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Detalj plan rör 

Del av kvarteret Venus 
i Skara tätort, Skara kommun 

Plan beskrivning 

Handlingar 

Detaljplanen utgörs av derma beskrivning, en 
plankarta med bestämmelser och illustration 
samt en genomförandebeskrivning. Till planen 
hör en separat fåstighetsförteckning. 

Planens syfte och huvuddrag 

Planens syfte och innebörd är i korthet 
o att möjliggöra en gångväg genom kvarteret. 
o att säkerställa parkeringsplatser till fåstighe

ten Venus 20. 
o att överföra gatumarken mellan Venus 20 

och 21 till kvartersmark. 

Förutsättningar 

och 

Planen omfattar fastigheterna Venus 7 och 20, 
samt del av Gamla Staden 2: l. 

Venus 20 ägs av handelsbolaget E R Bygg
tjänst, Venus 7 och 21 av Nils Danielsson, och 
Venus 22 av Ernst Åstrand AB. Venus 8, 12 
och 27 samt Gamla Staden 2: l tillbör Skara 
Kommun. 
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VENUS 

An tage~ av Byggnad snämnden 
de n 2 6 oktober 1998 

8355 

Laga kraft de n 25 novembe r 1998 

Gällande detaljplan 
För pianområdet gäller stadsplan för kvarteret 
Venus, fustställd av länsstyrelsen den 25 no
vember 1965. Den stora skillnaden jämfört med 
detta planförslag är att marken mellan Venus 
20 och 21 är gatumark. 

F6rminskat ur 1965 års 

Bebyggelse och fornllimning 
PIanområdet ingår i den del av Skara stadskär
na vars bebyggelse och gatunät är av riksintres
se för kulturminnesvården. Det ingår också i det 
område som innehåller fåst fornlämning i form 
av medeltida s k kulturlager i marken. Kultur
lagret är skyddat med stöd av bestämmelserna i 
kulturminneslagens 2:a kapitel. 

Huset på Venus 7 är ett flerbostadshus från 
1910-taIet med tre våningar och inredd vind. 
Det är den enda kvarvarande byggnaden från 
derma tid i området, uppförd i ljust tegel med 
putsade fasadpartier. Byggnaden är värdefull 
både för gatumiljön och som representant för 
sin tids bebyggelse. 

Bebyggelsen på Venus 20 utgörs av ett trevå
nings flerbostadshus från 1960-talet, visuellt 
uppdelat i två delar. I den gavel som är vänd 



mot nordost (dvs mot Venus 21) finns en vå
ningshög, I. 8 meter bred arkad. 

Trafik och gatumark 
Marken meIlan Venus 20 och 21 är idag plan
lagd som allmän platsmarkIgatumark. Den an
vänds emeIlertid så gott som enbart av de intill
liggande fastigheterna: som parkering och in
fartsväg för Venus 20, som infartsväg till käI
largarage på Venus 21 och 22 och som lastzon 
ror lokaler i Venus 21. Den används också som 
"smitväg" för fotgängare genom kvarteret. 

Teknisk försörjning 
Marken mellan Venus 20 och 21 avvattnas via 
två dagvattenbrunnar och en dagvattenledning 
tiIl T uIlportagatan. Diagonalt genom Venus 7 
löper en allmän lågspänningskabel. I övrigt 
finns inga allmänna ledningar för vatten, av
lopp, el eIler tele inom pianområdet. 

Planens innebörd 

1. Gatumarken överförs från allmän plats till 
kvartersmark 
Gatumarken meIlan Venus 20 och 21 överförs 
tiIl Venus 20. Den norra delen kommer precis 
som idag att fungera för inlastning och tiIlfart 
till lokaler respektive källarparkeringar på Ve
nus 21 och 22. Rättigheten säkerställs med y
område och servitut, se bestämmelserna och ge
nomförandebeskrivningen. 

2. Tio p-platser reserveras för Venus 20 
Den oorganiserade allmänna parkering som i 
dag finns på gatumarken mellan Venus 20 och 
21, kommer att ingå som del av Venus 20. I 
stället för att vara tiIlgängliga för alla, kommer 
p-platserna att disponeras av fastighetsägaren. 
De kan därigenom hyras ut, rorses med motor
värmare osv. Totalt kan tio platser inrymmas, 
inklusive en handikapp-plats. 

För att avgränsa p-platserna och förbättra si
tuationen för gång- och cykelvägen längs Tull
portagatan skall utfarten mot gatan göras sma
'Iare, lämpligen med hjälp av ett staket eller en 
häck. 

3. En gångväg anordnas genom kvarteret. 
Den "smitväg" som redan idag finns genom 
kvarteret rar en tydligare och bättre sträckning. 
Den ansluter i väster tiIl gångvägen söder om 
kommunens förvaltningsbyggnad på Venus 12. 
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I öster går den genom den arkad som finns på 
Venus 20, ror att inte fotgängare ska1l använda 
p-platsen med de trafikrisker det innebär. 
Sträckningen över Venus 20 säkerställs med x,
område och servitut, se bestänunelserna och ge
nomförandebeskrivningen. Gångvägen blir for
mellt sett inte en allmän gångväg vilket betyder 
att kraven på snöröjning mm kan bli något lägre 
än ror andra gångvägar. 

4. Hänsynsbestämmelse (q) för Venus 7 
Med en q-bestämmelse anges att särskild hän
syn skall tas vid underhå1l och eventueIl om
byggnad av byggnaden på Venus 7. På grund 
av riksintresset och byggnadens miljövärden är 
bestämmelserna i PBL 3:12 och 3:13 om skydd 
mot förvanskning respektive krav på underhå1l 
tiIlämpbara. DärtiIl gäller de genereIIa varsam
hetskraven i PBL 3: 10. 

Kulturlagret 
Om fornlämning påträffas under grävning eIler 
annat arbete, skall arbetet omedelbart avbrytas 
och förhållandet anmälas till länsstyrelsen 
(kulturminneslagen 2: 10). Samtliga markarbe
ten i området kräver tillstånd från länsstyrelsen. 
Ingrepp i det medeltida kulturlairet måste nor
malt roregås av arkeologisk undersökning. 

Teknisk försörjning 
Planen innebär att ovannämnda dagvattenbrun
nar och dagvattenledning överförs till Venus 
20. Befintlig lågspänningskabel förutsättes lig
ga kvar. 

Underskrift 

Detaljplanen är upprättad den 6 maj 1996 och 
reviderad den 25 september 1998. Revideringen 
innebär förtydliganden i plan- och genomföran
debeskrivningarna om gångvägen, om tiIlstånd 
för markarbeten samt om att det med y beteck
nade området även får användas för inlastning 
till Venus 21 och 22. 

stadsarkitekt 
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Detaljplan fOr 

Del av kvarteret Venus 
i Skara tätort, Skara kommun 

Genomförandebeskrivning 

Planens syfte 

Planens syfte och innebörd är att överföra 
gatumarken mellan Venus 20 och 21 till de 
fastigheter som nyttjar den, att säkerställa 
parkeringsplatser till fastigheten Venus 20 
samt att möjliggöra en gångväg genom 
kvarteret. 

Planarbetet 

Planen är av begränsad betydelse och be
döms sakna intresse för en bredare allmän
het. Den kommer därför att hanteras med 
enkelt förfarande enligt PBL 5:28. Det inne
bär att den inte ställs ut, ulan skickas direkt 
till de fastighetsägare m fl som kan vara be
rörda av den. En sammanfattning delas ut 
till kvarterets hyresgäster. Ambitionen är att 
planen antas av byggnadsnämnden den 26 
oktober 1998. 

Genomförandetid 

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

Erforderligt avtal 

Innan planen antas skall mellan kommunen 
och ägaren till Venus 20 finnas ett avtal, 
som reglerar följande. 

1. Plankostnad 
Ägaren till Venus 20 betalar kommunens 
merkostnader för att upprätta detaljplan. 
Med merkostnad avses kostnader som inte 
kan tas ut som planavgift. 

2. Fastighetsbildning 
Den allmänna platsmarken mellan Venus 20 
och 21 överförs till Venus 20. Det med y 
betecknade området skall med servitutsrätt 
upplåtas åt Venus 21 och 22 för tillfart och 
inlastning till dessa fastigheter. Det med X I 
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Antagen av Byggnadsnämnden 
den 26 oktobe r 1998 
Laga kraf t den 25 novembe r 1998 

betecknade området skall med servitutsrätt 
upplåtas åt kommunen som gångväg till fas
tigheterna Venus 12 och 27. Kostnaderna 
för fastighetsbildning delas jämnt mellan 
kommunen och ägaren till Venus 20. 

J. Övrig ansvars- och kostnadsfördelning 
Kommunen ansvarar för och bekostar 
• Anläggande av gångväg över Venus 20 
och 27, om inte annat överenskommes med 
ägaren till Venus 20. I detta ingår att anord
na erforderligt skydd mellan gångvägen och 
p-platserna. 
• Skötsel och underhåll av gångväg inom 
med XI betecknad del av Venus 20, om inte 
annat överenskommes med fastighetsägaren. 

Ägaren till Venus 20 ansvarar ror och be
kostar 
• Inköp av, och framtida skötsel och un
derhåll av, den mark som enligt planen skall 
tillföras fastigheten (kommunen sköter dock 
gångväg genom xl-området, se ovan). 
• Anordnande av och framtida skötsel av 
skydd mot gång- och cykelväg vid Tullpor
tagalan. Skydd skall ha anordnats inom två 
år från den dag planen vunnit laga kraft. 

Ägaren till Venus 20 är skyldig se till att 
gångvägen inte blockeras. Den skall hållas 
öppen för gångtrafik till Venus 12 och 27. 

Ägaren till Venus 20 förutsättes acceptera 
att tillfart till några p-platser tillfälligt kan 
försvåras vid inlastning till Venus 21. 

Ägaren till Venus 20 övertar nuvarande 
dagvattenbrunnar och -ledning i den mark 
som tillförs fastigheten. Ny anslutnings
punkt anordnas i gränsen mot Tullportaga
lan. Va-avgift för utökad tomtyta tas inte ut. 

Tomtindelning 

Planen innebär att gällande tomtindelningar 
inom pIanområdet upphävs . 



Övrigt 

Värderingen av den mark som tillförs Venus 
20 tar hänsyn såväl till den negativa belast
ning som det innebär att marken skall upplå
tas som gångväg och fastighetstillfart, som 
till det värde tio p-platser i Skara centrum 
representerar. 

Underskrift 

Detaljplanen är upprättad den 6 maj 1996 
och reviderad den 25 september 1998 . Revi
deringens innebörd framgår av beskrivning
en och utlåtandet efter samrådet. 
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