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Planbest~mmelser
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Följande gäller inom omr~den med nedanst~ende beteckningar. D~r beteckning saknas gäller
bestämmelsen inom hela planomr~det . Endast angiven anv~ndning och utformning är till~ten .
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Linje ritad 3 mm utanför planomr~dets gräns.
Användningsgräns.
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a. Allmän plats
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Industri.
Industri och kontor.

J~rnv~gstrafik

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE
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Marken
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inte bebyggas.

Marken skall vara

tillg~nglig

för underjordiska allmänna ledningar.

Marken skall vara tillgänglig för utfart

fr~n

angränsande fastigheter.

MARKENS ANORDNANDE
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Körbar utfart f~r inte anordnas.
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Utformning
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Högsta byggnadshöjd i meter.
Minsta respektive största taklutning i grader.

Skyddsbestämmelse

-=:::--:::::..

q

Omr~de

som omfattas av 3 kap 12 § PBL. Byggnads ursprungliga delar f~r
inte rivas.

Varsamhetsbest~mmelse
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Verksamheten

f~ r

inte vara störande för omgivningen.

AOMINISTRA TlV BESTÄMMELSE
Genomförandetiden slutar fem ~r fr~n den dag planen vunnit laga kraft.
Den tomtindelning som fastst~lldes den 29 mars 1960 upphör att g~lla i den del som ing~r
i planof1Y'~det.

PLANKARTA
'Kl

Byggnad eller byggnader som omfattas av 3 kap 10&13 §§ PBL. Byggnads särdrag
utgörs av dess ursprung som industribyggnad fr~n sekelskiftet och/eller dess
betydelse som visuell avgr änsning av järnv~gsomr~det . yttre ombyggnad och underh~ll skall ske med ursprungliga material, kulörer och arbetstekniker. Eventuella
till- och ombyggnader skall utföras varsamt.
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Antagen av byggnadsnämnden den 26 oktober 1998
Laga kraft den 2S november 1998

ÖVRIGT
Grundkartan utgörs av utdrag ur Skara kommuns digitala primärkarta i skala 1:1000
Utdrag ur gällande detaljplan ing~r i planbeskrivningen.
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Detaljplan för

Del av Stjärnan 5 mm
i Skara tätort, Skara kommuu

Antagen av Byggnadsnämnden
den 26 oktober 1998
Laga kraft den 25 november 1998

Plan beskrivning
med stöd av servitut rätt till infart från
Bangårdsgatan över Stjärnan 5.

Handlingar
Detaljplanen utgörs av denna beskrivning,
en plankarta med bestämmelser samt en
genomförandebeskrivning. Till planen hör
en fastighetsförteckning.

Planens syfte
Planen syftar till att 1) ge de planmässiga
förutsättningarna för etablering av Werner' s GourmeService AB i kvarteret Stjärnan, 2) utöka kvarteret något mot söder
samt 3) precisera skyddsbestämmelser för
byggnaderna på den nya fastigheten.

Områdesplan
PIanområdet ingår i den områdesplan för
Stationsområdet och Vallgatan mm som
antogs av kommunfullmäktige den 1 juni
1987. Enligt områdesplanen finns förutsättningar för att utöka kvarteret Stjärnan
något söderut.
Gällande detaljplaner
För pianområdet gäller de detaljplaner som
framgår av följande karta och förteckning.

'"

Förutsättningar

116

Planen omfattar fastigheten Stjärnan 1, del
av Stjärnan 5 samt del av gamla Staden 3.1.
Fastigheten ligger strax utanför Skara centrum, vid Kämpagatans östra sida och med
museijärnvägen i söder.
Stjärnan 1 ägs av Bengt Knutsson, Stjärnan
5 av ODAL och Gamla Staden 3:1 av Skara kommun.
Den kommunala fastigheten Stjärnan 10,
som används som allmän parkering, har

210
328
350

Stadsplan för Kämpagårdsområdet,
fastställd 17 juni 1948.
Stadsplan för kvarteret Stjärnan, västra
delen, fastställd 16 december 1966.
Detaljplan för Vallgatan mm, lagakraftvunnen l juli 1992.
Detaljplan för Stjärnan l, lagakraftvunnen den 28 maj 1998.

Utdrag ur plan 210 och 350 finns som bilaga till planbeskrivningen. Den del av förslaget som avser Stjärnan 1 är i stort sett
identisk med plan 350.
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För östra delen av Stjärnan 5 har förslag till
ny detaljplan upprättats den 18 september
1998. Förslaget innebär bl a att gränsen för
kvarteret Stjärnan flyttas söderut dvs del av
järnvägsområdet överförs till kvarteret.
Bebyggelse
Byggnaden på Stjärnan l beskrivs utförligt
i detaljplanen för denna fastighet, se förteckningen ovan. Den östra byggnaden på
Stjärnan 5 byggdes 1916 som monteringsverkstad till AB Skara Gjuterier, som sedan
tidigare bedrev verksamhet på fastigheten.
På platsen fanns tidigare en smedja, tillhörig gjuteriet. Senare kom byggnaden att
användas av Centralföreningen, sedermera
VL och ODAL, som lager. Den västra tegelbyggnaden på Stjärnan 5 byggdes 1945
som lager åt Centralföreningen.
Järnvägsornrådet
Skaras gamla järnvägsmiljö utgör sådan
värdefull miljö som avses i PBL (plan- och
bygglagen) 3:12. Byggnaderna i kvarteret
Stjärnan är viktiga för att järnvägsmiljön
skall kunna upplevas som en helhet längs
spårområdet. Flera delar bidrar till denna
helhet:
l. Stationsmiljön i väster.
2. Den gamla lastbryggan vid Brobacka.
3. Järnvägsövergången på Kämpagatan.
4. De karakteristiska tegelbyggnaderna på
Stjärnan l och 5.
5. Det f d godsmagasinet (numera musikstudio mm) vid Vallgatan.
6. Miljön vid järnvägsmuseet.
Om någon av dessa delar faller bort eller
förvanskas, riskerar hela området att upplevelsemässigt sönderfalla i separata delar.
I spårområdet söder om kvarteret finns två
stickspår, f n väl gömda i vegetationen.
Skara Järnvägsmuseum har för avsikt att
iordningställa spåren som uppställningsspår, och därvid också röja området från
slyvegetation.
Vegetation och topografi
I gränsen till Stj ärnan 10 finns en tätvuxen
vegetationsridå med lövträd. Det f d järnvägsområdet är vildvuxet, med slyvegeta-

tion som nått ett par meters höjd. Några
nämnvärda nivåskillnader finns inte inom
pianområdet.
Teknisk försörjning
I förlängningen av Bangårdsgatan ligger
allmänna ledningar för vatten och dagvatten. En ny vattenledning från Kämpagatan
till Kronfågel AB (Stjärnan 9) kommer inom kort att läggas mellan det norra järnvägsspåret och den nya kvartersgränsen.

Skäl för att upprätta detaljplan
ODAL har inte längre användning för de
båda tegelbyggnaderna på Stjärnan 5. De
skall säljas till Werner's GourmeService
AB, ett grossistföretag i livsmedelsbranschen. För denna verksamhet behövs bl a
lager, kyllager och kontor. Enligt gällande
detaljplan rar den östra byggnaden endast
användas för industri, medan den västra
förutsättes rivas. För att formellt möjliggöra den nya verksamheten o<;h säkerställa
den västra byggnadens fortbestånd behöver
ny detaljplan upprättas.
Planarbetet ger tillfälle att samordna de
bygg-, tillfarts- och fastighetsbildningsfrågor som avser företagsetableringen, I samband därmed bör kvarteret utökas något
mot söder, bl a för att göra byggnaderna
lättillgängliga för skötsel och underhåll.
Planen skall också precisera skydds- och
varsamhetsbestämmmelser för den värdefulla bebyggelsen.

Detaljplanens innebörd
Byggnadernas användning
Marken inom pIanområdet rar användas för
småindustri, kontor och liknande verksamhet. Verksamheten rar inte vara störande
för omgivningen.
Byggrätt
Bestämmelserna om högsta tillåtna byggnadshöjd och tillåtna takvinklar anpassas till
byggnadernas
nuvarande
utformning.

STADSARKJTEKrKOIYrORET

3

Byggrätt finns för eventuell tillbyggnad
norrut av den östra byggnaden.
Skyddsbestämmelse
Som följd av byggnadernas värde för den
gamla järnvägsmiljön införs en skyddsbestämme/se, betecknad q på plankartan. Bestämmelsen utgår från att järnvägsmiljön
omfattas av PBL 3: 12, och innebär att
byggnadernas ursprungliga delar inte får
nvas.
Varsamhetsbestämmelse
Som följd av byggnadernas värde för helhetsmiljön införs även en varsamhetsbestämme/se, betecknad k på plankartan. Bestämmelsen utgår från att järnvägsmiljön
omfattas av PBL 3: 10 och 3: 13, och innebär att ursprungliga material, kulörer och
arbetstekniker så långt möjligt skall användas för yttre ombyggnader och underhåll.
Bestämmelsen utgör inte hinder för tillbyggnad, eller för byte av luckor, fönster
och portar etc om det görs på sådant sätt
att helhetsmiljön inte påverkas negativt.
Utökning av kvarteret
Kvarteret utökas något mot söder, intill tre
meter från mittlinjen på närmaste järnvägsspår. Den nya fastighetsgränsen kommer att
ligga mellan tre och fem meter från byggnaderna, vilket betyder att avståndet mellan
byggnaderna och spåret blir sex-sju meter.
Utökningen innebär både att byggnaderna
blir mer tillgängliga för skötsel och underhåll, och att verksamheterna får tillgång till
en solig och skyddad uteplats. Den tillförda
marken får inte bebyggas.

Trafik
Liksom idag kommer pianområdet att ha
tillfart från Bangårdsgatans östra del. Mot
Kämpagatan eller järnvägsområdet rar ingen utfart anordnas. Tillfart över Stjärnan 5
till den nya fastigheten och till Stjärnan 10
tryggas med särskild bestämmelse, betecknad y på kartan.
Teknisk försörjning
Planen ändrar inte förutsättningarna för
fastigheternas tekniska försöIjning. För att
säkerställa befintlig avloppsledning innehåller planen, liksom gällande plan, ett ledningsområde (u-område) i Bangårdsgatans
förlängning.

Planens miljökonsekvenser
Planen bedöms inte få några negativa miljökonsekvenser. Verksamheten får inte vara
störande för omgivningen.

Underskrift
Detaljplanen är upprättad den 6 oktober
1998.
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Detaljplan ror

Del av Stjärnan 5 mm
i Skara tätort, Skara kommnn

Antagen av Byggnadsnämnde n
den 26 oktober 1998
Laga kraft den 25 november 1998

Genomförandebeskrivning
Planens syften och innebörd

Ansvars- & kostnadsfördelning

Planen syftar till att 1) ge de planmässiga
förutsättningarna för etablering av Werner' s GourrneService AB i kvarteret Stjärnan, 2) utöka kvarteret något mot söder
samt 3) precisera skyddsbestämmelser för
byggnaderna på den nya fastigheten.

Planens huvudsyfte är att möjliggöra
ODAL:s försäljning till Werner's GourrneService AB. Det åligger de båda företagen
att bekosta de åtgärder som erfordras för
planen och dess genomförande. Om inte
annat överenskommes mellan berörda parter skall, innan planen antas, avtal finnas
mellan kommunen och företagen som i huvudsak reglerar följande.

Planarbetet
Planen är av begränsad betydelse och bejöms sakna intresse för en bredare allmänhet. Den kommer därför att hanteras med
enkelt förfarande enligt PBL 5 :28 vilket
innebär att den inte ställs ut, utan skickas
direkt till dem som kan vara berörda av
den. Ambitionen är att planen antas av
byggnadsnämnden den 26 oktober 1998.

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

Fastighetsreglering
Planen förutsätter följande fastighetsbildningsåtgärder.
• En ny fastighet bildas, huvudsakligen
som avstyckning från Stjärnan 5. Till
fastigheten förs del av Gamla Staden
3: 1. Den nya fastighetsgränsen kommer
att korsa nuvarande ledningsnät för dagvatten på Stjärnan 5. Vid fastighetsbildningen behöver det framtida ansvaret för
ledningar och brunnar preciseras särskilt.
• Stjärnan 1 och 5 utökas med del av
Gamla Staden 3: 1. Detta måste inte ske
samtidigt med att den nya fastigheten
bildas, se nedan.

Följande bekostas av ODAL och/eller Werner's GourrneService AB:
• Merkostnader för planarbetet.
• Fastighetsreglering.
• Köp av kommunal mark. ..
Eventuell utökning av Stjärnan 1 och den
östra delen av Stjärnan 5 bekostas av respektive fastighetsägare, och genomförs
endast om och när dessa så begär. Kostnaderna kan emellertid hållas nere om fastighetsreglering sker samtidigt med att den
nya fastigheten bildas.
Va-avgift för utökad tomtyta tas ut för de
delar av järnvägsområdet som tillförs industrifastigheterna.

Tomtindelning
Planen innebär att gällande tomtindelning
upphör att gälla inom pianområdet.

Underskrift
Detaljplanen är upprättad den 6 oktober
8.
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