 
sträcker sig lit över nuvarande fastighetsgräns, 
vilket av både formella och praktiska skäl är i 
stort sett uteslutet. För både JCA och kommu
nen är den mest ändamålsenliga lösningen att 
marken överförs till lCA:s fastighet ThaIia l. 

Planens innebörd 

Planen innebär all marken mellan JCA Munken 
och SG-grillen genom fastighetsreglering kan 
tillföras fastigheten Thalia l. Det innebär att 
markens användning som lastzon permanentas, 
och all ansvaret för dess skötsel och underhåll 
övertas av ICA. lCA får rätt att vid behov spär
ra av lastzonen med bom eUer liknande. 
Byggrätten utökas inte, men bygglov kan ges 
för lastbrygga och nya portar. 

Den gångväg som löper i väst-östlig riktning 
längs kvarteren Valkyrians och Thalias södra 
gränser har som huvudsyfte att "samla upp" 
fotgängare frän parkeringsområdet söder där-

om. lkhovet av genomgående gång- och cykel
väg är mycket litet eftersom cykelvägar finns 
både längs Vallgatan och Skaraborgsgatan. 

Enligt 1987 års detaljplan skall utrymme finnas 
mellan ICA och SG-grillen fOr gångtrafik i 
väsHistlig riktning, inte för cykeltrafik. För att 
stkerställa det innehåller planf'örslaget ett x
område (mark som skall hållas tillgänglig for 
allmän gångtrafik) omedelbart norr om SG
grillen. Även om de flesta fotgängarna utgörs 
av besökare till SG-grillen, skall det finnas 
möjlighet även för andra fotgängare att passera. 

För att tydligare skilja SG-grillens utemiljö från 
lastzonen kan stödmur med skyddsräcke byggas 
där det idag endast finns en buskplanterad 
slänt. Vidare behöver nivåerna på SG-grillens 
östra sida justeras. Sådana åtgärder regleras 
emellertid inte av detaljplanen. 

För att säkerställa de allmäfUla ledningarna in
nehäller planen ett u-område (mark som skall 
hållas tillgänglig för allmänna underjordiska 
ledningar). Läs mer i genomforandebeskriv
omgen. 

Riksintresse 
Planen bedöms inte få någon negativ inverkan 
på de aspekter av Skara stadskärna som är av 
riksintresse. 

Fornlämningar 
Som nämns ovan är risken liten att träffa på 
fornlämningar här. Marken blev till större delen 
utgrävd då varuhuset byggdes. Om fornläm
ningar ändå påträffas, skall arbetet omedelbart 
avbrytas och förhållandet anmälas till länssty
reJsen (kulturminneslagen 2 kap) . 

Planens miljökonsekvenser 

Planen innebär ingen ändring av nuvarande 
verksambet eller byggrätt, och bedöms inte få 
några nämnbara rniljökonsekvenser. 

Underskrift 

~~-Di~Q~L 
~:Jon Erik West/m 

stadsarkitekt planarkitekt 
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Antage n av byggnadsnämnde n 
den 10 a ug usti 1998 3 8352 
Laga k raft d e n 11 s e p tember 1998 

Detalj plan för 

Kvarteret Särimner 
samt utökning av kvarteret ThaIia 
i Skara tätort, Skara kommun 

Genomförandebeskrivning 

Planens syfte 

Planens syfte är att till ICA:s fastighet Thalia l 
överföra det markområde söder om fastigheten, 
som sedan flera år huvudsakligen används som 
lastzon för varuhuset ICA Munken. 

Planarbetet 

Planen är av begränsad betydelse och bedöms 
sakna intresse för en bredare allmänhet. Den 
kommer därför att hanteras med enkelt förfa
rande enligt PBL 5:28 vilket innebär att den 
inte ställs ut, utan skickas direkt till dem som 
kan vara berörda. Ambitionen är att planen an
tas av byggnadsnämnden den 10 augusti 1998. 

Fastighetsreglering 

Planen förutsätter att ca 155 m' av Gamla Sta
den 2: l och cirka 40 m' av Särirnner I överfors 
till Thalia l. Gångväg genom det med x beteck
nade området skall säkerställas med servitut. 
Befintliga va-ledningar samt den lågspän
ningskabel som inte utgör servis till Thalia l 
skall säkerställas med lednings rätt. 

Den del av Särimner l som överfors till rCA 
skulle enligt 1987 år detaljplan utgöra gatu
mark. Detta planforslag innebär alltså ingen 
minskning av SG-grillens område jämfört med 
gällande detaljplan . 

Plangenomförande och kostnadsfördel

ning 

om inte parterna gemensamt kommer överens 
om annat. Gällande avtal förutsättes finnas då 
planen antas. 
• Kommunen tar initiativ till den fastighetsreg

lering som krävs for att genomfora planen. 
• Kommunen betalar den del av fastighetsreg

leringen som innebär anpassning av grän
serna for Särirnner l, samt kostnaden för 
gångvägsservitut genom x-området. 

• ICA Fastighets AB betalar övriga delar av 
fastighetsregleringen inklusive säkerställan
de av erforderliga ledningsrätter, samt 
markkostnad och va-avgift. 

• l CA Fastighets AB övertar äganderätten till 
och ansvaret for befintliga dagvattenbrunnar 
och anslutningsledningar i den mark som 
tillförs Thalia I. 

Komtnunen, eller dess arrendator SG-grillen, 
bekostar och iordningställer gångväg inom det 
med x betecknade området. Ansvarsfördelning
en mellan kommunen och SG-grillen regleras i 
annat sammanhang. 

Marken övertas i befintligt skick. rCA Fastig
hets AB ansvarar för eventuell ombyggnad av 
asfaltyta med därtill hörande va-brunnar, ny 
lastbrygga och nya portar. 

Genomförandetid 

Genomförandetiden, som regleras i bestämmel
serna, är fem år från den dag planen vunnit laga 
kraft. 

Underskrift 

Detaljplanen ar upprattad de O juli 1998. 
ICA Fastighets AB har förbundit sig att sedan 
planen vunnit laga kraft betala stadsarkitekt
kontorets merkostnader för pIanarbetet 15 .000: 
kronor. 

I särskilt avtal mellan kommunen och ICA Fas
tIghets AB fö rutsättes följ ande frågor regleras, 

~~J" . (AL 
estlin 

planarkitekt stadsarkitekt 
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