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Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden
den 17 maj 2002.

I

Laga kraft den 20 juni 2002-

Detaljplan för

Kvarteret Kantarellen
samt upphävande av detaljplan för del av kvarteret Fårtickan
i Skara tätort, Skara kommun

Plan beskrivning
PIanområdet består huvudsakligen av åkeroch betesmark, men även en del skogsmark. Ett granskogsparti i kvarterets nordvästra del har nyligen avverkats. En stor ek
står strax utanför kvartersgränsen, och skall
bevaras. Ingen bebyggelse finns inom planområdet. Beträffande pIanområdets förutsättningar i övrigt hänvisas till 1983 års
stadsplan som bl a innehåller geoteknisk
utredning.

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

Planens syfte
Huvudsyftet med denna detaljplan är att
möjliggöra större fastigheter än vad gällande detaljplan medger. Bakom detta ligger
ett avtal med Bengt Knutsson Bil AB om
förvärv av tomt i kvarteret.

Förutsättningar

Kvarteret Kantarellens södra del korsas av
ett relativt stort dike, som avvattnar Petersburgsskogen och fortsätter under väg 184
mot Afsen. Diket har för några år sedan
fördjupats väster om vägen. I anslutning
till diket finns låga partier som tidigare
brukade översvämmas.
Kvarteret nås med bil från BjörkeIundsgatan i norr. Med cykel kan det nås från Katrinebergsgatan norr om E20, via en "koport" och skogsstig, men detta är ingen
officiell cykelväg och den snöröjs t ex inte.
Annars nås området med cykel österifrån,
via Biskop Bengtsgatan och Björkelundsgatan.

Planen omfattar hela kvarteret Kantarellen,
en mindre del av kvarteret Fårtickan samt
viss allmän platsmark. Hela planområdet
ägs av Skara kommun.

1983 års plan innehåller ett förslag till cykelväg parallellt med och söder om BjörkeIundsgatan men någon sådan har inte
byggts. Detaljplanen för Munkatorps industriområde innehåller ett förslag till cykelväg söderut från Hospitalsgatan, parallellt
med väg 184, men inte heller denna har
byggts. Genom skogsområdet omedelbart
öster om pianområdet löper en skogs- och
promenadväg, som från ovannämnda koport har förbindelse med spårsystemet i
Petersburgsområdet.

Kantarellen
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Ledningar för el, dagvatten, vatten och
spillvatten finns längs Björkeiundsgatan.

tomt riskerar att bli väl synlig om den bildas enligt gällande detaljplan. För att anpassa industrikvarteret bättre till terrängförhållandena, och minska störningarna för
friluftsområdet, skall kvarteret Fårtickan
minskas något.

Gällande detaljplaner
För så gott som hela planarnrådet gäller
detaljplan för kvarteret Kantarellen mm,
lagakraftvunnen 10 juli 1990. För marken
närmast Björkeiundsgatan, angränsande
områden i norr och öster samt kvarteret
Fårtickan gäller stadsplan för Hästhagens
industriområde mm, fastställd Il april
1983. För marken nordväst om planarnrådet gäller detaljplan för Munkatorps industriområde, lagakraftvunnen 24 juli 1990.
För samtliga planer har den s k genomförandetiden gått ut.

Detaljplanens innebörd
Planområdets användning
Kvarteret Kantarellen får användas för industri , vi lket är detsamma som i gällande
plan. Med begreppet industri avses all
slags produktion, lagring och annan hantering av varor. Även partihandel , verkstäder
och tekniska anläggningar samt de kontor,
personalutrymmen etc som behövs fö r industriverksamheten inryms i industribegreppet. Livsmedelsförsäljning och detaljhandel tillåts däremot inte.

Såväl 1983 som 1990 års detaljplaner utgick från att kvarteret skulle delas i relativt
små industrifastigheter, med en industrigata centralt i kvarteret. Utdrag ur 1990 års
plan bifogas denna beskrivning.

Byggnadshöjd
Inte heller bestämmelserna om byggnadshöj d ändras, jämfört med gällande detaljplan. Det betyder att högsta tillåtna byggnadshöjd (motsvarar ungefar fasadhöj d)
blir 10.0 meter medan högsta totala byggnadshöjd (taknockshöjd eller motsvarande)
blir 13.0 meter.

Skäl för att upprätta detaljplan
Det har gått cirka tj ugo år sedan den första
detaljplanen upprättades för kvarteret. Under denna tid har ingen köpare visat intresse för de relativt små tomter som kvarteret
skulle delas in i. Det finn s därför skäl att
ompröva de utgångspunkter som tidigare
gällt.

Trafik

Mellan Skara kommun och Bengt Knutsson Bil AB har avtal träffats om köp av
31.217 m 2 industrimark i den norra delen
av kvarteret Kantarellen. Den nya industrifast igheten sträcker sig tvärs över den centralt belägna gata som films i gällande detaljplan, och strider mot denna. För att
kunna bilda fastighet i enlighet med avtalet
bör ny plan upprättas.
Det södra hörnet på kvarteret Fårtickan
ligger enli gt gällande detaljplan endast 15
meter från skogsvägen "S tockavägen" som
löper i väst-östlig riktning. Strax söder om
Stockavägen finns Petersburgs motionsområde och motionsspår, varifrån en industri-

Kvarteret far två utfarter mot Bj örkelundsgatan, till skillnad mot gällande detaljplan
som endast medger en. Omedelbart innanfdr kvarterets östra gräns reserveras mark
för gemensam till fartsväg för framtida fastigheter och verksamheter i kvarteret. Den

Kantarellen
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Den nya infartsväg som byggs innanför
kvarterets östra gräns kan medföra vissa
störningar för angränsande skogsområde,
jämfört med gällande plan där industrigatan ligger mitt i kvarteret. Men för det första är skogsområdet av sekundärt intresse
för friluftslivet. För det andra är det inte
säkert att en infartsväg medför större störningar för grönområdet än vad en industritomts baksida skulle kunna ge. Slutligen
kan eventuella störningar motverkas med
skyddsplantering längs vägen.

nu aktuella fastigheten kan få tillfart både
från denna väg och direkt från Björkelundsgatan .
Teknisk försörjning
För kvarteret kan en gemensamhetsanläggning komma att behövas både för gemensam tillfartsväg och för gemensamma lednmgar. Läs mer i genomförandebeskrivmngen.
Översvämningsrisk
Som nämnts ovan fInns , i kvarterets södra
del, låglänta partier. lIman denna mark tas i
anspråk för industriverksamhet måste åtgärder vidtas till skydd mot översvämning.
Läs mer igenomförandebeskrivningen.

Minskningen av kvarteret Fårtickan Innebär bättre anpassning till terrängen, vilket
enbart far positiva miljökonsekvenser.

Underskrift
Minskning av kvarteret Fårtickan
Planen innebär att kvarteret Fårtickan
minskas med cirka 612 m2 Den nya gränsen kommer att ligga omedelbart norr om
ett dike och en slänt, och därigenom anpassas betydligt bättre till terrängen än gällande plan. Formellt sker det genom att gällande plan upphävs i denna del.

Detaljplanen är upprättad den 18 apri l
2002.

~E~:Ji~ ~~~Lstadsarkitekt

Planens rniljö- & hälsokonsekvenser
Planen innebär ingen ändring av kvarterets
användning eller av högsta tillåtna byggnadshöjd. Dess konsekvenser för miljö och
hälsa bedöms bli mycket små, jämfört med
gällande detaljplan.

Kantarellen
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Kvarteret Kantarellen

samt upphävande av detaljplan för del av kvarteret Fårtickan
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Genomförandebeskrivning
annan rättighet krävs inte. Företaget ansvarar för utfartsvägens skötsel och underhåll
fram till dess att gemensamhetsanläggning
bildas (se nedan).

Planens syfte
Planen skall göra det möjligt att inom kvarteret Kantarellen bilda större fastigheter än
vad gällande detaljplan medger. Avtal har
tecknats mellan Skara kommun och Bengt
Knutsson Bil AB om försäljning av 31.217
m l mark i kvarterets norra del.

Telmisk försörjning mm
Exakt hur den tekniska försörjningen skall
lösas, regleras inte av detaljplanen. Det
följande är en beskrivning av tänkbara lösnlngar.

Planarbetet
Kvarteret är obebyggt, men detaljplanlades
redan för cirka tjugo år sedan. Därför bedöms denna plan vara av formell karaktär
och sakna intresse för allmänheten. Den
hanteras med enkelt förfarande enligt p lanoch bygglagen 5 :28 vilket innebär att förslaget inte ställs ut, utan skickas direkt till
den som äger fastighet eller på annat sätt
kan vara berörd. Ambitionen är att planen
antas av milj ö- och byggnadsnämnden den
17 maj 2002.

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

Utfarter
Planen innehåller två utfarter frän BjörkeIundsgatan till kvarteret. Bengt Knutsson
Bil AB (i fortsättningen benämnt "företaget") far rätt att anordna egen utfart i det
västra läget. Kommunen förutsättes därutöver ge företaget rätt att på kommunens
mark, inom med g betecknat område, anordna ytterligare en utfart. Denna bekostas
i så fall av fOretaget men byggs enligt tekniska kontorets anvisningar. Servitut eller

Tidigare förslag
1990 års detaljplan förutsatte att ledningar
för vatten och spillvatten skulle läggas
centralt genom hela kvarteret. Den projektering av ledningssträckningen som då
gj ordes, innebar en spillvattenledning med
självfall inom kvarteret vilket förutsatte en
pumpstation intill BjörkeIundsgatan.
Aktuellt förslag
Det nu aktuella förslaget innebär att företagets fastighet far egen anslutningspunkt för
vatten och spillvatten mitt på dess gräns
mot BjörkeIundsgatan, med pumpstation
för spillvattnet. I detta skede behövs ingen
gemensamhetsanläggning i det med g betecknade området, som ligger kvar i kommunens ägo.
Framtida lösningar
Hur och när tillfartsväg och ledningar anordnas till kvarterets södra del är osäkert.
Flera alternativa möjligheter finns:
l. Den fastighet som nu bildats, utökas
ytterligare mot söder. Ansvaret för
eventuella ytterligare ledningar, pumpstationer och körvägar ligger då helt på
företaget.
2. Nya fastigheter eller verksamheter tillkommer inte i kvarteret inom överskåd-

Kantarellen

lig tid. Då byggs varken gemensam tillfartsväg eller gemensamma ledningar.
3. Fastighet/er skapas i kvarterets södra
del. Då bildas gemensamhetsanläggning för tillfartsväg och gemensamma
ledningar i det med g betecknade området. I gemensamhetsanläggningen bör
ingå spillvattenpump och eventuell gatubelysning. Andelstalen fördelas i direkt proportion till de ingående fastigheternas area.

Underslaift
Detaljplanen är upprättad den 18 april
2002.
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En lämpligare lösning för alternativ 3 kan
visa sig vara att bygga ledningar från Kohagsgatan (öster om pianområdet), i det
med NATUR betecknade området. Även i
det fallet behövs en pumpstation.
Företaget har i köpeavtalet förbundit sig att
delta i gemensamhetsanläggning i syfte att
skapa och stå för drift av tillfartsväg till
kommande fastigheter i området.
En ny grundundersökning behövs troligen
som underlag för projektering av ledningar
enligt alternativ 3, eftersom risken att påträffa berg är stor. Vilken lösning som väljs
för vatten- och spillvattenförsörjningen,
beror på vad grundundersökning och projektering kommer fram till. Valet påverkar
inte detaljplanens utformning.

Skydd mot översvämning
I kvarterets södra del finns låglänta partier
som tidigare översvämmats. På senare år
har kommunen förbättrat avrinningen genom att sänka det dike som avvattnar området. Trots detta kvarstår viss risk för
översvämning. Ansvaret för att vidta de
åtgärder som behövs för att skydda mot
detta ligger på framtida ägare. Kommunen
avser inte att genomföra någon uppfylInad
av marken, eftersom en sådan bör anpassas
till den bebyggelse och/eller verksamhet
som blir aktuell. Om kommunen i förtid
fyller upp marken skulle det både kunna ge
oklara ansvarsförhållanden och medföra
onödiga sättningsskador.

Kantarellen
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Erik Westlin
planarkitekt

