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B361 
Detaljplan för 

Lien 2 (Slöjd-Detaljer i Skara AB) 
i Skara tätort, Skara kommun 

Plan beskrivning 

Handlingar 

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

Planens syfte 

Planens huvudsyfte är att ge fastighetsäga
ren (Siöjd-Detaljer i Skara AB) rätt att 
bygga till nuvarande byggnad mot nordost 
dvs mot Axvallagatan. 

F öru tsättningar 

Planområdets läge och omfattning 

Planen omfattar fastigheten Skara Lien 2, 
som ligger i Glasbackens industriområde i 
den östra delen av Skara tätort. F~"tigheten 
ägs av Slöjd-Detaljer i Skara AB. 

Områdesplan 
PIanområdet ingår i den områdesplan för 
Stationsområdet och Vallgatan mm som 
antogs av kommunfuilmäktige den l juni 
1987. Områdesplanen påverkar inte förut
sättningarna för denna plan. 

ANTAGEN AV MILJÖ-OCH BYGGNADSNÄMNDEN DEN 
11 NOVEMBER 1999 
LAGA KRAFT DEN 17 DECEMBER 1999 

Gällande detaljplaner 
För pianområdet och dess närmaste om
givningar gäller de detaljplaner som fram
går av fö ljande karta och förteckning. 

Gällande 

Inom pianområdet: 
211 Stadsplan för kvarteret Lien, fastställd 

den 14 februari 1967. 

Utanför pianområdet: 
163 Stadsplan för Akersberg, Akersholm 

mm, fastställd den 23 januari 1961. 
198 Stadsplan för kvarteren Sporren, Räf

san, Hackan och Pagen, fastställ.d den 7 
juli 1965. 

216 Stadsplan för kvarteren Harven, Spaden 
och Slagan 

225 Stadsplan för sydvästra delen av stg 
730, fastställd den 17 juli 1970. 

320 Detaljplan för· korsningen E3 - Axval
lagatan mm, lagakraftvunnen den 21 
maj 1991. 

328 Detaljplan för Vallgatan mm, laga
kraftvunnen den l juli 1992. 

1967 års plan innebär att fastigheten får 
användas för industri, med högsta tillåtna 
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byggnadshöjd (fasadhöjd) 10.6 meter. 
Vindsinredning får inte fdrekomma "ovan 
ett plan beläget på den för byggnaden till
låtna största höjden". Industrin får endast 
vara "av sådan beskaffenhet att närboende . 
ej vållas olägenheter med hänsyn till sund
het, brandsäkerhet och trevnad. Bostäder 
får dock anordnas i den utsträckning som 
fordras fdr tillsyn och bevakning av an
läggning inom området". Längs Axvallaga
tan finns ett 20 meter brett område som 
inte rar bebyggas. 

Nuvarande förhållanden 
På fastigheten Lien 2 finns fdretaget Slöjd- " 
Detaljer i Skara AB med kontor, lager och 
butik. Företaget bedriver butik- och post
orderfdrsäljning av material för hobby, 
hantverk och undervisning. 

Inom fastighetens västra del låg tidigare 
Skara Gasverk, som producerade gas under 
åren 1918-1952. Risken att marken fdrore
nats har av Naturvårdsverket preliminärt 
angetts till klass 2 (måttlig/stor risk) på en 
fyrgradig skala där klass l utgör största 
risk. Ovissheten om hur fdrorenad marken 
är, innebär en begränsning av markan
vändningen. Skara kommun har 1998, med 
stöd av fastighetsägaren, hos Naturvårds-
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verket ansökt om bidrag till fördjupad 
miljöundersökning. 

[ omedelbar anslutning till entren finns 
idag ca 8 p-platser med infart direkt från 
Vallgatan. Norr om byggnaden finns ytter
ligare några platser, som nås från Vallgatan 
och Axvallagatan. 

Ett antal platser för personalparkering finns 
omedelbart söder om byggnaden, med in
fart från Vallgatan via Lien 3. För att nå 
fastighetens västra delar har Slöjd-Detaljer 
AB, med stöd av avtalsservitut, rätt till 
tillfart söderifrån via Lien 3. 

Skäl för att upprätta detaljplan 

Fastighetsägaren Slöjd-detaljer i Skara AB 
har i brev den 28 september 1999 anhållit 
om att byggrätten mot Axvallagatan flyttas 
ut, till 8 meter från fastighets gränsen. Bak
om företagets begäran ligger ett önskemål 
att utöka nuvarande butiks- och kontorsut
rymmen. 

Företaget har skriftligen fdrbundit sig att 
betala kommunens merkostnader fdr 
planarbetet. Mi1jö- och byggnadsnämnden 
har den 15 oktober 1999 givit miljö- och 
byggnadskontoret i uppdrag att upprätta 
detaljplan. 

Detaljplanens innebörd 

Utökad byggrätt 
Detaljplanen innebär att byggrätten utökas 
mot Axvallagatan, i stort sett enligt företa
gets begäran. Avståndet från fastighets
gränsen till byggrätten blir cirka 8 meter. 

Fastighetens användning 
Fastigheten får användas för handel och 
industri. Begreppet handel omfattar alla 
slag av köp och försäljning av varor och 
t j änster. Med industri menas all slags pro
duktion, lagring och annan hantering av 
varor. Vidare inräknas de kontor, perso
nalutrymmen etc. som behövs för verk-
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samheten. Liksom tidigare gäller att verk
samheten inte får vara störande för om
givningen. 

Byggnadshöjd 
Bestämmelserna om högsta tillätna bygg
nadshöjd ändras i praktiken inte. Högsta 
tillåtna byggnadshöjd (motsvarar i princip 
fasadhöjd) blir 10.0 meter, och högsta till
låtna totalhöjd 15.0 meter. Detta kan jäm
föras med att högsta fasadhöjden på den 
aktuella tillbyggnaden (se omslagsbilden) 
föreslås bli 8.0 meter. 

Trafik 
Detaljplanen och tillbyggnaden innebär att 
nuvarande inlastning frän Axvallagatan 
flyttas till byggnadens västra hörn dvs till 
fastighetens centrala del. Detta innebär ur 
frarnkomlighets- och trafiksäkerhets syn
punkt en stor förbättring. Dagens inlastning 
innebär nämligen att lastbilar tidvis ställs 
upp på den gång- och cykelväg som följer 
Axvallagatans södra sida. 

Även sedan tillbyggnaden genomförts, 
avses fastigheten ha ut- och infart både mot 
Axvallagatan och Vallgatan. Besökare i 
personbil förutsättes liksom idag främst 
använda p-platserna vid entren. Om dessa 
är upptagna, kan de ställa bilen norr om 
byggnaden och därefter köra ut mot Axval
lagatan. 

Exakt hur besöksparkering och bussupp
ställning anordnas, styrs inte av detaljpla
nen. Lagstiftningens huvudregel är att be
hovet av parkering för verksamhetens be
hov skall tillgodoses på fastigheten. Ytter
ligare parkering kan anordnas inom den 
västra delen av Lien 2, med infart frän 
Vallgatan eller Axvallagatan. Planen hind
rar inte att del av parkeringsbehovet tillgo
doses på intilliggande fastigheter, förutsatt 
att överenskommelse kan träffas med be
rörda fastighetsägare och att det far en ur 
allmän synpunkt lämplig utformning. 
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Siktf6rhåIlanden 
Tillbyggnaden innebär att siktförhållande
na i korsningen Vallgatan - Axvallagatan 
begränsas något, jämfört med dagens si
tuation. Men med tanke på att att väj
ningsplikt gäller för biltrafiken på Vallga
tan, bedöms siktförhållandena bli fullt 
godtagbara även efter tillbyggnaden. Till
byggnadens nordöstra hörn kommer att 
ligga ca 12 meter från Axvallagatans kör
bana och ca 20 meter från Vallgatan. Kra
ven på "god" sikt enligt Argus (Vägverkets 
handbok med allmänna råd om gators ut
formning och standard) uppfylls. Fordon 
eller andra siktskyrnmande föremål norr 
om byggnaden får inte ställas upp för nära 
korsningen Axvallagatan-Vallgatan. 

Att Vallgatan ligger något lägre än Axval
lagatan bidrar till att trafikanter håller låg 
hastighet då de kör ut på Axvallagatan. 

Teknisk försörjning 
Planen ändrar inte förutsättningarna för 
fastighetens tekniska försörjning. 
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Fastighetsreglering 

Planen kräver ingen fastighetsreglering. 

Planens milj äkonsekvenser 

Planen bedöms inte få några negativa mil
jökonsekvenser för omgivningen. 

Underskrift 

Detaljplanen är upprättad den 15 oktober 
och reviderad den Il november 1999. Re
videringen innebär att beskrivning och ge
nomförandebeskrivning ändrats och för
tydligats beträffande parkering. 

planarkitekt 
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5 8361 
Detaljplan fOr 

Lien 2 (Slöjd-Detaljer i Skara AB) 
i Skara tätort, Skara kommun 

Genomförandebeskrivning 
Ai~1 AGEN AV MILJÖ-OCH BY GGNADSNÄMNDEN 
DEN 11 NOVEMBER 1999 
LAGA KRAFT DEN 17 DECEMBER 1999 

Planens syfte 

Planens huvudsyfte är att ge fastighetsäga
ren (Slöjd-Detaljer i Skara AB) rätt att 
bygga till nuvarande byggnad mot nordost. 

Planarbetet 

Planen är av begränsad betydelse och be
döms sakna intresse får en bredare allmän
het. Den kommer därfår att hanteras med 
enkelt fårfarande enligt PBL 5 :28 vilket 
innebär alt den inte ställs ut, utan skickas 
direkt till dem som kan vara berörda av 
den. Ambitionen är att planen antas av 
miljö- och byggnadsnämnden den II no
vember 1999. 

Genomförandetid 

Genomfårandetiden, som regleras i be
stämmelserna, är fem år från den dag pla
nen vunnit laga kraft. 

Ansvars- & kostnadsfördelning 

Slöjd-Detaljer i Skara AB har huvudansva
ret får planens genomfårande, inklusive 
iordningställande av erforderligt antal be
söksparkeringsplatser för personbilar och 
bussar. Företaget har skriftligen förbundit 
sig att betala miljö- och byggnadskontorets 
merkostnader får att upprätta detaljplan, 
20.000:- kronor. 

Eventuella ombyggnader på kommunal 
mark, t ex utfarten mot Axvallagatan, skall 
ske i samråd med tekniska kontoret. 

Fastighetsreglering 

Planen kräver ingen fastighetsreglering. 

Underskrift 

Detaljplanen är upprättad den 15 oktober 
och reviderad den 11 november 1999. 

~ ;Q8 Q ifa1L 
~eLn Erik Westlin 

stadsarkitekt planarkitekt 
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