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Plan bestämmelser 
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Följande göller inom områden med nedanstående beteckningar . Dör beteckning saknas 
göller bestämmelsen inom hela planområdet . Endast angiven användning och utformning 
är tillåten . 

GRÄNSBETECKNINGAR 

- - - - Linje på kartan ritad 3 mm utanför planområdets gröns . 

- - - - - Anvöndningsgröns 
-- .. -- .. - Egenskapsgräns 

MARKANVÄNDN I NG 

Allmän plats 

C1:RD~STRIGAT~.:=J Industr itrafik 

Kvartersmar k 

[ffi ~ = = =:J Handel och industri 

UTFORMNING AV ALLMÄN PLATS 

+ 0.0 Föreskriven höjd över nollplanet 

~~'v~ : : ~ Gång- och cykelväg . Vid bygglovprövning kan byggnadsnämnden 
medge fasti ghetsu tf art över denna mark . 

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE 
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PLACERING, UTFORMNING 

Byggnads avstånd til l fastighetsgräns får inte vara mindre än dess höjd och allra minst 
4.5 meter. 

Byggnad får inte uppföras t i Il högre byggnadshöjd än 10, O meter 

STÖRNINGSSKYDD 

Verksamheten får inte vara störande för omgivningen . 

ADMINISTRATIV BESTÄMMELSE 

Genomförandetiden slutar fem år från den dag planen vunnit laga kraft. 

ÖVRIGT 

Grundkarta utgörs av aktuellt utdrag ur Skara kommuns primörkarta i skala 1:1000. 
Grundkartebeteckningar samt förminskat utdrag ur gällande stadsplan finns som bi lagor 
till planhandlingarna. 

Antagen av byggnadsnämnden den 14 januari 1991 

Laga kraft den 11 februari 1991 

OXEN 32 mm 

SKA RA T Ä TORT 
PLANKARTA 8318 
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An t age n av bygg nads nämnde n de n 14 j an ua r i 199 1 

Laga kr a f t de n 11 fe brua r i 199 1 

DETALJPLAN FÖR 

Oxen 32 ffi ffi 

I SKARA TÄTORT, SKARA KOMMUN 

Planbeskrivning 

HANDLINGAR 

8318 

Planen utgörs av denna planbeskrivning med tillhörande plan
karta samt planbestämmelser och genomförandebeskrivning. Till 
planen hör en separat fastighets förteckning. Plankartan är 
uppritad på aktuellt utdrag ur Skara kommuns primärkarta i 
skala 1:1000. Någon separat grundkarta har inte upprättats. 

PLANENS SYFTE 

Planen är direkt föranledd aven begäran från Nordic Indus tri
hus AB att öppna en dagligvaruhandel på Oxen 32. Planens hu
v udsyfte är att medge att fast i ghete rna inom planområdet an
vänds inte bara för industri uta n ä ven för handel . 

Planarnrådet utgörs av Afsengatan samt den del av kvarteret Ox
en som ligger omedelbart öster därom. 

MARKÄGARE INOM PLANOMRÄDET 

Oxen 32 ägs av Nordic Industrihus AB (lagfart ej klar), Oxen 
33 av Johnnie Croona (lagfart ej klar) och Oxen 34 av Johans
sons Elektriska i Skara AB. Hospitalsgården 2:2 , som omfattar 
både kvartersmark och gatumark, tillhör I.Ståhlbergs Akeri AB. 
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En mindre del av Hospitalsgatan ägs av Scan Väst. Övrig allmän 
plats tillhör Skara kommun. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

För planområdet gäller Ändrad stadsplan för västra delen av 
kvarteret Oxen m m, fastställd av länsstyrelsen den 27 juni 
1986 (se bilaga). Stadsplanen är i huvudsak identisk med den 
nu aktuella detaljplanen, bortsett från att den inte medger 
handel. För omkringliggande mark gäller Ändrad och utvidgad 
stadsplan för del av stg 852F, kv Oxen mm, fastställd av läns
styrelsen den 7 juli 1976. Inom stora delar av denna plan, för 
vilken den s k genomförandetiden gått ut, tilläts såväl handel 
som industri. 

I beslut den 22 oktober 1990 (§ 115) uttalade kommunfullmäkti
ge dels att fri rätt till etablering av handel inklusive livs
medel skall tillåtas inom Sommarlands Köpstad och det s k Vi
lanområdet, dels att ansökningar om handel även inom andra 
lämpliga områden måste behandlas positivt (se bilaga). 

BEFINTLIGA FÖRHALLANDEN 

Inom planområdet finns på Oxen 32 en större industribyggnad 
s om tidigare anv änts som äggpackeri mm av Kronägg . på Oxen 3 4 
finns lokaler för Johanssons Elektriska i Skara AB. Byggnaden 
på Hospitalsgården 2:2 har för flera år sedan använts som ben
sinstation men nyttjas i dag för åkeriverksamhet . Närmast Af
sen har kommunen en avloppspumpstation. 

Planområdet nås lätt med bil, särskilt västerifrån från ron
dellen på väg 184 via Skaraborgsgatan, Smedstorpsgatan och 
Hospitalsgatan men också österifrån via Filipsdalsgatan, 
Smedstorpsgatan och Afsengatan. För cyklister finns norrifrån 
en förbindelse mellan kvarteren Oxen och Tjuren och österifrån 
en cykelväg längs Smedstorpsgatans norra sida. En gångväg 
finns längs Afsengatans västra sida . 

SKÄL FÖR PLANÄNDRING 

Ägaren till Oxen 32 har begärt planändringen för att få etab
lera dagligvaruförsäljing i den f d industribyggnaden. Bygg
naden bedöms ha goda förutsättningar för en sådan användning. 
Fastigheten ligger inom cykel avstånd från en stor del av Skara 
tätort, och nås med bil på ett sådant sätt att störningar inte 
uppkommer för några bostadsområden. 
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Detaljplanens innebörd: 

Detaljplanen är en direkt följd av fastighetsägarens begäran 
och kommunfullmäktiges ovan nämnda beslut, och innebär i stort 
sett endast att fastigheterna inom planområdet får användas 
inte bara för industri utan även för handel. För att en sådan 
blandad användning skall kunna godtas innehåller planen krav 
på att verksamheterna inte får medföra störningar för grann
fastigheterna. Avsikten är främst att förhindra att miljöstö
rande verksamhet etableras i direkt anslutning till butikslo
kaler. Däremot kan kravet knappast tillämpas på den trafik som 
en handelsetablering alstrar. 

Även om man försöker undvika det, är det nästan ofrånkomligt 
att vissa störningar kan uppstå då man etablerar handel i ett 
industriområde. Industri och handel har till stor del olika 
krav och egenskaper. Berörda parter, inklusive de kunder som 
söker sig till en butik i detta läge, förutsättes dock vara 
medvetna om detta. 

Planens innehåll i övrigt är i huvudsak identiskt med gällande 
stadsplan. Ett undantag utgör pumpstationen, som inordnas i 
industriområdet i stället för att som tidigare utgöra ett om
råde för allmänt ändamål, en förändring som bedöms ge större 
flexibilitet utan negativa effekter. För att säkerställa be
fintliga ledningar fram till transformatorstationentionen på 
Oxen 33 har ett u-område lagts in längs den norra gränsen på 
fastigheten. För att effektivt kunna utnyttja kvarteret Geten 
väster om planområdet innehåller planen en rätt för byggnads
nämnden att medge utfarter över gång- och cykelvägen intill 
Afsengatan. Slutligen avviker detaljplanen från gällande plan 
även genom att den är upprättad enligt den nya plan- och bygg
lagen vilket bl a innebär en preciserad genomförandetid och 
ger byggnadsnämnden rätt att vid bygglovprövning ta ut en 
planavgift. 

UNDERSKRIFT 

Detaljplanen är upprättad den 5 november och reviderad den 26 
november 1990. 

Erik Westlin 
planarkitekt 
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Antagen av byg gnads nämnde n den 14 januari 1991 

Laga kraft den 11 februari 1991 

DETALJPLAN FÖR 

Oxen 32 m m 
I SKARA TÄTORT, SKARA KOMMUN 

Genomförandebeskrivning 

INLEDNING 

8318 

Detaljplanen innebär i stort sett endast att fastigheterna i
nom planområdet får användas inte bara för industri utan även 
för handel, vilket ligger i linje med kommunfullmäktiges prin
cipbeslut den 22 oktober 1990. Den tillåtna markanvändningen 
blir densamma som i kvarteren väster och norr om planområdet. 

GENOMFÖRANDETID 

Genomförandetiden regleras i planbestämmelserna och är fem år 
från den dag planen vunnit laga kraft. Om kommunen och fastig
hetsägarna är överens kan byggnation enligt planen emellertid 
ske även efter denna tidpunkt. 

ANSVARSFÖRDELNING 

Då planen avser ändrad användning innebär dess genomförande 
endast förändringar inom kvartersmark. Detta sker helt i pri
vat regi, och planen innebär inte några ekonomiska eller andra 
åtaganden för kommunen. Planarbetet bekostas av Nordic Indust
rihus AB enligt särskilt avtal. 

Vid bygglovprövningen kommer bl a att tillses att tillräckligt 
antal parkeringsplatser anordnas och att kundinfart endast 
byggs från Afsengatan. 

UNDERSKRIFT 

Detaljplanen är upprättad den 5 november och reviderad den 26 
november 1990. 

~ .R~_ 
Östen Anderss n 
stadsarkitek 

Qi\~ 
Erik Westlin 
planarkitekt 


