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La ga kraft d e n 20 ju li 1989 

DETALJPLAN FÖR 

VENUS 1 OCH 11 m.m. 
I SKARA TÄTORT, SKARA KOMMUN, SKARABORGS LÄN 

Planbeskrivning 

HANDLINGAR 

Detaljplanen utgörs av plankarta med bestämmelser och 
illustration, denna planbeskrivning och en genom
förandebeskrivning. Till planen hör grundkarta, fastig
hetsförteckning och samrådsredogörelse. 

INLEDNING 

8307 

Stadsarkitektkontoret har utarbetat en detaljplan för den 
nordvästra delen av kvarteret Venus i Skara centrum. Planens 
syfte är att tillgodose Skara Stiftsnämnds behov av nya 
kontorslokaler. 
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Planområdets läge och omfattning. 

\. 
l 1t I \ 

TULLEN I '-' 
1B , . 

Planområdet omfattar cirka 6000 kvadratmeter . Venus l och 11 
ägs av Skara Stiftsnämnd medan den allmänna platsmark som 
ingår i planen ägs av Skara kommun. 
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DETALJPLANER 

För planområdet gäller Jämkning av stadsplanen för kvarteret 
Venus, fastställd av länsstyrelsen den 25 november 1965. 
Enligt denna kan hela Venus 11 bebyggas för allmänt ändamål i 
två våningar med vindsinredning. Venus l kan användas för 
bostads- och handelsändamål och har bygg rätt endast där 
nuvarande byggnad ligger. 

Den allmänna platsmarken regleras av tre stadsplaner som 
fastställts av Kungl Maj:t den 30 april 1926 och den 2 maj 
1957 samt av länsstyrelsen den 6 juli 1985. Endast den 
sistnämnda planen har genomförandetid enligt plan- och 
bygglagen. 

SKÄL FÖR PLANÄNDRING 

Stiftsnämnden avser att under 1989 göra en omorganisation som 
kräver större samlade kontorslokaler. Av praktiska och kultur
historiska skäl är det lämpligast att verksamheten ligge r 
kvar i anslutning till nuvarande byggnad i direkt anslutning 
till domkyrkomiljön. För att tillgodose expansionsbehovet har 
stiftsnämnden köpt in Venus l i syfte at t bygga samman bygg
naden på denna fastighet med det gamla domkap itelhuset på 
Venus 11. 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

Bebyggelse 

på Venus 11 ligger domkapitelhuset, vars äldsta delar är från 
1746. Om- och tillbyggnader har gjorts 1787 och 1913 - 14 , och 
sedan 1935 utgör byggnaden byggnadsminnesmärke. Även huvud
byggnaden på Venus l, det s k Trybomska huset, samt gårdsbygg
naden på Venus 11 har stort miljömässigt och kulturhistoriskt 
värde och får inte rivas eller på något sätt exteriört för
vanskas. 

Båda huvudbyggnaderna saknar hiss och är knappast tillgängl iga 
för handikappade. De har entreer från baksidan vilket är en 
viss nackdel ur orienteringssynpunkt. 

Mark och vegetation 

Marken inom planområdet har endast obetydliga nivåskillnader. 
Enligt länsmuseets provgrävningaF är kulturlagrets mäktighet 
drygt två meter varför det inte går att bebygga utan alltför 
stor risk för sättningsskador. En nybyggnad måste föregås av 
att en arkeologisk undersökning görs och att kulturlagret tas 
bort. Beslut om undersökning har fattats av länsstyrelsen, och 
grävningar kommer troligen att påbörjas under våren 1989. 
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Intill Östra Kungshusgatan finns på Venus Il två stora träd 
som är mycket värdefulla för helhetsmiljön. på Venus l finns 
några mindre träd och buskar som så långt möjligt bör bevaras 
då de har visst värde som skydd för bostäderna på Venus 23. 

Trafik 

De båda fastigheterna har tillfart från Skolgatan respektive 
Östra Kungshusgatan. Skolgatan ingår i det statskommunala 
gatunätet. 

Allmänna ledningar 

Fastigheterna är inkopplade på det kommunala ledningsnätet. 

DETALJPLANENS INNEBÖRD 

Detaljplanen innebär en rätt att bygga samman huvudbyggnaderna 
på Venus 1 och 11 med varandra varigenom man får en samman
hängande kontorsbyggnad med en enda huvudentre. Med en ny hiss 
kan man kraftigt öka tillgängligheten till de båda äldre bygg
naderna. Sammanbyggnaden skall vara indragen från Skoltorget 
och lämna de befintliga byggnadernas gavelfasader så orörda 
som möjligt . Ur kulturhistorisk synpunkt är det oerhört vä
sentligt att tillbyggnaden underordnar sig den gamla miljön så 
att huvudbyggnaderna även efter sammanbyggnaden visuellt fram
står som två separata byggnadskroppar. 

BortSett från där huvudbyggnaderna sammanbyggs skall deras ut
seende bevaras i stort sett som i dag. Enligt länsmuseets pre
liminära bedömning utgör de en så viktig del i inramningen 
kring Skoltorget att t ex nya takkupor på Venus l inte kan 
godtas. Butiksfönsterna i bottenvåningen bör dock kunna er
sättas med samma fönstertyp som finns på den andra våningen. 
Den nuvarande porten mot Skolgatan behålls i fasaden men utan 
att den utnyttjas som ingång. Även gårdsbyggnaden och markbe
läggningen på Venus 11 har stort värde för helhetsmiljön och 
skall bevaras. 

I och med ombyggnaden av Venus 1 skapas cirka 28 nya kontors
arbetsplatser vilket bl a har till följd att parkeringsbehovet 
ökar. Enligt lagstiftningen är fastighetsägaren skyldig att 
tillgodose detta behov antingen på fastigheten eller på annat 
lämpligt, säkerställt utrymme i dess närhet. Att tillgodose 
behovet på fastigheten låter sig knappast göras. Om utrymme 
~nte finns på intilliggande fastigheter finns möjligheten att 
teckna parkeringsköpsavtal med Skara kommun, varvid parke
ringsplatser på allmän platsmark kan utnyttjas. Gångavståndet 
till parkeringsplatsen vid GötalatulIen är cirka 150 meter. 

Gångbanan på Skolgatans södra sida är mycket smal där den 
passerar Venus 1. Planen innebär därför att gångbanan breddas 
med cirka en meter. 
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Skyddsrum 

Tillrackligt antal skyddsrumsplatser finns på angransande 
fastighet Venus 12 varför nybyggnaden inte behöver förses med 
skyddsrum. 

Teknisk försörjning 

Fastigheterna ar som ovan namnts redan anslutna till el, VA 
och tele. Några större förandringar erfordras knappast som 
följd av om- och nybyggnaden. 

UNDERSKRIFT 

Detaljplanen upprattad den 15 februari 1989 och 
28 mars 1989. Revideringens innebörd framgår av 
görelsen. 

~et~:-~--- Erik Westlin 
stadsarkitekt planarkitekt 

reviderad den 
samrådsredo-



5 

Antagen av kom munfu l l mäk tige den 2 1 ju n i 1989 
Laga kraft den 20 ju li 1989 

DETALJPLAN FÖR 

VENUS 1 OCH 11 m.m. 
I SKARA TÄTORT, SKARA KOMMUN, SKARABORGS LÄN 

Genomförandebeskrivning 

INLEDNING 

8307 

Detaljplanen innebär i huvudsak att Venus l får utnyttjas för 
kontorsändamål och att byggnaden får sammanbyggas med kontors
huset på Venus Il. 

TIDPLAN 

Byggstart avses ske så snart de arkeologiska undersökningarna 
avslutats. Dessa beräknas påbörjas under våren 1989. 

HUVUDMANNASKAP 

Skara Stiftsnämnd ansvarar för alla åtgärder på kvartersmark 
och bekostar även sådana eventuella lagningar och justeringar 
inom den allmänna platsmarken som kan föranledas av byggnatio
nen. Kommunen utför och bekostar breddningen av gångbanan vid 
Skolgatan. Kommunen bekostar även den fastighetsreglering som 
denna breddning förutsätter. 

Om- och tillbyggnad av domkapitelhuset kräver tillstånd av 
riksantikvarieämbetet. 

En förutsättning för parkeringsfickor intill Venus 23 är att 
ett 1,80 m högt, slutet plank sätts upp i fastighetsgränsen. 

TEKNISKA FRÅGOR 

Fastigheterna är redan i dag anslutna till allmänna VA-, el
och teleledningar. Exploatören kommer dock som följd av den 
större byggnadsytan att få en högre avgift. 

PARKERING 

Det är i praktiken omöjligt att anordna erforderligt antal 
parkeringsplatser på fastigheterna. Behovet måste därför till
godoses på annan fastighet eller genom parkeringsköpsavtal med 
Skara kommun. Parkeringsfrågan skall vara löst innan planen 
antas. 
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GENOMFÖRANDETID 

Detaljplanens genomförandetid regleras i planbestämmelserna 
och är fem år från den dag planen vinner laga kraft. Inom 
denna tid beräknas planens syfte med god marginal h a uppnåtts. 

FASTIGHETSBILDNING 

Planen förutsätter en sammanläggning av Venus l och Il. Som 
ovan nämnts sker även en mindre reglering av gränsen mot Sko1-
gatan. 

Planen berör tomtindelning inom kvarteret Venus, fastställd av 
länsstyrelsen den 4 april 1966. Eftersom planen förutsätter en 
annan fastighetsbildning än vad tomtindelningen gör skall den
na, i den del som ingår i planområdet, upphöra att gälla då 
planen vinner laga kraft. 

Detaljplanen upprättad den 15 februari 1989 och reviderad den 
28 mars 1989. 

42 ~l~L 
Östen Andersson Erik Westlin 
stadsarkitekt planarkitekt 


