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DETALJPLAN FOR DEL AV 

MEJERIGATAN M M 
l SKARA TATORT. SKARA KOMMUN 
UPPRÄTTAD DEN 13 MARS 1991 

OSTEN ANO::RSSON 
STIlOSIlRKITEKT 

Planbestämmelser 

~RIK WESTLIN 
PLIl NA'lKITEKt 

Fö lj"nde galle r lnOlll "",r6d.n .... d nlld"n"t6end. beteclo:ntng.r. Da r ~
teckn1ng ... kn". glIIle r be.te~l.en 1nOlll h"l" pl"nOlllr6det . End""t 
"nglv"n "nvllndnIn g och utforMning er til16t.n. 

GRANSBETECKHINGAR 

---- Linje pol. kartan rlt"d 3 .... utanför pl"nomr6deu 
Orlln". 
AnvandnlnO·Oran. 
Eoena kapsgrtln" 

MAJUtAHVÄNDIUNG 

All"n plita 

i INPUSTRIC~TA ; tndustritrefik 

UTfORMNING AV ALLMÄN PLATS 

• 000,0 Föreskriven höjd övar nollpl"nat 

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS nEBYGGANDE 

q.:::: I i::: ::~J ~: ~~:~ !!~I!n~:r~~r~~::nglig r .. _ .. __ .. ] "U .. llnn" lednlnQ"r 
PLACERING, UTFORHHINC 

f ö r underjordi a k e 

Byggn"dS al/st6nd tiU i estighetsgrlln . f6r inte v"ra min<!:"e en dess 
höjd och allra eins t 4,5 meter, 

Byggn"d Ur 1nte uppför"s tIll högre byggnadshöjd lin 10,0 meter. 

ADHUHSTRA"!"lV BESTKKHELSE 

Genomför"ndetiden " lut"r {"", Ar frAn den d"g pl"nen vunnit l"g" 
kra ft. 

ÖVRIGT 

Grundk"rta utgOrs "V ak tue l lt utdr"g ur Sk"r" ko""",,ns prlmllrker-:a l 
Sk a l " 1:1000 . Utdr"g ur glllende s t "<!"pl,,n f inns SOlO bilag" till 
planen . 
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Anta gen a v byggn a d sn ä mnde n d en 2 9 ap ri l 1991 

Laga kra ft den 27 maj 1991 

DETALJPLAN FÖR DEL AV 

Mejerigatan mm 
I SKARA TÄTORT, SKARA KOMMUN 

Planbeskrivning 

HANDLINGAR 

De taljp l ane n utgö r s av plankarta me d bes tämmelser, denna be
s krivning samt e n genomförandebeskri vning . 

PLANENS SYFTE 

8322 

Pl anen avser a t t tillgodose e n begär an frå n Scan Väst om att 
få använda den nuvarande vändpla n en på Mejerigata n som indust
rimark . 

Planeringsförutsättningar: 

Hospital. garden 
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Planområdets läge och omfattning 

Planområdet omfattar den östra delen av Mejerigatan och cirka 
10.000 kvadratmeter av Oxen 32. 

MARKÄGARE INOM PLANOMRADET 

Mejerigatan ägs av Skara kommun medan Oxen 32 ä gs av Sean 
Väst. 



GÄLLANDE DETALJPLANER 

För marken inom och intill planområdet gäller följande detalj
planer. 

l e KEN 

CJ 
8243 el 

( grå yta=planområdet) 

Inom planområdet: 
B 250 Andrad och utvidgad stadsplan för del av stg 852F kv 

Oxen mm , fastställd av länsstyrelsen 1976-07-07. 
Utanför planområdet: 
B 132 Andrad och utvidgad stadsplan för del av Filipsdalsom

rådet, fastställd av Kungl Maj:t 1955-02-11. 
B 184 Stadsplan och ändring av stadsplan för fastigheterna 

stg 159A-E mm, fastställd av länsstyrelsen 1963-05-31. 
B 293 Ändrad stad"splan för västra delen av kvarteret Oxen mm, 

fastställd av länsstyrelsen 1986-06-27. 

NUVARANDE SITUATION 

Mejerigatan är i dag cirka 230 meter lång, och avslutas med en 
vändplan med oregelbunden form. Vändplanens mått tillåter ett 
12 meter långt fordon att vända utan backning men inte ett 24 
meters (lastbil med Släp). En stor del av planen är ofta bloc
kerad av parkerade bilar varvid utrymmet är ännu mindre. Från 
vändplanen finns en gångpassage in till slakteriområdet men 
ingen körbar infart. 

Från Mejerigatan leder en gång- och cykelväg norrut till Ska
raborgsgatan. Omedelbart innanför den västra gränsen på Oxen 
32 ligger en enskild gång- och cykelväg som förbinder Mejeri
gatan med Hospitalsgatan. Strax söder om planområdet ligger, i 
Hospitalsgatans förlängning, huvudinfarten för tunga transpor
ter till Scan Väst. 

Den del av Oxen 32 som ingår i planen ingår i Sean Västs områ
de. Byggnaderna har ursprungligen använts som mejeri men ut
nyttjas nu för slakteri- och charkuteri verksamhet. på fastig-



heten ligger också, strax intill vändplanen, en transformator
station som ursprungligen tillkommit för slakteriets behov. I 
dag har den en allmän funktion, och från stationen löper bl a 
en högspänningskabel västerut-söderut genom industrikvarteret. 
I Mejerigatans förlängning ligger ett antal VA-ledningar. 

SKÄL FÖR PLANÄNDRINGEN 

En ny "chark-expedition" kommer att byggas strax nordost om 
planområdet vilket påverkar de interna transporterna inom 
slakteriområdet. För att få en rationell lösning har Scan Väst 
begärt att få förvärva vändplanen vid Mejerigatan och ersätta 
den med en ny i ett västligare läge. Byggnadsnämnden har i be
s lut den 17 december uttalat sig positivt men påtalat att k ö p 
och fa s tighetsreglering måste föregås av planändring . 

Detaljplanens innebörd: 

Pl a nen innebär att den nuvarande vändplanen i enlighet med 
Scan Vä sts begäran överförs till kvartersmark f ö r att efte r 
fa s tig hetsreglering ingå i slakteriområ det. I stället byggs en 
ny vändpl a n för 12 meters fordon cirka 50 meter längre väste r
ut. Ändringen bedöms helt sakna praktisk betydelse såväl för 
kommunen som för övriga fastighetsägare vid Mejerigatan. 

Att den nya vändplanen inte dimensioneras för 24-metersfordon 
har i huvudsak två .skäl. Ett är att nuvarande vändplan inte 
har denna storlek och att det inte är rimligt att av Scan Väst 
begära en högre standard som ersättning. Ett annat skäl är att 
en stor vändplan knappast behövs varför man skulle få ett in
effektivt marknyttjande. Gatan är mycket kort och innehåller 
inga stora målpunkter för tung trafik. Risken är mycket liten 
att ett långt fordon av. misstag kommer in på Mejerigatan, och 
med en skylt om återvändsgata vid infarten bör risken helt 
elimineras. 

För att säkerställa den befintliga högspänningskabeln läggs 
ett ledningsområde (u-område) genom planområdet. Om Scan Väst 
i framtiden behöver bebygga området kan kabeln flyttas men på 
deras bekostnad. Sedan den flyttats bör byggnation på u-områ
det kunna betraktas som en mindre avvikelse som alltså inte 
kräver planändring. För att säkerställa VA-ledningarna i den 
nuvarande vändplanen läggs ett u-område även genom planområ
dets norra del. 

UNDERSKRIFT 

~n~ ~I:"r;,....u_p_p_r_ä_t_t_a_d_d_en 13 

Östen Ande;!son 
stadsarkitekt 



8322 
Antagen av byggnadsnämnden den 29 april 1991 

Laga kraft den 27 maj 1991 

DETALJPLAN FÖR 

Mejerigatan mm 
I SKARA TÄTORT, SKARA KOMMUN 

Genomförandebeskrivning 

INLEDNING 

Detaljplanen innebär nuvarande vändplan på Mejerigatan över
förs till kvartersmark och att en ny anordnas cirka 50 meter 
väster därom. 

Detaljplanen är av begränsad betydelse och bedöms helt sakna 
intresse för allmänheten. Ett s k enkelt förfarande enligt PEL 
5:28 kan därför användas varvid planen bör kunna antas av 
byggnadsnämnden redan i april 1991. 

GENOMFÖRANDETID 

Genomförandetiden regleras i bestämmelserna och är fern år från 
den dag planen vunnit laga kraft.. Om kommunen och fastighets
ägaren/ägarna är överens kan bygg lov enligt planen ges även 
efter denna tidpunkt. 

FASTIGHETSBILDNINGSFRÄGOR 

Planen förutsätter dels att gatumark (befintlig vändplan) 
överförs till Oxen 32 och/eller 7, dels att del av Oxen 32 (ny 
vändplan) överförs till gatumark. 

ANSVARS- OCH KOSTNADSFÖRDELNING 

Innan planen antas bör ett exploateringsavtal tecknas mellan 
kommunen och Scan Väst (exploatören) med bl a följande inne
håll. Samtliga kostnader för planens upprättande och genomfö
rande tas av exploatören. Således åligger det exploatören att 
anlägga ny vändplan och att ansluta den till gång- och cykel
vägen, sätta upp tillfredsställande gatubelysning, initiera 
och bekosta de fastighetregleringar som krävs samt ge stads
arkitektkontoret ekonomisk ersättning för planarbetet. Alla 
åtgärder inom allmän platsmark skall utföras enligt kommunens 
standard. 

UNDERSKRIFT 

Detaljplanen är upprättad den 13 mars 1991. 

~,9'?--
Östen Andersson 
stadsarkitekt 

Q( 
Erik Westlin 
planarkitekt 


