
.l. 
~'" 

O~Ul 

1 

0011-
[ '(RtAN 

5blo \1000 

, S~OL 

TORe.n 

.!!!! 
.~ 

TE.Ltu~ . 

JIJPIT( 11 

L 

'''' -<! 

T111h~r stads fullmäkti ges 1 Skara 
beslut den 2).9.19SS 

Ex officio: 
Karl Sernstr'lm 

Tillhör Kungl. Maj:ts beslut den 
2 maj 1957. (undantag se Kungl. 
Maj : ts beSlut) St ockholm 1 Kommu
nikationsdepartementet 

Ex officio: 
Sven Å1nark 

+ 

• 
'" 

• 
TULLU' 

Försloq !III 6",roo 
slad5plan får (vorlerd 

VENUS m.m. 

I SKARA 
upprollof den 14 Cf'H 1'55 eN 

Drott Gyllenberg 

slo&or ~ l ! ckt 

Reven!. &mncdsniimnder15 be5\u\ ~ \31 den \3 juni \955 
Drott Gyllenberg 

BETECKNINGAR , 
5TAD5PlAN[k:AIHA 

A. Grånsbe!ed.r'lir'lqor 
--- slod,plon~qråru -=== gottande omrdde, - och bulömmcl'eqrcm 
... 9ö!lorlck omrdde'- o(h be~ta"mel~e9n:j!l' OI, edd alt Jgå 
_._. qalu- Iworlcr,- och annon omrode~9rof'l~ 

_._- bdOrnmelse9rQn~ 

..... " .•.• 9rör"linjer ej avseddo olt fQ~t,hlllu, 

a. Omrode~bctcc'tn""sor 

;:.A:::LL:::M]Å N PLA 15 
L '9010 eller torq 

pcrk eller plontcrmq 

amrddc 16r cllrnQnt ändamål. 
omrOde för bo,lo"-'årldcmdl ,omm()1b~qqdo hu, 

omrödc tör hondcl~Qndom61 

belcclninqor 

mad. ~om ic ke fcir beb:l990' 
Ovcrb~gqd gård och Otl(lon It rros,b!:J99nod 

-22M gällande qotuh6jd 
HlOnl! q/illon<k 9Olvhöjd , INsedd 011 ulg6 
·OCO.~ qolUhOjd 
u,m 00101 v&lll"lp' 

v vind~nr"dninq 

< 09.0 b~qqrod~ tal:li,lhoJd 

GRUNDKARTA 
cs.:l ~ huv..,dboJ9qrQd rc ~p ul h ~, 

7, m fo~ lt qhcbklfckn,~gar 

I Kungl . Maj : ts beslut an -

___ "von 11nJ" _ B 1 ~ O 



l , 
'. h 

814 

" 

SKARABORGS LÄNS 
LANDSKANSLI 

- 4 NOV 1955 
ID ........................ .. . 

B E S K R I V N I N G 

Ink. d, 2,9 ,IGG 1356 

över f ör s l ag till ändrad stadsplan 

f ör kvart eret V E N U S 

i Skara 

Gällande stadsplan 

Kvartersbeskrivning 

Gällande stadsplan för kvarteret 
Venus har f astställts av Kungl. Ma j:t 
den 10 februari 1939. 

Ändring av stadsplan fö r sydöstra delen 
av kvarteret Venus har fastställts 
av Kungl . Maj :t den 22 augusti 1952 . 

Under tiden den 11 november 1953 t. o . m. 
den 25 november 1953 har ett den 4 no
vember 1953 upprättat f örslag till 
ändra.d stadsplan för kvarteren Tellus, 
Tullen, Venus och Jupiter hållits 
tillgängligt f ör sakägares gr anskning. 
Detta förslag har av skäl som nedan 
beröras icke fullföl j ts . 

Utmed Tullportagat an- Axvallagatan 
sammanfaller föreva rande stadsplane
förs lag med ett f örslag till ändring 
av stadsplanen för kvarteret Tullen m.m . 
som f ör närvarande undergår fast
s t ä llelseprövning , och som illustrerats å 
kartan. . 
Kvarteret Venus består enligt gäl lande 
stadsplan av tre delar. 

Den nordligaste utmed Skolgatan om
f attar bostadshus i slutet byggnads 
s ätt med r ätt till trevåningsbebyggelse 
utmed Skolgatan och Skoltorget. 

Den mellersta kvartersdelen i öst-vä st
lig riktning genom kvart eret är ett 
område för allmänt ändamål avsett f ör 
l äroverkets institutionsbyggnader. 

Den s ödra kvar t ersdelen utmed Svart
brödragatan består av bostadshus i 
slutet byggnadssätt. 



Ändringen 
Norra kvartersdelen 
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kvartersdelen 
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Enligt ändringsförslaget av novem-
ber 1953 avsågs dels att i stadsplan 
fastlägga en befintlig och välbehöv
lig lucka i bebyggelsen mellan bygg
naden utmed Skol torget och längan 
utmed Skolgatan , dels att byggnads
rätten utmed Skoltorget av hänsyn till 
miljön skulle sänkas till befintliga 
två våningar. 

Det har hävdats att det större fas
tighetsvärde som gällande stadsplan 
med sin i förhållande härtill större 
byggnadsrätt medför , redan vore 
diskonterat , och att minskning av 
byggnadsrätten under sådana omstän
digheter icke av enbart estetiska 
skäl kunde genomföras, 

På grund härav utgör förevarande 
förslag endast en jä~~ning på denna 
punkt av gällande stadsplan , avsedd 
att framtvinga en förkroppning av 
byg~naden mot Skoltorget. Härigenom 
erhalles även större möjligheter 
till en tillfredsställande plan
lösning av den illa dagerbelysta 
byggnadsytan i anslutningen mellan 
kropparna utmed Skoltorget och Skol
gatan. 

I övrigt har gällande byggnadsrätt 
utmed Skolgatan föreslagits utökad 
att omfatta viss gårdsöverbyggnad, 
vilken är motiverad av gatans 
affärsläge, och skall underlätta 
anordnandet av butiker i en nybe
byggelse. 

Tomt nr 11 i kvarteret Venus, å 
vilken Konsistoriehuset är belägen 
har föreslagits ingå i området för 
allmänt ändamål. 

Området.·fGr allmänt ändamål når 
genom kvarteret fram till Tullporta
gatan med en 12 meter bred remsa , 
avsedd att möjliggöra infart t ill 
omr ådet även från detta håll. 

För att nyttig~öra nämnda remsa som 
infart jämväl at angränsande bostads
tomter har den närmast Tullporta
gatan belägna delen av den före
slagits som allmän-plats-mark , av
sedd att planteras i den utsträck
ning infarterna medgiva. 
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På begäran av ägaren av tomt nr 8 i 
kvarteret Venus har byggnadsrätten 
utmed Svartbrödragatan föreslagits 
utökad från två våningar med inredd 
vind till tre våningar för nämnda 
tomt , i likhet med vad som tidigare 
skett för intilliggande tomter. 

Östra Kungshusgatan, vars sträckning 
och bredd icke lär ha f örändrats sedan 
den anlades i mitten av l200-talet , 
är den enda av stadens smala gator 
med tvåvåningsbebyggelse i slutet 
by~gnadssätt , där den typiska äldre 
smastadskaraktär , som ett sådant bygg
nadssätt medför} har någon utsikt att 
kunna bevaras pa grund av gatans ringa 
trafikbetydelse. 

Den f örhållandevis korta sträcka två
våningsbebyggelse som är kvar utmed 
gatan , skulle enligt gällande stads
plan ytterligare minskas. 

För att bevara så my c~et av Östra 
Kungshusgatans nuvarande miljökaraktär 
som möjligt har därför å tomt nr g, i 
kvarteret Venus föreslagits en bygg
nadskropp även utmed nämnda gata, 
två våningar åt gatan, tre åt gården. 

Vissa gatuhöjder ha föreslagits juste
rade till överensstämmelse med befint
liga höjder, vilka icke avses ändras. 
Då därigenom i verkligheten i ngen 
ändring sker, har området för stads
planeförslaget å kartan icke utdragits 
till närmaste gällande stadsplanehöjd 
avsedd att bibehållas , enär enahanda 
förhållande gäller ett mycket stort 
område. 

Förslaget till stadsplaneändring berör 
icke kvarterets nuvarande gränser 
utöver den ovanberörda marken för all
mänt ändamål som föreslås bli allmän
plats-mar k . 

Skara den 14 april 1955. 

~vi~ 
~Drott Gy1lenberg/ 

stadsarkitekt 
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STADSPLANEBESTÄMMELSER 

tillhörande 
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Förslag till ändrad stadsplan för kvarteret 

V E N U S m.m. 

i Skara 

upprättat den 14 april 1955, 

av stadsarkitekten Drott Gyilenberg 

§ l. 

STADSPLANEor.ffiÄDETS ANVÄNDNI NG 

al Med A betecknat område får användas endast för allmänt 
ändamål. 

b) Med BH betecknat område f år användas endast f ör bostads
och handelsändamål . 

§ 2. 

lfJtRK SOr.1 ICKE ELLER I ENDAST MINDRE OMFATTNI NG FÅR 

BEBYGGAS 

Mom.l. Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas. 

Mom.2. Med ringprickning betecknad mark får överbyggas och an
vända s endast på sätt som för varje särskilt fall prövas 
lämpligt. 

§ 3. 

BYGGNADSSÄ TT 

Å med S betecknat område skall byggnad uppföras i gräns 
mot granntomt där sådan gräns förekommer inom området. 

§ 4. 

VÅNI NGSAN TAL 

Mom.l. Å med II eller III betecknat område får byggnad uppföras 
med respektive högst två och tre våningar. 

Mom.2. Å med v betecknat område får utöver angivet våningsantal 
vind inredas. 



JYiom. J • Där våningsantal ej finnes angivet, får byggnad 
uppföras med det antal våningar som bestämmelserna 
angående byggnads höjd möjliggöra. Dock får vinds
inredning icke förekomma ovan ett plan beläget på 
den för byggnaden tillåtna största höjden. 

§ 5. 

BYGGNADS HÖJD 

Mom.l. Å med II, IIv eller III betecknat område får bygg
nad icke uppf ör a s till större höjd än respektive 
7,6, 8 ,0 och 10,6 meter. 

Mom.Z. Å med siffra i romb betecknat omr åde får byggnad 
uppf öras till hqgst den höjd i meter som siffran 

Mom.J. 

angiver. " 

Gårdsplan eller terrassplan ovan överbyggnad å 
med ringprickning betecknad mark får icke läggas 
på större höjd än 4 meter. 

§ 6. 

BYGGNADS MATERI AL 

Å med S betecknat omr åae skola byggnads ytter
väggar utföras brandsäkert. 

Skara som ovan. 

~d(~jj A A J J,:, ~ g. 
~ __ ._.~ __ _ ~ __ ~v~ ~_'\ 

IDrott Gyl lenbergl -
stadsarki tekt 

TUlh6r Kun~. Majll» beol]Jt 

don .R f}c.(.~. l H /" , 

Stockt,olm i Kammunil,ahonldeparlofilenlel 

~ ElC officio~ 




