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DETALJPLAN FöR 

LILLA HINDSBO 
(Kvarteret Daggkåpan mm) 
I SKARA TÄTORT, SKARA KOMM UN 
upp,attod det> 15 ;onuori somt ,,,,,o,,rcd 0"" 8 mors 2001 

OSTEN iO.NOERSSON 

ST /O.DSAR KITEKT 

Q 1 . 

,,)~~~..:-.' --
PLANAR KITEKT 

Planbestömmelser 
Fljjonde göll~r inom omrOden med nedOMtOende beteckn ingar Dör betecknin~ .okno • 
~öller butömmel~"" inom hela planomrOde1. EndMt an~ i ven onvöndning och utform
ning är tillOlen, 

GRl\NSBETrCKNINGAR 

_o Linje rilad J mm utanför planomrOdels gräno 

lin vön dn in gsgrä n. 

Eg""si< opsgräns 

MARKANVÄNDNING 

Allmön plats 

I LOKA~GA TA I Lokaltra fik, 

[PARK = ==:J Anlagd park 

INATU~ ==:J NoturamrOde 

[Ge V~O GOng- och cykelväg 

Kvartersmark 

le = ==:J Bostäder. 

lE =~ Transformatorstation, 

UTFORMNING AV ALLM ÄNNA PLATSER. 

19 V8( 1 GOngvög 

UTNYTTJANDEGRAD 

1 e, 25~~~ Största byggnadsarea i kvadrotmeter . 

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE 

f ""j ..................... ............ ........ . ......... ,,~ ........ . Marken fllr inte bebyggas . 

[ """""[ . . . . . . . . . . ..... . . . Marken f<:lr endast bebyggas med uthus. 

E" " ":::::J' " ............... -- Marken fllr inte bebyggas. Ut an hinder dörov f M dock 
miljö-och byggnadsnämnden medge upp förande av m indre 
uthus och liknande om det för varje ensk il t fall prövas 
voro förenligt med ett prydligt och ändamalsenlig t bebyg
gande av k\lOr terel 

lL::=::J 
1 X 1 

Marken skall vara t illgänglig l är gemensamma anordningar. 

E ::=::J 
Mark en skall vara ti llgönglig l ör ollmön gOngtralik. 

Marken skall vara tillgönglig för allmönna underjordiska 
ledningar. 

MARKENS ANORDNANDE 

l En ek och tre bokar Skall be\lOras po sätt som preciseras 
i beskri..."ingen. 

PLACERING OCH UTFORMNING 

Uthus eller annon gordsbyggnad for sommonbyggos två och två i g"men 
sam fas t ighetsgräns eller ploceros in t ill en meter fr<:ln gräns mot grann 
fas t ighet. 
Garage skall ploceros minsl 6.0 m frön gola 

Högsta byggnadshöjd i m eter. 

Minsta respekt ive stärs t o taklutn ing grader 

fril. Endost fri liggande hus. 

Uhus eller annan gOrdsbyggnod för inte upp föros l ill högre byggnadshöjd 
Ön 3.0 meter. 

AOMINIS TR A liV BESTÄMMELSE. 

Genomförondetiden slulor 5 ar frön den dog pionen vunnit logo krolt. 

QVRIGT 

Grundkar t on utgörs av u tdrog ur Skoro kommuns digi t ala primörkarta 
i skolo 1, 1000. 
Utdrag ur gällande detolplon ing<:lr i plonb"skri'Ol1 ingen, 

ILLUSTRATIONER (e. empel pa u tformning) 

Il lust rolion si in je. 

Antagen av mi l jö-och byggnod~nömnden den 8 mors 2001. 

Laga kralt den 9 april 2001 
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Detaljplan för 

, , B364 

Granen 2 (Skara Musikskola) 
ANTAGEN AV KOMMIJNFIJLLMÄKTIGE 
DEN 20 JUNI 2000 
LAGA KRAFT DEN 25 JULI 2000 

i Skara tätort, Skara kommun 

Planbeskrivning 

Handlingar 

Detaljplanen utgörs av denna ~eskriyning, 
en plankarta med bestärr.melser, en illust
rationsplan, en genomfdrandebeskrivning 
och en samrådsredogörelse. Till planen hör 
en fastighetsfdrteckning. 

Planens syfte 

Planens syften är att: 
l. Möjliggöra avstyckning och fdrsäljning 

av vävskolan. 
2. Precisera byggrätt och skyddsbestäm

melser fdr pianområdet. 

Förutsättningar 

Planen omfattar fastigheten Skara Granen 
2, som ligger strax väster om Skara cent
rum. Fastigheten ägs av Skara kommun. 

Gällande detaljplaner 
För planområdet och dess nännaste om
givning gäller de detaljplaner som framgår 
av fOljande kart;;. (och fdrteckning. 

Gällande detaljplaner 

Inom pianområdet: 
99 Stadsplan för Skara, fastställd 30 april 

1926. 

Utanfdr pianområdet: 
143 Stadsplan för kvarteret Alen mm, fast

ställd 23 oktober 1957. 
234 Stadsplan för kvarteren Rådhuset, vtsier 

om Nikolai Gränd, faststä lld 26 olaober 
1971. 

Genomfdrandetiden för samtliga planer har 
gått ut. 1926 års plan innehåller ingen när
mare precisering av vad planområdet får 
användas till, dock får lokaler fdr industri 
inte inredas. Byggnad f'ar, enligt denna 
äldre plan, inte placeras närmare fastig
hetsgräns än 4.5 m om dess höjd (fasad
höjden) understiger 6 m. I annat fall skall 
avståndet till gränsen vara 6 m, varvid fa
sadhöjden inte får överstiga 8 meter. 

Bebyggelse 
På Granen 2 finns fem byggnader samt en 
transformatorstation. Huvudbyggnaden, 
med fasad mot GlmIluI Were-.erbergsgatan, 
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är en putsad stenbyggnad uppförd för Skara 
Flickskola 1884. Den är byggd i två vå
ningar, i italiensk renässansstil. Dess pla
cering i sned vinkel mot övrig bebyggelse 
följer en stadsplan som gällde mellan 1876 
och 1885 och som innehöll en oval träd
planterad aveny runt hela Skara centrum. 
Ä ven byggnaden vid S :ta Katarinagatan är 
en putsad stenbyggnad, byggd 1902 som 
skolkök åt flickskolan och i dag använd 
som vävskola. Den är i 1 Y2 våning, med tre 
framträdande takkupor mot S :ta Katarina
gatan. Längs Sturegatan ligger en stor 
gymnastikbyggnad från 1908, klädd med 
liggande träpanel. Samtliga dessa tre bygg
nader är kulturhistoriskt och milj ömässigt 
mycket värdefulla. 

Dessutom finns en enkel garagebyggnad 
samt en barackbyggnad på fastigheten. 
Baracken ägs sedan några år av Makedo
niska föreningen Vardar, och står på fas
tigheten Granen 2 enligt nyttjanderättsavtal 
med kommunen. Avtalet har nyligen sagts 
upp, och byggnaden skall vara borttagen 
senast vid utgången av år 2000. 

Mellan vävskolan och gyrnnastikbyggna
den ligger en lekplats, som tidigare använts 
av förskola och fiitidshem på Granen 3. 
Denna verksamhet är nu nedlagd. 

Vegetation 
På Granen 2 står ett flertal fullvuxna träd. I 
dess västra del finns ekar och björkar som 
ger en mycket grön miljö. Mellan vävsko
lan och musikskolan står en grupp stora 
bokar, som är viktiga bl a för att visuellt 
markera gatans krökning. Intill transforma
torstationen står två hamlade lindar. I fas
tighetens nordöstra del står en grupp rela
tivt unga granar, som troligen planterats för 
att anknyta till kvarterets namn. På äldre 
bilder framgår att granar tycks ha varit 
ganska vanliga i området. 

På angränsande bostadsfastighet Gra.'1en 
finns några mycket stora bokar, som har 
stor betydelse för miljön även på Granen 2. 

2 

Riksintresse och fornlämning 
PIanområdets östra del tillhör den del av 
Skara stadskärna vars bebyggelse och ga
tunät är av riksintresse för kulturmin
nesvården. Enligt riksantikvarieämbetets 
beslut den 27 augusti 1996 är riksintresset 
knutet bl a till stadskärnans småskaliga 
bebyggelse från de expansiva årtiondena 
kring sekelskiftet 1900. 

Planområdet ingår även i det ku lturhisto
riskt värdefulla bebyggelseområde som 
definierats och beskrivits i en bebyggelse
historisk inventering 1985. 

PIanområdet gränsar till det område som 
innehåller fast fornlämning i form av me
deltida s k kulturlager i marken. Kulturlag
rets yttre gräns tolkades senast 1990. Alla 
fasta fornlämningar är skyddade med stöd 
av bestämmelser i kulturminneslagens and
ra kapitel. 

Teknisk försörjning 

--_________ dagvatten 

-- -- data kabel 
-- - -- högspänning 
------------ lågspänning 

Inom fastigheten Granen 2 finns ett flertal 
ledningar och kablar. Musikskolans hu
vudbyggnad, den f d gymnastikbyggnaden 
samt vävskolan har var sin anslutnings
punkt för vatten och avlopp i Gunnar 
Wennerbergsgatan, Sturegatan respektive 
S :ta Katarinagatan. Cirka trettio meter norr 
om vävskolan finns två dagvattenbrunnar 
som avvattnås mot Sturegatan. Fastighe-
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tens nordöstra hörn korsas aven dagvatten
ledning som ej är i bruk. Till transforma
torstationen går högspärmingsledningar 
från Gunnar Wennerbergsgatan. I vävsko
lans källare finns en panncentral som be
tjänar hela fastigheten. I vävskolan finns 
även en datacentral tillhörande Skara 
Energi AB. Till denna ligger datakablar 
nedgrävda norr om musikskolans huvud
byggnad. 

Skäl för att upprätta detaljplan 

Kommunens ambition är att sälja fastighe
ter som långsiktigt inte behövs för kom
munal verksamhet, och som inte heller av 
andra skäl bör vara i kommunal ägo. Väv
skolebyggnaden behövs inte för musiksko
lan, som har verksamhet i de andra två 
byggnaderna på fastigheten. Vävskolan 
tillhör den kommunala vuxenutbildningens 
textila linje, och bör av flera skäl samloka
liseras med övrig kommunal vuxenutbild
ning som huvudsakligen bedrivs i Viktori
askolan. 

Företaget Euro Time AB har sagt. sig vara 
intresserat av att köpa vävskolan, för att 
använda den för kontorsverksamhet. Ett 
villkor för detta har varit att det finns möj
lighet att göra en tillbyggnad. 

En försäljning förutsätter att en separat 
fastighet bildas samt att byggrätt, använd
ning och skyddsbestämmelser preciseras i 
en detaljplan. 

Detaljplanens innebörd 

Byggrätter 
Planen innebär att vävskolan mr byggas till 
mot norr. Tillbyggnaden utformas som en i 
huvudsak fristående byggnad, med plan
måtten cirka 12 x 25 meter och högsta till
låtna byggnadshöjd (fasadhöjd) 6.5 meter. 
Höjden 6.5 meter ger utrymme för två vå
ningar, men måttet är relativt snålt tilltaget 
varför stor omsorg och uppmärksamhet 
krävs vid utformning av grundläggning, 
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ventilation, bjälklag, yttertak mm. Skälet 
till den låga byggnadshöjden är att byggna
den annars skulle bli för dominant i förhål
lande till omgivningen t ex bebyggelsen på 
Granen 3. Byggnaden skall utformas med 
ljusa, putsade fasader och med stor hänsyn 
till bebyggelsemiljöns särskilda karaktär. 
Taktäckningen skall utgöras av svart band
falsad p låt. 

Den nya byggnadskroppen rar samman
byggas med vävskolan, men endast på så
dant sätt att vävskolan och nybyggnaden 
visuellt upplevs som fristående byggnads
kroppar. Denna "länk" skall vara i en vå
ning, och utformas med stor andel fönster i 
fasaden. Den kan lämpligen användas som 
entre, cafe ellikn för verksamheten i bygg
naderna. Taktäckningen skall även här vara 
svart, bandfalsad plåt. 

Anslutning till vävskolan skall ske med så 
små ingrepp som möjligt i byggnaden. För 
att förbinda vävskolan med en ny byggnad 
behövs en trappa, och troligen även en 
lyftplatta. 

Planen förutsätter att Makedoniska före
ningens byggnad flyttas. 

Planen innebär att nuvarande transforma
torstation kan flyttas till ett nytt läge när
mare Gunnar Wennerbergsgatan. På grund 
av den känsliga miljön skall stationen efter 
eventuell flyttning förses med putsad fasad 
och sadeltak. 

I övrigt innehåller planen ingen byggrätt 
utöver de befintliga byggnaderna. 

Markarbeten 
Planen innehåller bestämmelse om att 
utemiljön skall utformas med stor hänsyn 
till bebyggelsemiljöns särskilda karaktär. 
Sådan hänsyn kan innebära att man behål
ler karaktären av öppen skolgård, och mar
kerar den nya fastighetsgränsen så lite som 
möj lig!. Det kan också betyda att man ger 
intryck av grusbelagd skolplan, även om 
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ytan asfalteras, genom att blanda In ljust 
stenrnateriai i ytbeläggningen. 

Planen innehåller bestämmelse om att de 
fYra stora ekarna inom med n, betecknat 
område skall bevaras. Det innebär bl a att 
grundläggnings- och markarbeten skall ske 
så att de inte hotas. Om marken intill trä
den skall användas för utevistelse kan den 
beläggas med marktegel eller betongsten, 
som relativt lätt kan anpassas till trädens 
krav. För att inte skada rotsystemen bör 
stenarna därvid läggas på makadam, som 
täckts med fiberduk och sättsand. Vid be
hov kan Skara kommuns Tekniska kontor 
bistå med rådgivning. 

Vidare innehåller planen bestämmelse om 
att bokar inom med n2 betecknat område 
skall behållas. Ur kulturhistorisk synpunkt 
bör bokarna på sikt ersättas av alleträd in
till gatan, men eftersom de ur allmän mil
jösynpunkt är mycket viktiga för kvarteret, 
bör de tills vidare stå kvar. Viss försiktig 
gallring bör kunna ske, men endast efter 
tillstånd från Miljö- och Byggnadsnämn
den. 

Fastigheternas användning 
Den fastighet som skall sälj as, får använ
das för bostad och kontor. Avsikten är i 
första hand att den används för kon
torsverksamhet, men planen ger också 
möjlighet att inreda bostad t ex om en före
tagare vill ha bostad och kontor på samma 
fastighet. Planen är generell i den mening
en att den inte är specialgj ord för ett visst 
företags behov. Den andra fastigheten, 
musikskolan, får användas för kultur och 
skola dvs samma verksamhet som idag. 

Skyddsbestämmelse 
Ingen av de tre större byggnaderna far ri
vas, vilket framgår av beteckningen q på 
p lankartan som är kopplad till en skydds
bestämmelse. Enligt den skall byggnader
nas yttre bevaras. Utvändiga ombyggnader 
och underhåll skall ske med ursprungliga 
material, kulörer och arbetstekniker. 
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Kulturlager 
Om fornlämning påträffas under grävning 
eller annat arbete, skall arbetet omedelbart 
avbrytas och förhållandet anmälas till 
länsstyrelsen (kulturrninneslagen 2: 10). 

Trafik och parkering 
Kontorsfastigheten kommer att behålla 
nuvarande tillfart från S :ta Katarinagatan i 
söder, omedelbart öster om vävskolan. 
Utfarten ligger mycket nära korsningen 
med Gunnar Wennerbergsgatan, men efter
som trafiken på S:ta Katarinagatan är 
mycket begränsad bedöms situationen vara 
godtagbar. En personbil kan köras ut på 
S :ta Katarinagatan och vridas upp i rät vin
kel innan den körs ut på Gunnar Wenner
bergs gatan. 

Även Musikskolan förutsättes behålla 
samma infart som idag dvs från Sturegatan 
i norr. Parkering för fastigheternas behov 
anordnas irme på fastigheterna, i pnncip 
enligt illustrationsplanen. 

Teknisk f6rsörjning 
Då Granen 2 delas i två fastigheter måste 
ett flertal frågor beträffande den tekniska 
försörjningen lösas. Detta beskrivs närmare 
igenomförandebeskrivningen. 

Fastighetsreglering 

Planen förutsätter, som ovan nämnts, att 
Granen 2 delas i två separata fastigheter. 
Läs mer om detta i genomförandebeskriv
mngen. 

Planens miljökonsekvenser 

Gårdshuset på Granen 3 innehåller bo
stadslägenheter, varav en har fönster mot 
öster. Även om lägenheten ligger på andra 
våningen, är det ofrånkomligt att den nya 
kontorsbyggnaden kommer att begränsa 
utblickarna och öka insynen. Byggrätten är 
emellertid ingen nyhet i denna plan. Gäl
lande detaljplan ger rätt att, intill 6 meter 
från gränsen, uppföra 8 meter höga bygg-
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nader fOr bostäder och hantverk. Skälet till 
den föreslagna, relativt låga byggnadshöj
den 6.5 meter är hänsyn bl a till förhållan
dena på Granen 3. 

Tillbyggnaden innebär att en ek samt ett 
antal andra lövträd, huvudsakligen björk, 
måste tas bort. Björkarna är relativt gamla, 
och deras återstående livslängd begränsad. 
Fyra stora ekar, samt flertalet av bokarna 
vid Gunnar Wennerbergsgatan, skall enligt 
planbestärnmelserna sparas. Ä ven sedan 
tillbyggnaden genom fOrts, kommer de sto
ra träden att vara ett dominerande inslag i 
kvarteret. Av dessa skäl bedöms borttagan
det av några få träd kunna accepteras. 

De tre skolbyggnaderna har under hundra 
år utgjort en funktionell enhet. Ur kultur
historisk synpunkt är det känsligt att splitt
ra miljön på två fastigheter och två ägare. 
Men enligt Miljö- och Byggnadskontorets 
bedömning finns det inte tillräckliga skäl 
rör att tvingas bevara miljön helt orörd. En 
förändring bör kunna godtas, förutsatt att 
den genomfOrs med stor hänsyn till kvarte
rets karaktär. 

Underskrift 

Detaljplanen är upprättad den 17 december 
1999 samt reviderad den 3 februari och 5 

5 

;;;;:42 0lL-
Osten AndeIJ;son Erik Westlin 
stadsarkitekt planarkitekt 
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Detaljplan för 

Granen 2 (Skara Musikskola) 
ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 
DEN 20 JUNI 2000 

i Skara tätort, Skara kommun 

Genomförandebeskrivning 

Planens syfte 

Planen skall möj liggöra försäljning av väv
skolan, samt precisera byggrätt och mar
kanvändning inom planområdet. 

P lan förfaran de 

Planen hanteras med normalt fö rfarande 
vi lket betyder att planarbetet sker i två 
steg, samrådsskede och utställningsskede. 
Ambi tionen är att planen antas av kom
munfullmäktige i juni 2000. 

Genomförandetid 

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

Ansvars- & kostnadsfördelning 

Skara kommun, genom tekniska kontoret, 
har huvudansvaret för de åtgärder som 
krävs för att möjliggöra försäljning av väv
skolan. 

Miljö- och byggnadskontorets merkostna
der för detalj planen, 70.000:- kronor, debi
teras tekniska kontoret när planen vunnit 
laga kraft. 

Makedoniska föreningen ansvarar för att 
deras byggnad flyttas före utgången av år 
2000, om inte annat överenskommes med 
tekniska kontoret. 

Fastighetsbildning mm 

Planen fömtsätter att Granen 2 delas i två 
separata fastigheter. Vid fastighetsbild-

LAGA K~AFT DEN 25 JIJL I 2000 

ningen, eller i annat avtal, behöver bl a 
fö ljande frågor preciseras och regleras. 

Panncentral 
I vävskolans källare finns idag en 
panncentral som betj änar hela fastigheten 
Granen 2. Centralen fömtsättes ligga kvar 
tills kvarteret ansluts till fj ärrvärmenätet, 
vi Iket bedöms kunna ske inom något år. 
Fram till dess måste värmeleveranserna 
tryggas i leveransavtal eller på annat lämp
ligt sätt. 

Datacentral 
I vävskolan finns även en datacentral, till 
hörande Skara Energi AB. Huruvida den 
skall ligga kvar eller flyttas , bör lämpligast 
avgöras i diskussioner med ny ägare till 
vävskolan. En ny verksamhet kan ha in
tresse av att lätt kunna ansluta sig till ett 
modernt datanät. Tills vidare behöver Ska
ra Energi AB:s rätt till centralen och anslu
tande ledningar säkerställas med servitut 
och/eller ledningsrätt. 

Transformatorstation 
Ansvaret för eventnell flyttning av trans
formatorstationen åligger ny ägare till väv
skolefastigheten. Om den inte flyttas, be
höver såväl stationen som anslutande kab
lar säkerställas med ledningsrätt eller servi
tut. Om den flyttas till Ej-området, kan en 
separat fastighet bildas av detta. Alternativt 
kan Ej-området ingå i Gamla Staden 2: l 
eller Musikskolans fastighet. 

Dagvattenbrunnar 
Två dagvattenbrunnar, som kommer att 
ligga på vävskolans fas tighet, har sin ut
loppsledning normt mot Sturegatan. Planen 
förutsätter att ny utloppsledning byggs mot 
Gunnar Wennerbergsgatan eller S:ta Kata
rinagatan, men utgör inget hinder fö r att 
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nuvarande ledning behålles om fastighets
ägarna blir överens därom. Ny utlopps led
ni ng bekostas av ny ägare till vävskolan, 
som alltså skall vara medveten om att 
kostnad kan uppstå för omkoppling av 
dagvattenledning från fastigheten. 

V A-avgifter 
Ny ägare till vävskolan behöver inte bekos
ta nyanslutningspunkt för vatten och av
lopp, eftersom sådan redan finns. Däremot 
förutsättes ägaren, vid eventuell till- och 
ombyggnad, betala utökad V A-avgift enligt 
kommunens taxa. 

Träd som bevaras 
Ny ägare till vävskolan ansvarar för att de 
fYra ekarna inom med ni betecknat område 
på plankartan inte skadas, varken under 
byggtiden eller senare. Bokar inom med n2 
betecknat område får inte skadas eller fäl
las utan tillstånd från miljö- och byggnads
nämnden. Vitesbelopp för skadade träd kan 
preciseras i köpeavtalet. 

Övrigt 
Ansvaret för rivning av befintligt garage 
och borttagning av befintliga jordhögar 
åligger ny ägare till vävskolan. 

Underskrift 

Detaljplanen är upprättad den 17 december 
1999 samt reviderad den 3 februari och 5 
apri12000. 
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