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DETALJPLAN FÖR 

DEL A V KV ARTERET MERKURlUS 
I SKARA TÄTORT , SKARA KOMMUN, SKARABORGS LÄN 

Planbeskrivni ng 

HANDLINGAR 

Detaljplanen utgörs av plankarta med bestämmelser,plan 
beskrivning och genomförandebeskrivning . 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

Planområdet omfattar cirka 400 kvadratmeter och utgörs 
av den kringbyggda gården på fastigheten Merkurius l . 
Kvar t e r et Merkurius ligger omedelbart söder om Stortor
get, och Merkurius l inrymmer bank, tobaksaffär , konfek
tyraff är, guldsmed , bokhandel, kontor och bostäder. Går
den används för parkering (5 platser) och inlas tning, 
med inkörsport i väster fr ån den de l av Klostergatan 
som ä r gågata. 

För kvarteret gäller Ändrad stadsplan för kvarteret Bal
der m fl, fas tställd av Kung l Maj:t den 20 januari 1956 . 
Enligt denna får endast den norra delen av gården byggas 
över med ett 4,0 meter högt bjälklag , vi l ket också ut 
nyttjats. 

Planområdet omfattar endast den inre delen av fas tigheten 
Me rkur ius l , vilken ägs av Göran Liljegren , Tidaholm. Inga 
andra fastighetsägare bedöms vara berörda av detaljplanen . 
Någon separat fastighetsförteckning upprättas där f ör inte . 

Ägaren till Merkurius l har i brev till bygg nadsnämnde n 
begärt att gällande detaljplan änd ras så att hela gå rden 
kan byggas över. 

DETALJPLANENS INNEBÖRD 

För att til l godose fastighetsägar e ns begäran innebär pla
nen att gården får byggas över med ett ~jälklag som skall 
utföras så att planteringar kan an l äggas på det. De tta in
ne bär både att lokal ytorna i bottenvåninge n utökas och att 
en bättre utemiljö kan anordnas för befintliga bostäder. 
Det är dessutom en stor fördel att trafiken till fastighe 
ten försvinner från Klostergatan eftersom infarten ur såväl 
trafiksäke rhe ts- som miljösynpunkt har ett mycket olämpligt 
läge. 

Kravet på godtagbara utrymningsvägar b l a från gården skall 
naturligtvis tillgodoses , vilket bevakas vid bygglovgiv
ninge n. 
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Den föreslagna tillbyggnaden innebär att de nuvarande par
keringsplatserna försvinner. Samtidigt ökas e xploateringen 
vilket ger ett större parkeringsbehov än tidigare . För att 
til l godose detta ökade behov och kompensera de parkerings
platser som försvinner erbjuds fastighetsäga r e n s k friköp 
av parkeringsplatser i enlighet med den av kommunfullmäk 
tige antagna parkeringsnormen. Denna möjlighet preciseras 
närmare igenomförandebeskrivningen . 

Innan gården bebyggs behöver sannolikt en arkeologisk 
utgrävning göras som skall bekostas av exploatören . För 
att bedöma omfattningen aven sådan bör först en prov
undersökning göras. 

I kvarteret Merkurius saknas skyddsrumsplatser . Man hän 
visas till befintligt skyddsrum i kvarteret Loke, vilket 
dagtid kommer att ge ett visst ur.derskott. Att bygga 
nytt skyddsrum i kvarteret Merkurius bedöms som orea
listiskt eftersom det för närvara~de saknas pengar för 
skyddsrumsbyggnader. 

UNDERSKRIFT 

Detaljplanen upprättad den 19 maj och reviderad den 1 3 
1988. 

eecc AJ-~-->-<s-o-n------
stadsarkitekt 

n: (Un. tt? 
\JfJ;i vvvt ~ 
Eri:~ \~estlin 

pla~. arki tekt 



DETALJ PLAN FÖR 

DEL AV KV ARTERET MERKURlUS 
I SKARA TÄTORT , SKARA KOMMUN , SKARABORGS LÄN 

G enomfö ran de beskrivn i ng 

Deta lj plane n möjli ggör överbyggnad av gården på Merkuri us 
l med ett p lanterbart bjälk l ag . Byggstart beräknas ske så 
sna r t deta ljplan och bygg l ov vunni t laga kraft . Pl anens 
ge no mförandetid regleras i p l anbes tämmels e r na och upphö r 
5 år från den da g plane n vunnit laga kraft . Ex p l oater i nge n 
genomförs helt i privat r eg i. Erforderliga arkeologiska 
utgrävn ingar bekostas av exploatören . 

Den före slagna tillbyggnade n in nebär bl a att d e nuvara nde 
parker ingsplatse rna försvinner . Enligt den av kommun f ull
mäkt i ge antagna parkeringsnormen för Skara c e ntrum k an 
kommunen då erbjuda s k fr i köp vilket innebär att parke
ringsbehovet får tillgodoses på allmänna parkeringsplat
ser i e ller intill Skara centrum . Behovet beräknas preli
minärt en ligt följa nde . 
- Nuvarande p - platser på gården som försvin

ner . 
- Utökat parkeringsbehov , beräk na t på t ill

kommande 25 0 kvadratmeter bruttoarea och 
behovet 14 platser per 10 00 kvadratmeter 
BTA med s k samnyttjande 

5 platser 

3 , 5 platser 

S : a 8, 5 platser 

Slutlig ställning till parker ingsbehovet tas då bygglov 
ges . 

Detaljpl an upprätt ad den 19 maj och reviderad d en 13 ju
ni 1988. 

~~~~~o-n--------
stadsarkitekt 

Erik l"Iestlin 
planarkitekt 



Postadress 
Box 103 
53200 Skara 

SKARA KOMMUN A-87-88 

STADSARKITEKTKONTORET 

Till 
Byggnadsnämnden i Skara kommun 

UTLATANDE 
efter samråd kring detaljplan för del av kvarteret 
Merkurius i Skara tätort, upprättad den 19 maj 1988 

Ovannämnda detaljplan har handlagts enligt reglerna 
för enkelt planförfarande i PBL 5:28 . Planen innebär 
en mi ndre utökning av byggrätten i gällande stadsplan 
och har knappast något intresse för en bredare allmän
het. 

Ett samrådsmöte hölls den 19 maj i Skaraborgsbankens 
lokaler , till vi l ket fastighetsägaren samt boende 
och affärsinnehavare på fastigheten var inbjudna. Vid 
mötet deltog 17 personer utöver byggnadsnämndens rep
resentanter. Bl a framfördes följande synpunkter. 
- Det blir en bra l ösning. 
- Inga obehöriga bör kunna komma upp på terrassen . 
- Det behövs inga planteringar - ingen kommer ändå 

att vistas på gården. 
- Det måste vara smidigt att med cykel, varukärra 

etc ta sig in till entreerna på gårdens södra sida . 

Kommentar: De synpunkter som framförts avser i huvud
sak detaljer, som löses vid husprojekteringen och inte 
berör planens utformning. St adsarkitektkontoret delar 
inte uppfattningen att gården inte kommer att användas 
och planen kräver att bjälklaget utförs så att plante
ringar kan anläggas på det. Exakt hur detta sker be
vakas vid bygglovprövningen. 

Detaljplanen har i sin helhet sänts på samrådsremiss 
till dem som inbjöds till samrådsmötet samt till kom
munstyrelsen , gatukontoret, brandförsvaret, kultur
nämnden, stadsingenjörskontoret, länsmuseet, fastig
hetsbildningsmyndigheten, hyresgästföreningen och 
länsstyre ls e n. 

Följande svar har inkommit . 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har inget att erinra 
mot detaljplanen. 

Gatukontoret har i princip inget att erinra men kon
staterar att fem parkeringsplatser försvinner från 
centrala Skara. 

Gatuadress 
Stadsarkitektkontoret 
Ö. Kungshusgatan 3 

Telefon 
0511116300 

Postgiro 
2 10 12-0 

Bankgiro 
214-7296 
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Brandförsvaret har inget att erinra under förutsätt
ning att överbyggnaden kan nås via en utvändig trappa 
för brandförsvarets insatser. 

Kommentar: Frågan bevakas vid bygglovprövningen och de 
preliminära husritningar som hittills presenterats till
godoser brandförsvarets krav. 

Kulturnämnden har inget att erinra men påpekar vikten 
av arkeologisk utgrävning. 

Kommentar: se svaret på länsmuseets skrivelse nedan. 

Länsmuseet har i huvudsak inget att erinra om exteriö
rerna mot gatorna bibehålles oförändrade. Därutöver 
framhåller man bl a följande.Planområdet ligger inom 
den del av Skara som omfattas av fornminnes lagens be
stämmelser, och ingrepp i marken fordrar länsstyrelsens 
tillstånd . såväl det antikvariska som vetenskapliga vär 
det av kvarvarande kulturlager är mycket stort, men utan 
föregående provundersökning är det omöjligt att säga i 
vilket tillstånd de befinner sig . Stor varsamhet bör 
iakttas då överbyggnaden ansl utes till befintliga fasa 
der. Särskilt gäller detta byggnadsdetaljer som port
omfattningar samt vid inkörsporten från Klostergatan. 
Det är viktigt att porten även i fortsättningen upp 
fattas som en inkörsport till en gårdsmiljö. 

Kommentar: Detaljplanen utgår från att de synpunkter 
länsmuseet framfört tillgodoses. Anpassningen till be
fintliga fasader m m skall bevakas vid bygglovprövning
en . Kopia av länsmuseets skrivelse har överlämnats ~i l l 
fastighetsägarens representant . 

Länsstyrelsen, som yttrat sig över ett förslag daterat 
den 16 maj, har inget att erinra mot den plantekniska 
utformningen eller mot förfarandet. Därutöver framför 
man dock bl a följande. Brandskyddsfrågan, dvs åtkom
ligheten till kvarterets ins ida , bör diskuteras. För
slaget till ospecificerat parkeringsköp kan vara en 
olämplig juridisk lösning . Det bör framhållas att par
keringsköp skall vara ett frivilligt ingånget avtal 
som inte kan framtvingas av byggnadsnämnden i samband 
med bygglovsprövning . Parkeringsköp bör inte användas 
för att finansiera parkering på allmän plats. 

Planen berör riksintresse för kulturminnesvård. Före
slagen provundersökning är en bra åtgärd. Resultatet 
får visa vad som eventuellt ytterligare erfordras för 
att tillgodose riksintresset . Varsamhet bör iakttas 
med olika byggnadsdetaljer på befintliga hus där över
byggnaden skall ansluta . 

Kommentar: Vad gäller brandskydd och kulturminnesvård 
hänvisas till svaren på brandförsvarets och länsmuseets 
skrivelser ovan . Beträffande parkering anges i beskriv-
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ningen a tt planen innebär att möjli gheten till parke
ring på fastigheten försvinner. De tta är felaktigt och 
har reviderats . Enlig t lagstiftningen är fastighets
ägaren skyldig att anordna lämpligt utrymme för parke
ring på tomten eller i dess närhet . Detta kan lösas på 
fl era o l ika sätt . Det kan innebära kä llargarage eller 
parkering under gårdsbjä l klaget. Fastighetsägaren kan 
också , via ett avtal som knyts till fasti gheten , till
godos e behovet på annan f asti ghet . Vidare kan Skara 
kommun i enlighet med parkeringsnormen för Skara Cent
rum , erb juda s k parkeringsköp där parkeringsbehovet 
får tillgodoses på a llmänna parkeringsplatser i el l er 
i omedelbar anslutning till Skara cen trum . Det bör 
dock poängteras att fastighet s ägaren inte kan tvingas 
till parkeringsköp om han själv kan anordna bilplatser 
enligt byggnadsnämndens krav. 

Revideri ngen den 13 juni innebär en korrigering av det 
felakti ga påståendet att planen omöj liggör parkeri ng 
på fastigheten. Detta betraktas som en redaktionell 
änd r ing som inte behöver godkännas av sakägare. 

Enligt kommunfullmäktiges beslut den 2 juli 1987 kan 
byggnadsnämnden i fullmäktiges ställ e antaga detalj
plan i de fall be stämmelserna om enkelt planförfarande 
får tillämpas . Med hänvisning till ovanstående fö r e 
slås byggnadsnämnden bes lu ta 

att antaga detaljplanen , upprättad den 19 maj och revi
derad den 13 juni 1988. 

Skara den 13 juni 1 988 

~oqo~~-~~~ 
stadsarkitekt planark itekt 


