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A1\fI'AGEN AV I«)M\IUNFULL'IAKTI GE DEJ\! 22 APRIL 1996 
LAGA KRAFI DEN 21 MAJ 1996 

DETALJPLAN FÖR 

Stjärnan 7 
I SKARA TÄTORT, SKARA KOMMUN 

Planbeskrivning 

INLEDNING 

B343 

Stadsarkitektkontoret har utarbetat denna detaljplan för fas
tigheten Stjärnan 7. Planen innebär i korthet att ägaren Väst
svenska Lantmän (VL) får byggrätt för en utlastningshall in
till Skaraborgsgatan samt en hög produktions silo i fastighe
tens västra del. 

Detaljplanen utgörs av denna beskrivning, en plankarta med 
tillhörande bestämmelser och illustrationer, en samrådsredogö
relse samt en genomförandebeskrivning. Till planen hör en fas
tighetsförteckning och en grundkarta. 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

PI läge och omfattning 

Planen omfattar hela fastigheten Stjärnan 7 samt mindre delar 
av Gamla Staden 2:1 & 3:1. Stjärnan 7 ägs av Västsvenska Lant
män , övrig mark av Skara kommun. Planområdet gränsar i nord
väst mot Skaraborgsgatan, i norr mot Axva11agatan och i sydost 
mot järnvägsmuseets spår. I väster gränsar planområdet mot 
Kronfågel AB: s ' anläggningar på St j ärnan 9. 
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Stjärnan 7 inrymmer VL:s utsädes anläggning med mottagnings
hall, produktionslokaler, lager och kontor. I anläggningen 
ingår bl a ett cirka 30 meter högt maskintorn med silo. Ut
farter finns mot Skaraborgsgatan och Axvallagatan. Från fas
tigheten leder en truckväg över järnvägen till ett lådlager på 
fastigheten Lien 8, som _också ägs av Västsvenska Lantmän. 

Den del av Gamla Staden 3:1 som ligger närmast Stjärnan 9 ut
nyttjas som köryta av Kronfågel AB, i enlighet med ett ny tt
janderättsavtal med kommunen. Utrymmet behövs då lastbilar 
backas intill en av Kronfågels lastbryggor. 

Både Skaraborgsgatan och Axvallagatan är huvudvägar, med s k 
övergripande funktion i trafiksystemet. Korsningen mellan dem 
har nyligen byggts om till en minirondell. Längs Skaraborgsga
tan finns en gång- och cykelväg, samt en trädrad. 

Gällande planer 

Planområdet ingår i det större område som omfattas av områdes
planen för Stationsområdet och Vallgatan mm, antagen av kom
munfullmäktige 1987. Områdesplanen har i detta sammanhang in
gen betydelse. 

För planområdet och dess närmaste omgivningar gäller de de
taljplaner som framgår av nedanstående karta och förteckning. 

i: :' BrendltatJon / Te~s\'· 

i 0- ::.:.- -~: 
S1oIeosJl. t.t1ma" 
66-P-16 
IARNAk 

~-~l 

Inom planområdet: 
B 116 Ändring och utvidgning av stadsplanen för Kämpagårdsom

rådet, fastställd den 17 juni 1948. 
B 151 Ändrad stadsplan för kvarteren Stjärnan och Orion mm, 

fastställd den 25 juli 1958. 
B 289 Ändrad stadsplan för korsningen Skolgatan-Axvallagatan 

mm, fastställd den 29 mars 1985. 
B -303 Detaljplan för del av Stjärnan 7, lagakraftvunnen den 10 

januari 1989. 
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Utanför planområdet: 
B 163 Ändrad och utvidgad stadsplan för Akersberg, Akersholm 

mm, fastställd den 25 januari 1961. 
B 211 Ändring av stadsplanen för kvarteret Lien, fastställd 

den 14 februari 1967. 
B 244 Ändring av stadsplanen för del av kvarteret Stjärnan, 

fastställd den 22 augusti 1974. 

För Stjärnan 7 ger gällande planer byggrätt för industri med 
10,0 m tillåten byggnadshöjd, dock inte närmare fastighets
gränsen mot Skaraborgsgatan än 13 meter. Skärmtak får byggas 
intill 5 meter från gränsen. Plan nr B 303 ger byggrätt för 
den nuvarande silon i fastighetens östra del. För samtliga 
planer har genomförandetiden gått ut. 

Riksintresse 

Skara stadskärna är av riksintresse för kulturminnesvården 
(område KR2-25). Domkyrkan är en framträdande symbol i stads
bilden och stadssilhuetten, och vittnar om Skaras långa histo
ria som religiöst centrum. Höga byggnader som kan störa stads
silhuetten skall därför undvikas. 

Allmänna ledningar 

En signalkabel passerar planområdet längs gränsen mellan 
Stjärnan 7 och 9. Två högspänningskablar, som är serviser till 
Stjärnan 7, leder in el till fastigheten från järnvägsområdet, 
cirka 100 meter söder om järnvägens korsning med Axvallagatan. 

SKÄL FÖR ATT UPPRÄTTA NY DETALJPLAN 

Verksamheten i Västsvenska Lantmäns utsädesfabrik på Stjärnan 
7 expanderar. Därvid har man fått behov av större lagerhallar 
och utökad silo-kapacitet. Företaget har under hösten 1995 f ör 
stadsarkitektkontoret presenterat ett förslag till hur behoven 
kan tillgodoses inom nuvarande fastighet. Förslaget innebär 
att man bygger ny utlastningshall vid Skaraborgsgatan samt en 
ny hög produktionssilo i fastighetens västra del. 

Den begärda utlastningshallen strider klart mot byggrätten i 
gällande detaljplan, och förutsätter att ny detaljplan upprät
tas. Produktionssilon kan med en generös tolkning inrymmas i 
gällande plans byggrätt, men på grund av dess stora dimensio
ner och framträdande läge och då gällande plans genomförande
tid gått ut, bör även den prövas i en ny detaljplan. 
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Planens innebörd: 

Utlastningshall 

Planen ger byggrätt ända intill fastighetsgränsen mot Skara
borgsgatan. Den tillåtna byggnadshöjden vid gränsen blir 7,0 
meter. 

Utlastningshallen får ett framträdande läge intill Skaras hu
vudinfart från öster. Den kommer att ligga väl synlig i en Y t
terkurva på Skaraborgsgatan, endast cirka 9 meter från körba
nan. Fa saden blir cirka 120 meter lång. 

på grund av det känsliga läget måste särskilda krav ställas på 
byggnadens utformning, vilket framgår av bestämmelsen "f" p å 
plankartan. Enligt de preliminära byggnadsritningarna kommer 
väggen mot gatan att utföras i tegel , med fönsterpartier och 
markerade "tegelpelare". Man använder samma typ av tegel som 
redan finns på fastigheten, men skall bl a med olika typer av 
fogar skapa variation i tegelväggen . på v issa väggpartier 
sätts spal j eer för klängväxter, och mellan byggnaden och gatan 
a nordnas buskplanteringar. 

o o 

Datorritat perspektiv från väster 

Silo 

Planen innebär att byggrätten för en ny produktionssilo preci
seras. Högsta tillåtna byggnadshöjd blir cirka 31 meter över 
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marken (148 m över kartans nollplan) vilket är i stort sett 
samma höjd som nuvarande silo i fastighetens östra del. 

Även här måste höga estetiska krav ställas vilket anges i be
stämmelsen "q " på plankartan. Silon kommer att ligga mitt i 
Skaraborgsgathns förlängning, vilket innebär att den hamnar i 
blickfånget för den som rör sig österut längs gatan. I huvud
sak avses samma formspråk och färgsättning användas som för 
nuvarande silo och inlastningshall. 

Planen innebär också att byggrätten för den nuvarande silon 
anpassas till dess verkliga höjd. 

Datorritat perspektiv från nordost 

Utfarter 

Nuvarande utfart mot Skaraborgsgatan stängs, och ersätts aven 
ny som samordnas med Kronfågel AB i anslutning till den gemen
samma fastighetsgränsen. Några ändringar av utfarterna mot Ax
vallagatan föranleds inte av denna plan. 

Allmänna ledningar 

Planen förändrar inte situationen för de allmänna ledningar 
och kablar som finns i området. Ingen ledning bedöms ställa 
till problem för den avsedda byggnationen. 
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PLANENS MILJÖKONSEKVENSER 

Stadsbild 

Stadsarkitektkontorets bedömning är att projektets sammanlagda 
effekt på stadsbilden blir positiv, särskilt vad gäller ut
lastningshallen. I dag ställs lastbilar upp för lastning fullt 
synliga under ett långt skärmtak, en lösning som varken ur es
tetisk eller annan miljösynpunkt är idealisk. Den utformning 
som skisserats med tegelfasad, planteringar etc kommer med 
stor sannolikhet att ge en betydligt mera tilltalande gatubild 
än i dag. 

Den nya silon bedöms inte påverka stadsbilden negativt. Den 
får ett för stadssilhuetten mindre känsligt läge än nuvarande 
silo , som fick en liknande till- och påbyggnad för några år 
sedan med gott resultat. Som ovan nämnts skall silon utformas 
med särskild estetisk omsorg. 

Övriga miljökonsekvenser 

VL:s utsädesanläggning på Stjärnan 7 uppfördes i slutet av 
19S0-talet, och moderniserades under åren 1988-90. Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden har efter denna modernisering varken motta
git klagomål mot verksamheten eller funnit anledning att på 
eget initiativ framföra kritik mot densamma eller dess omgiv
ningspåverkan. på grund av väl utvecklad teknik för omhänder
tagande av damm och filtrering av rökgaser är påverkan på om
givningen marginell. Mindre utsläpp kan förekomma tillfälligt 
och lokalt vid utlastning av aska och stoft. VL har nyligen 
genomfört intern miljörevision för verksamheten. 

Närmaste bostadshus ligger ca 200 meter sydväst om anläggnin
gen. Norr om Axvallagatan, på fastigheten Sirius 9, ligger 
skoldaghemmet Siriusskolan som är känsligt för miljöstörnin
gar. 

Verksamheten innebär att giftiga ämnen används för betning av 
utsäde. En ökad produktion kan innebära att den hanterade 
mängden av sådana ämnen ökar, men dels installeras nya bet
ningsmaskiner som ger bättre och säkrare hantering, dels sker 
en allmän övergång till ämnen som medför mindre risker för 
miljön t ex genom att vara snabbt biologiskt nedbrytbara. Han
teringen av miljöfarliga varor är i detta fall främst en ar
betsmiljöfråga som regleras i annat sammanhang, inte en plan
fråga. 

Den nu aktuella utbyggnaden innebär att produktionen ökar. Ef
tersom minst lika effektiv ~eknik kommer att användas för den 
utökade produktionen bedöms inga nämnvärda ändringar ske vad 
gäller påverkan på omgivningen. En större produktion kommer 
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sannolikt att medföra ökad trafik, men effekterna av detta be
döms bli relativt små. Eftersom projektet innebär att utlast
ningen flyttas inomhus, är det t o m troligt att störningarna 
i form av avgaser och buller minskar. 

UNDERSKRIFT 

Detaljplanen är upprättad den 11 december 1995 och reviderad 
den 1 februari 1996. Revideringens innebörd framgår av sam
rådsredogörelsen . 

. . ~S?~_ 
Östen Ander's I n 
stadsarkitekt 

Erik Westlin 
planarkitekt 
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.<\NfAGEN AV KQ;;t;flJNFULlMAKTIGE DEJ\1 22 APRIL 1996 
LAGA KAAFI' DEl'l 21 MAJ 1996 

DETALJPLAN FÖR 

Stjärnan 7 
I SKARA TÄTORT, SKARA KOMMUN 

Genomförandebeskrivning 

Planens huvudsyfte är att möjliggöra ny utlastningshall och ny 
produktionssilo på Västsvenska Lantmäns (VL:s) anläggning på 
fastigheten Stjärnan 7. 

Planarbetet kommer att bedrivas med normalt förfarande. Ambi
tionen är att planen antas av kommunfullmäktige i april 1996. 

VL har förbundit sig att bekosta planarbetet. Planen skall, 
med undantag av den fastighetsreglering som nämns nedan, inte 
medföra kostnader för kommunen. 

Planen innebär att gällande tomtindelning upphävs. Planens g.e
nomförandetid regleras i bestämmelserna och är fem å r från den 
dag planen vunnit laga kraft. 

I ett avtal mellan kommunen och VL skall bl a följande punkter 
regleras. Avtalet förutsättes undertecknas innan planen antas. 
- Två små delar av Stjärnan 7 vid rondellen överförs till ga-

tumark. Kostnaden för fastighetsregleringen tas av kommunen. 
VL åtar sig skötseln av grönytan mellan utlastningshallen 
och gång- och cykelvägen. För att bidra till att visuellt 
"bryta ned" den långa fasaden i mindre enheter skall före
taget plantera och sköta några grupper av buskar i grönytan. 
Träden skall även i fortsättningen skötas av kommunen. 

VL förutsättes lägga igen nuvarande utfart mot Skaraborgsgatan 
samt anlägga ny utfart (det senare i samarbete med Kronfågel 
AB) utan att kommunen får några kostnader för detta. 

De delar a v Gamla Staden. 2:1 och 3:1 som ingår i planområdet 
s kall enligt planen ingå i industrikvarteret. Planen tar emel
lertid inte ställning till om, när och hur en fastighetsregle
ring skall genomföras. Kronfågel AB har nyttjanderätt till ca 
100 m2 av Gamla Staden 3 :1 , och företagets behov av denna mark 
förväntas bli bestående. 

Detaljplanen är upprättad den Il december 1995 och reviderad 
den l februari 1996. 

~ tl2 _______ ~ _ 
Öste Ander~1n 
stadsarkitekt 

QA[~ 
Erik Westlin 
planarkitekt 


