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Detaljplan för

Tankställe vid Vilangatan
(Domprostegården 2:2 mm)
i Skara tätort, Skara kommun

Antagen av samhällsbyggnadsnämnden
den 23 januari 2007.
laga kraft den 21 februar i 2007 .

Planbeskrivning
Handlin ar
Detaljplanen utgörs av denna beskrivning, en
illustrationsplan, en plankarta med bestämmelser samt en genomförandebeskrivning. Till
planen hör en fastighetsförteckning.

Sammanfattnin

Översiktlig plan
Det finns ingen översikt lig plan som har betydelse i detta sammanhang.
Gällande detaljplaner
För planområdet och dess omgivning gäller de
detaljplaner som framgår av följande karta och
förteckning .

Planens huvudsyfte är att möjliggöra etablering av ett tankställe mellan Vilangatan och
Skaraborgsgatan i östra delen av Skara.

Förutsättnin ar

Läge och omfattning
Planområdet omfattar drygt 6.000 m' varav
1.835 m' utgörs av fastigheten Domprostegården 2:2.
Markägare
Domprostegården 2:2 ägs av G & K Blanks
Fastigheter AB. Övrig mark inom planområdet
(Domprostegården 2: I) ägs av Skara kommun.

Inom planområdet:
248 Stadsplan för kvarteret Krämaren mm,
fastställd 21 /4 1975.
348 Detaljplan för delar av kvarteren Akaren och Turisten, lagakraftvunnen
14/101997.
362 Detaljplan för Krämaren 21 och 32
(Jula Postorder och Mariann Grammofon), lagakraftvunnen 4/4 2000.
Utanför planområdet:
295
Detaljplan för Akaren 2, lagakraftvunnen 11 /9 1992.
380 Detaljplan för Turisten 2 (f d VIP Motell), lagakraftvunnen 13/1 2006.
Enligt plan 348 fär del av planområdet användas för parkering. Marken fär endast undan-
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tagsvis bebyggas. Fönninskat utdrag av planen
finns som bilaga till beskrivningen.

Markanvändning
G & K Blanks Fastigheter AB köpte för några
år sedan fastigheten Domprostegården 2:2 för
att iordningställa den som asfalterad personaIoch kundparkering för Julahuset, som ligger
norr om Skaraborgsgatan. På Domprostegården 2:2 finns idag cirka 55 parkeringsplatser.
Topografi och vegetation
Parkeringen är asfalterad, och sluttar svagt mot
Vilangatan . Den del som ligger närmast Skaraborgsgatan ligger mellan Y, och en meter
över körbanan. Parkeringen omges av gräsytor.
Längs Skaraborgsgatan samt den norra (yttre)
delen av Vilangatan finns en relativt ung trädrad, som har stor betydelse för gatumiljön .
Trafik
Parkeringen har två infarter från Vilangatan.
Vilangatan leder i övrigt fram till en relativt
stor parkeringsyta som används av besökare
till Vilanområdet. Den fungerar tills vidare
även som infartsgata till Skara camping, men
planer finns på att bygga ny campinginfart via
hotelltomten öster om planområdet. Det påverkar emellertid inte detaljplanen .
I planområdets norra del finns en gång- och
cykelväg, som via ett övergångsställe förbinder
Vilangatan med Julahuset och andra fastigheter norr om Skaraborgsgatan. Via den kan fotgängare och cyklister förflytta sig mellan
planområdet och Julahuset på ett bekvämt och
relativt trafiksäkert sätt.

Allmänna ledningar
Av kartan nedan framgår de allmänna ledningar som finns inom planområdet.

-

-

-

-

Skäl för att

öra detal'plan

Bensinbolaget Stl Sweden AB samt FordonsGas Väst har sedan en tid sökt lämplig plats
för att i Skara tätort etablera tankställen för
försäljning av drivmedel. Under år 2006 har de
frågat om möjligheten att göra detta på fastigheten Domprostegården 2:2. Fastighetsägaren,
G & K Blanks Fastigheter AB, har bedömt att
det är både möjligt och lämpligt förutsatt att
fastigheten utökas något för att kunna inrymma både tankställe och parkering. Miljö- och
byggnadskontoret har preliminärt gjort samma
bedömning.
En sådan ändring förutsätter att ny detaljplan
upprättas.

Planens innebörd
Planen innebär i korthet följande .
l. Dagens parkeringsområde utökas något
mot nordväst (mot Skaraborgsgatan) och
sydväst.
2. Parkeringsområdet far i framtiden användas inte bara för parkering utan även för
drivmedelsförsäljning.
3. Skänntak över pumparna får uppföras med
högsta totalhöjd 5.5 meter.
4. Samhällsbyggnadsnämnden far medge att
mindre byggnader får uppföras
5. Del av slänten mot Skaraborgsgatan buskplanteras.

Platsens läge
Platsen har ett bra läge för försäljning av
drivmedel. Den ligger nära Vilans trafikplats,
och omges av verksamheter med bilburna besökare t ex Julahuset, Hotellet, McDonald's,
OK samt Vilanområdet med camping, idrottshall, badhus, ishall mm .
Verksamhet och bebyggelse
Syftet är att möjliggöra etablering aven automatstation för drivmedel. Det med G, betecknade området far enligt bestämmelserna användas för "Bensinstation och parkering". Med
det avses försäljning av drivmedel samt
biluppställning, Försäljning av biltiIlbehör kan
medges om de ryms inom automatstationens
koncept. Försäljning av andra varor t ex livsmedel medges inte.
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Inom den del av planområdet där pumpar och
skärmtak sätts upp, får byggnadshöjden uppgå
till 5.5 meters totalhöjd. Det är vad som normalt krävs för att höga fordon skall kunna köra
in under ett skärmtak. Byggnadshöjden för övriga byggnader begränsas till 3.5 meter.
Planen styr inte hur skyltar och belysning arrangeras och sätts upp. Såväl skyltning som
belysning kommer naturligtvis att finnas men
inte så att de uppenbart påverkar trafiksäkerheten eller stadsbilden negativt. Detta bedöms i
anslutning till bygglovprövningen.
Planen reglerar inte heller exakt hur pumpar,
gaslager, kompressionshus och p-platser placeras i förhållande till varandra. Det som visas i
illustrationsplanen är en av flera tänkbara lösningar. Även detta bedöms i anslutning till
bygglovprövningen.

Friytor och buskplantering
Planområdets friytor är skyddsområden som
inte används som park. Hur området mot Skaraborgsgatan anläggs, planteras och sköts är
emellertid mycket viktigt för gatumiljön . När
parkeringsytan vidgas mot nordväst kommer
asfaltkanten att ligga relativt högt över Skaraborgsgatan . Mellan asfalten och de nuvarande
träden bildas en relativt brant slänt. För att gatumiljön skall bli estetiskt godtagbar skall
slänten planteras med grupper av buskar.
Planen förutsätter därför att ett cirka 4 meter
brett område nordväst om kvarteret anläggs
som buskplanterat skyddsområde, i huvudsak
som illustrationsplanen visar. Ett avtal om detta behövs mellan Skara kommun och fastighetsägaren, se genomförandebeskrivningen.

Trafik
Två in- och utfarter får även i fortsättningen
finnas mot Vilangatan. Gång- och cykelvägen
som förbinder Vilangatan med området norr
om Skaraborgsgatan kommer att finnas kvar.
Teknisk flirsörjning
Nuvarande ledningar och kablar för vatten och
el förutsätts ligga kvar varför planen innehåller
ett ledningsområde betecknat u på plankartan.

Mil"ö- och hölsokonsekvenser
Om genomförandet aven detaljplan kan antas
medföra sådan betydande miljöpåverkan som
avses i miljöbalken 6 kap II § skall s k miljöbedömning göras. Alla detaljplaner skall behovsbedömas dvs kommunen skall ta ställning
till om miljöbedömning behövs. Miljö- och
byggnadskontorets bedömning är att detaljplanen inte kan antas medföra sådan betydande
miljöpåverkan som avses i miljöbalken. Någon
miljöbedömning krävs därför inte. Istället görs
följande sammanställning av planens möjliga
miljö- och hälsokonsekvenser.

Trafik och miljö
Tankstället alstrar naturligtvis biltrafik, men
det bedöms inte innebära någon oacceptabel
miljöpåverkan. I omgivningen finns ett flertal
bilberoende verksamheter, och miljön är sedan
länge planerad för och präglad av detta.
Olycks- och fliroreningsrisker
Bedömningen av olycks- och föroreningsrisker
görs endast översiktligt i detaljplanen. En
närmare avvägning sker innan tillstånd ges för
hantering av brandfarliga varor, samt vid bygglovprövningen. Räddningsverket har f ö redan
den 26 oktober tillstyrkt en ansökan från Fordons Gas i Sverige AB om hantering av brandfarlig vara på platsen, förutsatt att ett antal
villkor uppfylls.
Gastankstationen skall tillhandahålla metangas
(CH,). Beroende på hur den produceras kallas
den antingen biogas, som är ett förnybart
bränsle, eller naturgas som är fossilt. Regler
och riktlinjer för gastankstationer finns i en s k
Tankstationsanvisning från september 2006
(TSA06). Enligt den bör avståndet från gaslagret till byggnader uppgå till minst 25 meter.
Avståndet till husvagnscampingen blir cirka 3 O
meter.

Underskrift
Detaljplanen är upprättad den 18 december

~

Osten Andersson
stadsarkitekt
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Erik Westlin
planarkitekt
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Detaljplan för

Tankställe vid Vilangatan
(Domprostegården 2:2 mm)
i Skara tätort, Skara kommun

Genomförandebeskrivning

Antagen av samhällsbyggnadsnämnden
den 23 januari 2007.
laga kraft den 21 februari 2007.

inte annan överenskommelse träffas med
fastighetsägaren.

Planens syfte
Planens huvudsyfte är att möjliggöra etablering av ett nytt tankställe mellan Vilangatan
och Skaraborgsgatan i östra delen av Skara.

Kvarter och fasti het

Handlä

Planen förutsätter att ca 612 m' överförs från
Domprostegården 2:2 till Domprostegården
2: I och ca 221 m' från Domprostegården 2: I
till Domprostegården 2:2.

nin

Planen bedöms vara av begränsad betydelse
och sakna betydelse för allmänheten. Den hanteras därför med enkelt förfarande enligt planoch bygglagen 5:28 vilket innebär att förslaget
inte ställs ut, utan skickas direkt till den som
äger grannfastighet eller på annat sätt kan vara
berörd av planen. Ambitionen är att planen antas av samhällsbyggnadsnämnden den 24 januari 2007.

Kvarteret föreslås få namnet Bilisten vilket betyder att Domprostegården 2:2 får beteckningen Bilisten I. Fastighetens adress blir sannolikt
Skaraborgsgatan 68.
Beslut om kvartersnamn, fastighetsnamn och
adress tas separat.

Skyddsplanterin

Genomförandetid

Planen förutsätter att ett fyra meter brett område nordväst och nordost om kvarteret anläggs
som buskplanterat skyddsområde. Avtal om
det skall träffas mellan Skara kommun och G
& K Blanks Fastigheter AB (nedan benämnd
fastighetsägaren) med i huvudsak följande innebörd.
I. Fastighetsägaren bekostar buskplantering
enligt kommunens anvisningar och i huvudsaklig överensstämmelse med illustrationsplanen.
2. Sedan planteringen fardigställts övertar
Skara kommun all framtida skötsel och
städning av planteringen. Fastighetsägaren
skall till Skara kommun betala en engångssumma för att täcka kostnader för den
framtida skötseln.
3. Skara kommun är skyldig se till att buskarna inte blir högre än en meter över parkeringsytans asfaltkant, om inte annan
överenskommelse träffas med fastighetsägaren.
4. Kommunen får inte buskplantera ytterligare ytor mellan G l-området och gatorna, om

Planens genomförandetid regleras i bestämmelserna och är fem år från den dag planen
vunnit laga kraft.

Underskrift
Detaljplanen är upprättad den 18 december
2006.

( ~d~~ ~L
stadsarkitekt

TANKSTÄLLE VILANGATAN

planarkitekt

Antagen av samhällsbyggnadsnämnden den 23 januari 2007.
Laga kraft den 21 febru~!J2007

