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ÄNDRAD DETALJPLAN FÖR

SKARA SOMMARLANDS KÖPSTAD
(INGELSTORP 1:17)
I SKARA KOMMUN, SKARABORGS LÄN

Planbeskrivning
HANDLINGAR
Planen utgörs av denna planbeskrivning med tillhörande plankarta, planbestämmelser och genomförandebeskrivning. Plankartan, tillika grundkarta, utgörs aven nedförminskad version av
detaljplan för Skara Sommarlands köpstad, antagen av Skara
kommunfullmäktige den 30 januari 1989. Kartan har kompletterats med aktuella fastighetsförhållanden.
INLEDNING
Detaljplanen syftar endast till att möjliggöra överbyggnad av
de planerade gågatorna inom Skara Sommarlands köpstad.
PLANDATA

planområdet

(utdrag ur detaljplanen för Skara Sommarlands köpstad)

2

Planområdet utgörs av den västra delen av detaljplanen för
Skara Sommarlands Köpstad, antagen den 30 januari 1989. Det
omfattar den nybildade fastigheten Ingelstorp 1:17, och dess
gränser framgår av kartan på föregående sida.
MARKÄGOFÖRHÄLLANDEN

All mark inom och intill planområdet ägs av Skara Sommarland
AB och Club Marianne AB. Någon särskild fastighetsförteckning
har inte bedömts vara nödvändig.
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Den nu gällande detaljplanen för köpstaden vann laga kraft den
28 februari 1989. Planen innebär att 45 % av köpstadsfastighetens area får bebyggas dvs cirka 18.300 kvadratmeter.
DETALJPLANENS INNEBÖRD

Denna nya detaljplan innebär att nuvarande byggrätt kompletteras med en rätt att bygga tak över ytterligare 10 % av
fastighetens area. Inom dessa 10 % får inte anordnas butikslokaler varför den totala arean för försäljning inte ökas.
BRANDSKYDD

Den begärda överbyggnaden medför att åtgärderna för brandskydd
och utrymning kraftigt måste förstärkas. Även av detta skäl
får inomhusgatorna inte blockeras av t ex butiksinredningar el
likn. Troligen måste hela köpstaden förses med sprinkleranläggning, och brandskyddande korridorer byggas för att ge godtagbara utrymningsvägar åt de centrala delarna. Dessa frågor
kommer i första hand att bevakas vid bygglovprövningen.
SAMRÅD

samrådskretsen är mycket liten, och planen har knappast någon
betydelse för en bredare allmänhet. Planarbetet avses därför
drivas med ett s k enkelt förfarande.
UNDERSKRIFT

Detaljplanen upprättad den 12 april 1989
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stadsarkitekt
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planarkitekt
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Planbestämmelser
För detaljplanen gäller samma bestämmelser som i detaljplan
för Skara Sommarlands köpstad, senast reviderad den 10 november 1988. Enda undantage t utgör rubriken "UTNYTTJANDEGRAD" där
tidigare bestämmelse ersätts av följande.
el 0,55

e 2 0,45

Största exploateringsgrad i bruttoarea per fas tighetsarea.
Största lokalarea för butiker, räknad i bruttoarea per fastighetsarea.

Genomförandetiden slutar fem å r
taljplanen vunnit laga kraft.

fra n den dag den ändrade de -

Detaljplanen upprättad den 12 april 1989.
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I SKARA KOMMUN, SKARABORGS LÄN

Genomförandebeskrivning
INLEDNING

Detaljplanen innebär en rätt att bygga tak över de planerade
gågatorna inom Skara Sommarlands köpstad.
TIDPLAN

Taken över gågatorna kommer troligen att byggas samtidigt som
köpstaden, vilken beräknas stå klar i april 1990.
ADMINISTRATIVA FRÅGOR

Genomförandetiden regleras i planbestämmelserna och upphör 5
år efter det att planen vunnit laga kraft.
HUVUDMANNASKAP

Gatuöverbyggnaderna utförs, liksom köpstaden i övrigt, helt i
enskild regi.
BETRÄFFANDE PLANHANDLINGARNA

För att även i fortsättningen få alla väsentliga uppgifter
samlade på en karta bör man, på den karta som t i llhör detaljplanen antagen den 30 januari 1989, med t ex röd färg lägga in
de revideringar som denna planändring innebär. på kartan bör
då också finnas en hänvisning till denna plan.
UNDERSKRIFT

rmad

:J;72:
AndZ~son

Osten
stadsarkitekt

den 12

april ~ &bL
Erik Westlin
planarkitekt

. v.'

.~v

_._

.. "

2Y';2m.:uitr:ämnden , tiKard

Skara Kommun
Byggnadsnämnden

1989 -04- 1 ~

L3r2JO

l

Köpstaden Skara Sommarla nd
Arbetet med planering av köpstaden har pågått intensivt
sedan februari med marknadskonsult, hyresgäster och
entreprenör.
Vid kontakter med hyresgäster och personalorganisation
har starka krav och önskemål framkommit om klimatskyddade gator inom området.
Planeringen av huskroppen har därför förberetts
f ör att
enkelt kunna överbygga
gaturummen tekniskt, brand kravsmässigt och estetiskt.
Planen med~er idag en exploatering om 0.45 vilket innebär
ca lS.300m •
Vi hemstäl~er därför om en min~re.planförän~ring medförande
att ytan for handel kan kvarsta vld lS3.00m men att överbyggnad av ga urum kan ske om ca 4.000m 2 inom byggrätten.
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