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ILLUSTRA TION 

DET ALJPLAN FÖR 

Stjärnan 9 mm (Kronf~gel AB) 
I SKARA TÄTORT, SKARA KOMMUN 

Upprättad den 18 september samt reviderad den 7 december 1998 och den 26 januari 1999. 

ÖSTEN ANDERSSON 
ST AOSARKITEKT 

PlanbestClmmelser 

ERIK WESTlIN 
PLANARKITEKT 

FOljande g~lLer inom omraden med nedanstaende beteckningar. O~r beteckning 
saknas g~ller best~mmelsen inom hela planomradet. Endast angiven anv~ndning 
och utformning ~r lillaten. 

GRÄNSBETECKNINGAR 

--- --- - Linje ritad 3 mm utanfor planomradets gr~ns. 
--- Anv~ndningsgr~ns. 

Egenskapsgräns. 

MARKENS ANVÄNDNING 

a. Allmän plats 

I HUVUDG~ T.;,,:,.A ---..J Trafik melLen stadsdelar 

b. Kvartersmark 

c = ==:J Industri 

le = ==:J Parkering 

E = ==:J J~rnvägstrafik 

UTFORMNING A V ALLMÄN PLATS 

+000.0 Foreskriven höjd over nolLplanet 

I gc-~~g ~~::::J Gang- och cykelfratik 

BEGRÄNSNINGAR A V MARKENS BEBYGGANDE 

Med P eller T 1 berecknad mark far inre bebyggas. 

E~2SS:~J Marken far inte bebyggas 

G~~=~~.::::J Marken skall vara tillgänglig fOr gangtrafik till angr~nsande fastigheter. 

~~~=~~'::::J Marken skall vara tillg~nglig fOr utfart fran angränsande fastigheter 

MARKENS ANORDNANDE 

~~----~ 

&-~-e-~~ 

Marken skall anordnas som planterat skyddsomrade och far inte 
anv~ndas fOr upplag. parkering. kör y tor eller liknande. 

Körbar utfart far inte anordnas. 

.. ~ -- • --~~ Körbar utfart far inte anordnas. Stängsel. mur eller motsvarande 
skall tinnas. 

UTFORMNING 

[--~--, __ ~ __ .--.J Högsta byggnads höjd i meter. 

Högsta totalhöjd i meter. [~_-~~_-::::J 

rt-----:J L'- ____ _ _ Fasad eller annan anordning som exponeras mot gata skall utformas 
med s~rskild estetisk Mnsyn. 

STÖRNINGSSKYDD 

rm-- --:J 
~- - --- -

Verksamheten f~r inte vara störande för omgivnin gen. 

AOMINISTRA TIV BESTÄMMELSE 

Genomförandetiden slutar fem ar fran den dag planen vunnit laga kraft. 
Den tomtindelning som fastställdes den 9 januari 1975 upphör att gälla i den del 
som ingar i planomradet. 

ILLUSTRATIONER (exempell 

- - - -------- IlLusrrationslinje 

ÖVRIGT 

Grundkartan utgors av ett utdrag ur Skara kommuns digitala prim~rkarta. 
Utdrag ur g~lLande detaljplan ingar i planbeskrivningen. 

Antagen av kommunfulLm~ktige den 22 februori 1999 
Laga kraft den 7 opril 1999 
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B358 
Detaljplan för 

Stjärnan 9 mm (Kronfågel AB) 
i Skara tätort, Skara kommun 

Antagen av kommun fullmäktie 
den 22 fe bruari 1999 
Laga kraf t d e n 7 a pri l 1999 

Planbeskrivning 

Handlingar 

Detaljplanen utgörs av följande handlingar: 
l. Planbeskrivning. 
2. Miljökonsekvensbeskrivning MKB. 
3. Genomförandebeskrivning. 
4. Plankarta med bestämmelser och illust-

ration. 
S. Samrådsredogörelse. 
Till planen hör dessutom en fastighetsför
teckning, samt ett utlåtande efter utställ
ningen. 

Planens syfte och innebörd 

Planens syften är både att ge bättre förut
sättningar för nuvarande slakteriverksamhet 
och att ge Kronfägel AB möjlighet att 
komplettera med kalkonslakt. Planen inne
bär i korthet följande. 
• Kvarteret Stjärnan vidgas någon meter 

mot norr genom att del av gatumarken 
överförs till kvarteret. 

• Kvarteret Stjärnan utökas mot ~ ge
nom att del av järnvägsområdet överförs 
till kvarteret. 

• Hela slakteriområdet inhägnas. Mot ga
tan skärmas verksamheten av med mur 
och stängsel. 

• Del av spåret Skara-Lundsbrunn, samt 
ytterligare ett järnvägsspår, läggs om. 

• Den östra delen av Stjärnan S (ODAL:s 
f d butik) samt mindre delar av Stjärnan 
7 överförs till Stjärnan 9 dvs Kronfägel. 

• Ut- och infarterna till Kronfägel kon
centreras till en enda plats. 

• En tidigare planerad allmän gång- och 
cykelväg genom kvarteret utgår. Istället 
anordnas gångpassage till en personal
parkering söder om spåren. 

• Byggrätten utökas inom kvarteret. 

Förutsättningar 

Planområdets omfattning 
Planen omfattar fastigheten Stjärnan 9, öst
ra delen av Stjärnan S samt mindre delar av 
Stjärnan 7. Dessutom ingår del av järn
vägsområdet, parkeringsområdet vid Vall
gatan samt del av Skaraborgsgatan. 

, ___ =-=~ l 

, .. ORION 

' Beg ravm ngs-i, n : 
' pla ts __ ~, o:' 

,j ' ) 

Markägare 
Stjärnan 9 ägs av Kronfågel AB medan 
Stjärnan S och 7 ägs av ODAL. övrig mark 
inom pianområdet ägs av Skara kommun. 
Järnvägsområdet disponeras av museibanan 
Skara-Lundsbrunns Järnvägar SkLJ. 

Översiktliga planer 
PIanområdet ingår i den områdesplan för 
Stationsområdet och Vallgatan mm som 
antogs av kommunfullmäktige den l juni 
1987. Områdesplanen innehåller ett förslag 
till alImän gång- och cykelväg i nord-sydlig 
rikting genom kvarteret. 1991 års förslag 
till fördjupad översiktsplan för Skara tätort 
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innehåller inga riktlinjer som påverkar den
na plan. 

Gällande detaljplaner 
För pianområdet och dess närmaste om
givningar gäller de detaljplaner som fram
går av följande karta och förteckning. 

;~-:' 
,. 

;==-~-; 
Begravmngs., t 

. plau r. ! 
. .----.l_ 

o ;~, 99 [ 
-, . 

'o , 
Vastsven.k it-lantman 

__ " , - 210 
STJARNAN :- ~~1i~:::~~~;;:.c 

Gällande detaljplaner 

Inom pianområdet: 

17 ' 
-' 

116 Stadsplan för Kärnpagårdsornrådet, 
fastställd 17 juni 1948. 

210 Stadsplan för kvarteret Stjärnan, västra 
delen, fustställd 16 december 1966. 

244 Stadsplan ror del av kvarteret Stjärnan, 
fustställd 22 augusti 1974. 

289 Stadsplan för korsningen Skolgatan
Skaraborgsgatan mm, , fustställd 29 mars 
1985. 

328 Detaljplan för Vallgatan mm, lagakraft
vunnen l juli 1992. 

343 Detaljplan ror Stjärnan 7, lagakraftvun
nen 21 maj 1996. 

Utanför pianområdet: 
99 Stadsplan för Skara, fustställd 30 april 

1926. 
302 Detaljplan för del av kvarteret OriOD, 

lagakraftvunnen 7 juli 1988. 

Utdrag ur plan 210, 244 och 328 finns som 
bilaga till planbeskrivningen. 

Planerna stämmer i huvudsak överens med 
områdets nuvarande användning och ut-
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fonnning. De innehåller ett nord-sydligt 
cykelstråk i gränsen mellan Stjärnan 5 och 
9, men cykelvägen har aldrig blivit helt 
färdigställd. 

För del av pianområdet gäller tomtindelning 
fastställd den 9 januari 1975. Den upphävs 
när planen vinner laga kraft. 

Mark och vegetation 
Nivåskillnaderna inom pianområdet är rela
tivt små. Mellan Skaraborgsgatan i norr 
och järnvägsområdets västra delar är 
höjdskillnaden uppemot två meter. Från 
Skaraborgsgatan finns en markant slänt ned 
mot den f d ODAL-butiken. P-området sö
der om järnvägen är i dag en ostrukturerad 
grusplan, belägen något högre än spåren. 

Vegetationen är sparsam. Relativt unga al
l6träd finns längs Skaraborgsgatans båda 
sidor, mellan cykelbanorna och fastigheter
na. Även längs Vallgatans cykelväg står al
l6träd. Inom spårområdet, söder om kvarte
ret Stjärnans v~ra delar, finns viss slyve
getation. 

Bebyggelse 
PIanområdet innehåller två byggnadskomp
lex, ODAL:s f d butik och Kronfågels 
slakteribyggnad. Till slakteriet hör även en 
separat lager- och verkstadsbyggnad. Till 
butiken har hört en bensinstation, som 
monterades ned hösten 1998. Intill slakte
riets sydvästra hörn står en transforma
torstation som disponeras av Kronfågel. 

ODAL:s f d butik är en tegelbyggnad från 
åren strax efter sekelskiftet, troligen 190 l. 
Den inrymde Skara Gjuteri och vapenfab
rik, som bl a gjöt kanoner för expOlt till 
Ryssland under de oroliga åren kring 1917. 
Företaget hade som mest cirka 80 anställda, 
men gick i konkurs redan 1920. Därefter 
användes byggnaden för fjäderfäslakteri in
nan Centralföreningen, sedermera Väst
svenska Lantmän och ODAL, övertog den 
(tolkat från Skara Historia del II). Även 
om byggnaden är vitmålad och ombyggd 
har den behållit mycket av sin karaktär av 
industribyggnad från sekelskiftet. 
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Det nuvarande slakteriets äldsta del är den 
västra tegelbyggnaden i två våningar, troli
gen uppförd på 1940-talet Slakteriet har 
därefter genomgått ett stort antal till- och 
ombyggnader under årens lopp. 

Museijämvägen 
PIanområdet omfattar del av Skaras musei
järnväg, som drivs av föreningen Skara
Lundsbrunns Järnvägar (SkLJ). Järnvägen i 
Skara härstammar från 1874, då sträck
ningen Lidköping-Skara-Stenstorp invig
des, och trafiken var som störst i mitten av 
1940-talet. Därefter har bangårdsområdet 
minskats både till ytan och antalet spår. 
1970 upphörde SJ:s persontrafik, och 1986 
godstrafiken. I slutet av 1960-talet bildades 
föreningen 29:an, sedermera SkLJ. I mitten 
av 70-talet flyttades huvudspåret söderut 
för att ge plats åt slakteriets expansion. 

SKWJ 

~~'Ok' I~OI~' ~~~~~~~ 
lJogosin 

SlaIinsJ3mh 

Del av Skara J 945 

Gator och trafik 
Skaraborgsgatan är den dominerande hu
vudgatan i Skara, med cirka 9000 fordon 
per årsmedeldygn. 

Busshållplats för linje l, linje 200 m fl finns 
inom pianområdet på Skaraborgsgatans 
norra sida. Motsvarande hållplats på gatans 
södra sida ligger strax väster om pianområ
det. 

Teknisk försörjning 

El och data: PIanområdet genomkorsas av 
ett antal högspänningskablar. Ett kabelstråk 
följer från norr begravningsplatsens östra 
sida, korsar Skaraborgsgatan, löper vidare 
söderut väster om Kronfågels slakteribygg-
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nad samt korsar järnvägen och Vallgatan. 
Ett annat kabelstråk följer järnvägsspåret 
Skara-Lundsbrunn genom pianområdet, 
med anslutning till en transformatorstation 
som disponeras av slakteriet. En datakabel 
går genom parkeringsområdet söder om 
järnvägen. 

Vatten och avlopp: Huvudledningar för 
dagvatten, vatten och avlopp följer väster
ifrån Skaraborgsgatans södra sida, men går 
över till den norra sidan i höjd med infarten 
till Orion 4. Från dagvattenbrunnar öster 
och norr om ODAL:s f d butik går en dag
vattenledning västerut genom Stjärnan 5 
mot Kämpagatan. 

Thk: Längs Skaraborgsgatans södra sida 
ligger riks- och lokalkablar för tele. En 10-
kalkabel går genom pianområdet i väst
östlig riktning, omedelbart söder om trans
formatorstationen och genom Stjärnan 9. 

Skäl ror att upprätta ny detaljplan 

Kronfågel AB 
Kromagel AB:s slakteri har som följd av 
kontinuerlig utveckling och expansion blivit 
alltmer trångbott, vilket resulterat i oratio
nella lösningar för företaget och omgiv
ningen. T ex är förhållandena längs Skara
borgsgatan otillfredsställande både för tra
fiksäkerheten och gatumiljön. 
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För att förbättra nuvarande situation och 
möjliggöra ytterligare utveckling av företa
get krävs förändringar av den fYsiska mil
jön. Mer utrymme behövs i alla riktningar 
dvs norrut mot Skaraborgsgatan, österut 
mot ODAL, söderut mot museijärnvägen 
och västerut mot ODAL. Dessa ändringar 
förutsätter att ny detaljplan upprättas. 

AktueUa behov är bl a följande. 
• Hela slakteriområdet behöver hägnas in. 
• Ut- och infarter behöver samordnas till 

en enda plats. 
• Ny containermottagning i öster. För att 

ge plats åt den behöver nuvarande fiistå
ende lager- och verkstadsbyggnad rivas. 

• ODAL:s f d butik behöver införlivas 
med slakteriet för att användas som ny 
lager- och verkstadsbyggnad. 

• Nuvarande byggnad, med slakt av kyck
Iig, höns och broilers, behöver byggas 
till för att även inrymma kalkonslakt. 

• Inhägnaden och den ändrade in- och ut
farten förutsätter att lastbilar Iar tillräck
ligt utrymme för att kunna köras runt 
hela anläggningen, inne på fastigheten. 

• Företaget behöver mark för personal
parkering. 

Planens innebörd 

Utökning av Stjärnan 9 (Kronfågel AB) 
Kvarteret Stjärnan vidgas någon meter mot 
norr genom att del av gatumarken vid Ska
raborgsgatan överförs till kvarteret. Detta 
innebär inte att förhållandena för gatutrafi
ken försämras, eftersom körbanan är breda
re än nödvändigt just här. En förutsättning 
är att tomten skärmas av mot gatan med 
mur och stängsel. Muren utförs lämpligen i 
princip som kyrkogårdsmuren på gatans 
norra sida, men med en påbyggnad i trä för 
att uppnå tillräcklig höjd. Stängslet bör 
kompletteras med avskärmande häckplan
tering t ex avenbok. 

Slakteriområdet utökas västerut genom att 
den del av Stjärnan 5 som innehåller 
ODAL:s f d butik överförs till Stjärnan 9. 
Avsikten är att använda den tidigare butiks-
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lokalen som lager- och verkstadsbyggnad, 
och att ge in- och utfartsfrågan en betydligt 
bättre lösning än idag. Utökningen mot 
sydväst innebär att lastbilsuppstäUningen 
kan flyttas från Skaraborgsgatans närmaste 
omgivningar till det f d spårområdet. 

Kvarteret Stjärnan utökas två-tre meter 
mot söder genom att del av järnvägsområ
det överförs till kvarteret. Detta är nöd
vändigt för att fordon skall kunna passera 
Kronfågels byggnad på dess södra sida. Läs 
mer under rubriken Museijärnvägen nedan. 

I öster överförs en mindre del av Stjärnan 7 
till Stjärnan 9. Marken ligger omedelbart 
intill ODALs byggnad och nyttjas inte av 
ODAL. 

Museijärnvägen 
Som nämnts ovan utökas Stjärnan 9 mot 
söder genom att del av spårområdet över
förs till kvarteret. F ör att detta inte skall 
påverka järnvägstrafiken och museiverk
samheten negativt krävs, enligt museijärn
vägen, att uppemot 500 meter järnvägsspår 
läggs om: 
1. 200-300 meter av nuvarande "huvud

spår" mot Lundsbrunn förskjuts ett par 
meter söderut. 

2. Detta förutsätter att även intilliggande 
uppstäUningsspår flyttas, på en sträcka 
av 150-200 meter. 

Att den tidigare planerade gångpassagen 
över spåren flyttas västerut är en fördel, 
eftersom museet härigenom Iar möjlighet 
att ställa upp något längre tåg-set än idag. 

Spårombyggnaden skall godkännas av 
Järnvägsinspektionen. 

Biltrafik och gatumiljö 
Situationen på Skaraborgsgatan kommer 
att förbättras avsevärt när ODAL:s och 
Kronfågels nuvarande breda, odefinierade 
utfartsområde ersätts av två välordnade in
och utfarter i bra lägen. 

Busstrafik 
Förhållandena för busstrafiken ändras inte. 

MIWÖ- OCH BYGGNADSKONTORET 



Gång- och cykel trafik 
Kommunens skyldighet att bygga allmän 
gång- och cykelväg genom Stjärnan 9 ut
går. Det har visat sig alltför svårt att finna 
en lösning som kan garantera trafiksäkerhe
ten för fotgängare och cyklister genom in
dustrikvarteret, samtidigt som fastighets
ägarna har rätt att använda marken för 
lastbilstransporter. Planen utgör emellertid 
inget hinder för en allmän gång- och cykel
väg, om det i samråd med ODAL och 
Kronfågel går att finna en tillräckligt trafik
säker lösning. 

Oavsett om det går att anordna allmän 
gång- och cykelväg genom hela kvarteret 
eller ej, behövs en gångpassage över spå
ren. Gångvägen skall utgöra förbindelse 
mellan slakteriet och personaIparkeringen 
söder om spåren. Där gångvägen passerar 
spårområdet måste hinder sättas upp, så att 
fotgängare inte kan springa för snabbt över 
spåren. Sådana "rallor" utformas och sätts 
upp i samråd med museijärnvägen, och 
skall godkännas av Banverket. 

Parkeringsområde 
Den grusplan som ligger söder om järn
vägsområdet skall enligt tidigare detaljplan 
vara parkeringsområde, som kan upplåtas 
åt intilliggande verksamheter när så behövs. 
Denna detaljplan förutsätter att del av om
rådet, med plats för ca 60 bilar, reserveras 
som personalparkering åt Kronfågel. Före
taget disponerar platserna i minst tio år, 
förutsatt att ytan iordningställs i enlighet 
med kommunens standard. Företaget an
svarar även för skötsel och underhåll. Vid 
publikdragande evenemang kan marken an
vändas som allmän parkering. Se även ge
nomförandebeskrivningen. 

Allmänna ledningar mm 
För att möjliggöra tillbyggnad västerut 
måste det stråk av högspänningskablar som 
ligger omedelbart väster om slakteriet an
tingen flyttas eller läggas i krypgrund under 
tillbyggnaden. Alla erforderliga åtgärder 
bekostas av företaget. 
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Vid projektering av muren mot Skara
borgsgatan kan det visa sig nödvändigt att 
flytta delar av nuvarande tele- och va
ledningar. Även detta bekostas i så fall av 
företaget. 

Företagets transformatorstation flyttas 10-
20 meter norrut. 

Underskrift 

Detaljplanen är upprättad den 18 september 
1998 samt reviderad den 7 december 1998 
och den 26 januari 1999. Revideringarnas 
innebörd framgår av sarnrådsredogörelsen 
och utlåtandet efter utställning. 

~~~1{ltAL 
.. sten Ande~l::n Erik Westlin 
stadsarkitekt planarkitekt 
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6 B358 
Detaljplan för 

Stjärnan 9 mm (Kronfågel AB) 
i Skara tätort, Skara kommun 

Antage n av kommunfullmäkt i ge 
den 22 februar i 1999 

Milj ökonsekvensbeskrivning Lag a kra ft den 7 a pri l 1999 

Inledning 

Följande miljökonselevensbeskrivning ger 
en allmän beskrivning av nuvarande mil
jöpåverkan samt av den omgivningspåver
kan som kan förväntas av detaljplanen för 
Stjärnan 9. 

Nuvarande verksamhet och till
stånd 

Dagens miljöpåverkan 
Slakteriverksamhet kan innebära mer eller 
mindre allvarlig påverkan på omgivningen. 
Störningarna, eller risken för störningar, vid 
Kromagels anläggning kan vara av följande 
slag. 
l . Utsläpp till avloppsnät och reningsverk. 
2. Utsläpp till luft, inklusive störande lukt. 
3. Störande lukt från avloppsledningar. 
4. Buller från verksamheten. 
5. Störningar från transporter och uppställ

da lastbilar, inkl. trafiksäkerhetsrisker. 
6. Omhändertagande av slakteriavfall, inkl. 

spridning av slam. 
7. Kemikalieanvändning. 
8. Hantering av miljöfarligt avfall. 
9. Negativ påverkan på stadsbilden. 

Nuvarande tillstånd enligt miljöskydds
lagen 
Kromagel har tillstånd för slakteri- och för
ädlingsverksamhet enligt miljöskyddslagen 
och i enlighet med länsstyrelsens beslut den 
13 december 1996. Beslutet anger villkor 
för verksamheten, och anger bl a hur ovan
nämnda störningsrisker skall hanteras. Till
ståndet gäller för nuvarande lokaler, och 
avser årlig produktion av 14.500 ton slak
tad fågel och vidareförädling av 9.000 ton 
per år, samt lagring och spridning av slak
terislam. Under ett antal år har produktio-

nen ökat betydligt, och uppgick 1997 till 
cirka 75% av vad länsstyrelsens tillstånd 
medger. 

Av de villkor som anges i tillståndet, är 
följande av särskild betydelse för detaljpla
nen: 
• Bolaget skall utreda möjligheterna att 

minska antalet uppställda transportbilar 
på "gårdsplanen". 

• Slakteriavfall och biprodukter skall för
varas inomhus i slakteriet alternativt i 
tätslutande behållare om förvaring sker 
utomhus. Om lagringstiden överstiger 
ett dygn skall förvaring ske i kylt ut
rymme. 

• Tung trafik till och från anläggningen 
skall, särskilt nattetid, hänvisas till de 
trafikleder där minsta möjliga störningar 
uppstår för närboende. 

Omgivningen 

Avståndet från Kromagel till den närmast 
belägna bostadsfastigheten Plymen 5 är 
idag cirka 80 meter. Även verksamheterna i 
det f d godsmagasinet vid Vallgatan, be
gravningsplatsen nordväst om slakteriet 
gatuköket i kvarteret Orion mm är känsliga 
för lukt och andra störningar. 

Skyddsavstånd 

Enligt Boverkets allmänna råd 1995: 5 
"Bättre plats för arbete" rekommenderas 
400 meter som skyddsavstånd mellan slak
teri och bostäder. Avståndet är ett riktvärde 
som får bedömas från fall till fall . Kortare 
avstånd måste i praktiken godtas där sär
skilda skäl finns, t ex när det rör sig om en 
befintlig anläggning eller om särskilda åt
gärder vidtas för att minska störningarna. 
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Planerade och förväntade föränd
ringar 

Åtgärder som skall ge bättre förutsätt
ningar för nuvarande verksamhet 
Följande åtgärder har som främsta syfte att 
tillgodose de krav som ställs i nuvarande 
miljötillstånd, och förutsätter inte att verk
samheten utökas: 
• Området inhägnas, varvid nuvarande 

breda utfartsområde spärras med mur 
och stängsel. Det ger minskad risk för 
skadegörelse och olyckor, och innebär 
att verksamheten rar en tydlig visuell 
gräns mot omgivningen. 

• Fastigheten utökas mot väster. Det in
nebär att I) in- och utfart kan anordnas i 
ett nytt och bättre läge, 2) lastbilsupp
ställningen kan flyttas från Skaraborgs
gatans närmaste omgivningar till marken 
söder om den f d ODAL-butiken, 3) 
verkstad och lager kan flyttas till den f d 
butikslokalen. Det sistnämnda innebär 
att man kan riva nuvarande verkstads
byggnad, vilket ger bättre förutsättning
ar för slakteriets inlastning. 

• Fastigheten vidgas något mot norr och 
söder. Den nya in- och utfarten förutsät
ter att lastbilar kan köras motsols runt 
hela anläggningen, innanför inhägnaden. 

• Fastigheten utökas något mot öster, vil
ket ger utrymme för ny containermot
tagning. 

• Kronfågel får disponera del av P
området söder om museijärnvägen som 
personaJparkering. En gångpassage an
läggs över järnvägsspåren. 

Planerad tillbyggnad: kalkonslakt 
Företaget avser att utöver nuvarande slakt 
av kyckling, höns och broilers även påhölja 
slakt av kalkon. För detta räknar man med 
att bygga till nuvarande slakteribyggnad 
mot sydväst dvs där nuvarande transforma
torstation står. Planens utökade byggrätt 
innebär att sådan tillbyggnad kan medges, 
men den utökade verksamheten kräver ny 
prövning enligt miljöskyddslagen. 
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Avstånd till bostäder mm 
Planen innebär att avståndet till bostadsfas
tigheterna Plymen 5 och 7 minskas något, 
från dagens 80 respektive 100 meter till 
cirka 70. Kvarteret Plymen ligger vid Vall
gatan och har gynnsamt läge i förhållande 
till de förhärskande vindriktningarna, som 
oftast innebär att eventuella luftförorening
ar sprids mot nordost. Som följd av det 
korta avståndet måste naturligtvis hårdare 
krav ställas på verksamheten än när Bover
kets rekommenderade skyddsavstånd 400 
meter kan uppfYllas. 

Den planerade om- och tillbyggnaden inne
bär att all inlastning av levande djur kom
mer att ske i den nya containermottagning
en i öster. Hanteringen av slakteriavfall sker 
som en sluten hantering i anläggningens 
sydöstra hörn. Färdiga produkter lastas ut 
från den planerade tillbyggnaden i väster. 
Verksamheten disponeras härigenom så att 
processen blir allt "renare" ju längre väs
terut på fastigheten den ligger. I konsek
vens med detta gäller, för slakterifastighe
tens västra de~ bestämmelsen "m = Verk
samheten får inte vara störande för omgiv
ningen". 

Som nämns ovan skall uppställningsplats 
för lastbilar anordnas i den utökade fastig
hetens sydvästra del dvs på den mark som 
idag är järnvägsområde, väster om tillbygg
naden. Dagens containerlastbilar är betyd
ligt mindre störande än tidigare års öppna 
transportbilar. Ändå måste företaget vara 
uppmärksamt på störningsriskerna, så att 
inte bostäderna söder om Vallgatan eller 
verksamheterna i det f d godsmagasinet ut
sätts för ökade störningar. Vid behov förut
sättes skyddsplantering, plank, mur eller 
annan avskärmning anordnas. 

Förhållandena vid Skaraborgsgatan 
Skaraborgsgatan är vid slakteriet en mycket 
splittrad gatumiljö. Mot gatan finns en 
bred, öppen asfaltyta för ut- och infarter. 
Vanligtvis står flera lastbilar uppställda här, 
ofta med släp och ibland utanför fastighets
gränsen. 
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Planförslaget innebär att ODAL: s och 
Kronfägels in- och utfarter inom pIanområ
det koncentreras till två tydligt markerade 
platser. En prydlig mur byggs mot gatan, 
och träd planteras. Detta kommer att inne
bära förbättring framför allt av punkterna 5 
och 9 under rubriken Dagens miljöpåverkan 
ovan, men även av punkterna 2 och 4. 

Nedläggning av bensinstationen 
Automatstationen vid den f d ODAL
butiken har stängts. All utrustning (cister
ner, ledningar, pump-öar mm) som tillhört 
stationen har tagits bort. Marken har åter
fyllts, varvid en saneringsbrunn installerats 
för uppsamling och kontroll av lakvatten. 

För nedläggning av bensinstation gäller vad 
som stadgas i miljöskyddslagen 5 § om 
hantering av drivmedel. Skyldigheten att ta 
hand om eventuella föroreningar åligger 
den som bedrivit verksamheten, och kvar
står även sedan bensinförsäIjningen upphört 
och marken övergått i annan ägo. 

Miljöprövning av verksamheten 

Vilka övriga åtgärder som erfordras för att 
slakteriverksamheten, dvs själva driften av 
anläggningen, inte skall bli störande för 
omgivningen preciseras inte med stöd av 
plan- och bygglagen utan i prövning enligt 
miljöskyddslagen (se ovan). I samband 
därmed förutsättes företaget utarbeta en 
komplett miljökonsekvensbeskrivning. 

Underskrift 

Detaljplanen är upprättad den 18 september 
1998 samt reviderad den 7 december 1998 
och den 26 januari 1999. Revideringarnas 
innebörd framgår av samrådsredogörelsen 
och utlåtandet efter utställning . 

.....-:I~s.-ftef-n A§L~: ~(~ 
stadsarkitekt planarkitekt 
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Detaljplan för 

Stjärnan 9 mm (Kronfågel AB) 
i Skara tätort, Skara kommun 

Antagen av kommunfullmäktige 
den 22 f e bruari 1999 
Laga kra f t den 7 apr i l 1999 

Genomförandebeskrivning 

Planens syfte 

Planens syften är både att ge bättre förut
sättningar för nuvarande slakteriverksamhet 
och att ge Kromagel AB möjlighet att 
komplettera den med kalkonslakt. 

Planförfarande 

Planen hanteras med normalt förfarande. 
Ambitionen är att den antas av kommun
fu11mäktige den 22 februari 1999. 

Genomforandetid 

Genomförandetiden, som regleras i be
stämmelserna, är fem år från den dag pla
nen vunnit laga kraft. 

Fastighetsbildning 

Planen innebär följande fastighetsreglering
ar och andra fastighetsbildningsåtgärder. 
l. Del av Stjärnan 7 tillförs Stjärnan 9. 
2. Mindre del av Stjärnan 9 tillförs Stjärnan 

7 (ny infart till Stjärnan 7). 
3. Östra delen av Stjärnan 5 tillförs Stjär

nan9. 
4. Tullportagärdet l :3, 1:4, 1:6 och 1:14 

(gatumark) tillförs Gamla Staden 2: l. 
5. Del av Gamla Staden 2: l (Skaraborgs

gatan) tillförs Stjärnan 9. 
6. Del av Gamla Staden 2:1 (del av järn

vägsområdet) tillförs Stjärnan 9. 
7. Del av Gamla Staden 2: l (del av in

dustrikvarteret) tillförs Stjärnan 9. 
8. Mycket liten del av Gamla Staden 2: l 

(vid sydvästra hörnet på ODAL:s östra 
byggnad) tillförs Stjärnan 7. 

9. Ledningsrätt för befintliga och/eller all
männa elkablar. 

10. Servitut för dagvatteniedning som från 
Kromagel går via ODAL västerut till 
Kämpagatan. 

Il. Tillfartsservitut inom med y betecknade 
områden. 

F6reslagna fastighetsregleringar mm 

Avtal om ansvars- och kostnads
fördelning 

Planen syftar nästan uteslutande till att till
godose Kromagel AB:s behov. Företaget 
skall därför bekosta de åtgärder som sam
manhänger med planen och dess genomfö
rande. Om inte annat överenskommes mel
lan berörda parter skall, innan planen antas, 
avtal finnas mellan kommunen och Kroma
gel AB som i huvudsak reglerar följande. 

Följande åtgärder bekostas av företaget. 
• Ny detaljplan. 
• Erforderlig ombyggnad av Skaraborgs

gatan, vilket huvudsakligen innebär om
byggnad av ge-väg och övergångsställe. 
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• All inhägnad av slakteriområdet. Mot 
Skaraborgsgatan skall inhägnaden utgö
ras av mur, stängsel och häckplantering 
på sätt som närmare framgår av planbe
skrivningen. I sydväst skall planerad 
lastbilsuppställning ges tillfredsställande 
avskärmning mot omgivningen. Ovan
stående gäller om inte annan överens
kommelse träffas med Miljö- & Bygg
nadskontoret. 

• Flyttning av ledningar och kablar, om så 
erfordras för detaljplanens antagande 
eller företagets utveckling. 

• Flyttning av transformatorstation, när så 
erfordras. 

• Erforderliga fastighetsbildningsåtgärder 
enligt ovan. 

• Köp av kommunal mark. 
• Utökad va-avgift som följd av större 

tomtyta. 
• Iordningställande av cirka 60 P-platser 

inom P-området söder om järnvägen, 
mot att företaget får rätt att tills vidare 
och i minst tio år disponera platserna 
som personalparkering. Ytan asfalteras i 
enlighet med kommunens standard. Av
vattning anordnas mot Vallgatan. Före
taget ansvarar även för skötsel och un
derhåll av parkeringen. Kommunen för
behåller sig rätten att vid publikdragan
de evenemang disponera marken som 
allmän parkering. 

• Iordningställande och vidmakthållande 
av buskplantering inom.med n betecknat 
omåde, intill den del av parkeringen som 
iordningställs av företaget. 

Följande bekostas av Skara kommun. 
• Plantering av ytterligare några träd längs 

Skaraborgsgatan. 
• Gångpassage över järnvägsspåren. 
• Eventuell allmän gång- och cykelväg 

mellan Skaraborgsgatan och Vallgatan. 

Kostnaden för ombyggnad av järnvägsspå
ren fördelas mellan kommunen och KronIa
gel enligt särskild överenskommelse. 
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Gångpassagen över spåren skall godkännas 
av Banverket. Spårombyggnaden skall god
kännas av Järnvägsinspektionen. 

Reglering av markköp mm mellan KronIa
gel AB och ODAL sker i annat samman-
hang. . 

F ör nedläggning och eventuell sanering av 
bensinstationsområdet gäller vad som 
framgår av miljökonsekvensbeskrivningen. 

Underskrift 

Detaljplanen är upprättad den 18 september 
1998 samt reviderad den 7 december 1998 
och den 26 januari 1999. Revideringarnas 
innebörd framgår av samrådsredogörelsen 

Jt:.(i;~~"Y{&L 
~Jersson Erik Westlin 

stadsarkitekt planarkitekt 
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