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Genom laga kra~tvunnet beslut den 31 maj 
196' fastställde länsstyrelsen i Skara
borga län å denna karta åskådliggjOrd 
stadsplan och ändring av stadsplan, be
tygar 

På tjänstens vägnart 
Erik Christiansson 

U450/60 

F()RSLAG TILL BTADSPLAl'1 OCH ÄNDRING AV 5TAD5PLAN 

FOR FA5TJGJ/ETERNA 3TG. 159A-E 11l1. 

16lfARA 

UppraUat dt::.-n 27 april 1961 

\~V~0 
Stadsarlnteltt 

BETECKMWAH 
5tads 12Zanehar ta--

AndraL den 17 jCIJULaF1- 1962_ 

\J .. ~.:u y~~ 
RevidErad den 1 1TID7O 1960-

\~~~ -~~ 
r5Zac18ClrhitelU 

_+_ Gräns belägen 6 meter utan/dr fOresZaget områck 
Gällande områdes - och be.sfä77U7Zelsegräns 

____ Gatu- hvarter.s och annan område.sgräns 
__ ____ Be..5tämmel..5egräns 

==~~'-=--==~-~-= GränsZinjer ej avsedda alf f'asistäLZas 

C ---J Gata. eller torg 
~ Park eZZer pZanfennq 

~ Område -rör industri ändamåZ 
I:::< : :>::::::: :~::::l Narh 30m icke rår bebyggas 

<@> Byggnadsh6)d 

aV.:5edd att utgå 

+QQQQ GälZande gatuhöjd ... 000. o Föres Zngen gatuJ0Jr2 

C:-U:: ::1 Onm:ide fOr unde~jordisha ledningar 

El 8 8 e Sär.shild områdesgrä:rw 

Grundharfa: 

C8:l B Bostadshus resp uthus 
----- Fa3iighef.5grän.5 

« • 5{ahet 

~Mvåkurl/a 
===-=-=- ==------:: Vägar 
159 B, 852 Fastighetsbeteckningar 

(anordnande a-v stängsel) 

Kooicms likhet med o:igin et betyca •. 
StO::kholm don jS ~ 1') ts 

S~. REPRtfD~TIOt\S fd 

G. Lu,,,dberg 
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B ~ ;:llhör stadsfullmäktiges 

~~ 
i Skara beslut den 9 mars 1962, § 34. 

Omfattning 
Läge 
Befintliga 
förhållanden 

Gällande 
plan 

Förslaget 

Beskrivning 

tillhörande förslag till stadsplan och ändring aV stadsplan 

för fastigheterna stg. 159 A-E m.m. 

Området, som omfattar c:a 8 har, ligger mellan järnvägen 

Vara - Skara och infarten från Göteborg och riksväg nr 6 väster 

om Skaraborgs läns slakteri förenings anläggningar i kv. Oxen. 

Närmast kv. Oxen mellan gamla och nya infarten från riksväg 

nr 6 ligger ett Mejeri, en tvåvåningsbyggnad i tegel. Å stg. 159 B 

i söder finns lagerbyggnader, skjul och virkesupplag för en trä

varufirma. I nordöst ligger en lagerbyggnad utmed järnvägen. I 

övrigt saknar området, som utgöres av relativt plan åkermark, be

byggelse. I söder, väster och öster utgöres omgivningarna av åker

mark. 

Utomplansbestämmelser gäl~er för området utom för en mindre 

del av kv. Oxen, där stadsplan gäller fastställd den 11.2.1955. 
Norr om järnvägen gäller en äldre stadsplan, för vilken ändrad 

stadsplan håller på att upprättas. 

Förslaget innebär en utökning av befintlig industrimark väster om 

kv. Oxen. Företag av industriell karaktär äro redan verksamma in-

om området. En ytterligare byggnation har aktualiserat upprättandet 

av stadsplanen. Utmed järnvägen har ett grönområde utlagts, som 

dels medger möjligheter för växelspår till området och dels utgör 

del av skyddsområde till en kommande bostadsbebyggelse norr om 

järnvägen. Korsningen mellan järnvägen och den gamla Göteborgs

infarten kommer att slopas, varför denna del av den gamla vägin

farten, som ligger nordväst om kv. Oxen utlagts till industrimark. 

Resterande del av den gamla infarten har bibehållits som gata och 

utgör tillsammans med gatan förbi mejeriet kontakt gata till området. 

Av till förslaget bifogad avloppsutredning framgår hur av

loppsförsörjningen kommer att ordnas. 

Skara den ~.4.1961 

\~ \J 
Tillhör l änsstyrelsens i Skara- Henrik SCh~ 
borg:; Hin beslut den J l ma j 196J ; Stadsarkitekt 
betygar 

på Ändrat den 17.1. 1952 

' A..~~"'\ 
Henrik Schager 
Stadsarki tekt 

~kara den l ~rs 1963 

\~1o/~ 
Henrik Schager 
stadsarkitekt . 



18 4 
Tillhör Atadsf'ullmäktiges 

~~ 
i Skara beslut den 9 mars 1962. § 34.J~d,13, 

Stadaplanebestämmelser 

tillhörande förslag till stadsplan och ändring av stadsplan 

för fastigheterna stg.159 A - E m.m. i Skara. 

§ L 

Stadsplaneområdets användning. 

Byggnadskvarter. 

Med J betecknat område får användas endast för industriändamål 

av sådan beskaffenhet att närboende ej vållas olägenheter med 

hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad. Bostäder får 

dock anordne.s i den utsträckning som fordras för tillsyn och 

bevakning av anläggning inom området. 

§ 2 

Mark som icke får bebyggas. 

Med punktprickning betecknat område får icke bebyggas. 

§ 3 
Särskilda föreskrifter angående områden för ledningar. 

Å med u betecknad mark får icke vidtagas anordningar som hindrar 

framdragande eller underhåll av underjordiska allmänna ledningar. 

§ 4 
Byggnads höjd. 

Å med siffra i romb betecknat område får byggnad uppföras till 

högst den höjd i meter som siffran angiver. 

§ 5 
Anordnande av stängsel i visst fall. 

I kvarters- eller annan område s gräns som betecknats med ring

prickad linje skall med hänsyn till trafiksäkerheten fastighet 

förses med stängsel, vari ej får anordnas öppning som medgiver 

mtfart eller annan utgång mot gata eller annan allmän plats. 

IL~n~~~ 
Henrik Schager 

Stadsarkitekt 

Ändrat den 17 .1. 1962 

~. :J...~~' 
Henrik Schager 
Stadsarki tekt 



4 
LÄNSSTYRELSEN 

SKARABORGS LÅN 

LANDSKANSLIET 

IIIGl JJ 62 . 

"leso l u"tion . 

Hed stöd av 26 § byg.,;nadslagcn den JO juni 1947 fastställer 

länsstyrelsen häri~enot;i ett av stadsfullIiläkti.;c i Skara den 9 mars 

1962 antaGet förslaG till stadsplan och ändring av stadsplan för 

fastiGheterna stadsäga 159 A- E lII . m . i Skara , sådallt förslaget å -

skådlicicojorts ii en av stadsarkitekten Henrik Schaeer år 1 961 upp -

rättad salUt sedermera reviderad karta Jlled därtill hörande beskriv-

ning (Bil. A) och stadsplanebestänuoel ser (Bil. B) . 

Förs l aget berör en den 11 februari 1 955 fastställd stadsp l an . 

Kartan skall förses med bevis 0111 fastställelsen samt beskriv-

nin,:;en och stadsplanebestälJllllelserna "led bevis "tt desall<lha tillhöra 

länsstyrelsens beslut denna dag . 

Jämlikt 150 § J st . byggnadslagen må klagan n,ot beslutet ej 

föras . Bevis , att detsaGulla på grund därav vunnit laga kraft , skall 

åtecknas kartan . 

·t Hariestad å 

stämpel S"x kronor . 

landskan :;1 i et den J l Llaj 

på länsstyrel sens vägnar: 

~~o~ 

StadsfullmW,tiGe i Skara . 
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LÄNSSTYRELSEN 
SKARABORGS LÅN 

LANDSlLANSUI:T 

IIIGl 3J 62. 

FOTOSTATKOPIA 
STADSFULLMÄKTIGE 
D.nr '1} 
AnK. y!, /1}63 , 

, 

Resolution. 

Med stöd av 26 § byggna.slagen den JO juni 1947 fastställer 

länsstyrelsen härigenom ett av stadsfullmäktige i Skara den 9 mars 

1962 antaget f'llrs l ag till s t adsplan och ändring av stadsplan för 

fastighsterna stadsäga 1 59 A-E m.m. i Skara, sådant förslaget å-

akådliggjorts å en av stadsarkitekten Henrik Schager Ar 1961 upp-

rättad samt sedermera reviderad karta med därtill hörande beskriv-

ning (Bil. A) och stadsplanebostämmelser (Bil. B). 

Förslaget berör en den 1& februari 1955 fastatKlld stadsplan. 

~artan skall förses med bevis om rast.tällelsen samt beskriv-

ningen och stadsplanebestämmelserna mod bevis att desamma tillhöra 

länsstyrelsens beslut denna dag. 

Jämlikt 150 § J st . byggnadslagen mA klagan mot beslutet ej 

föras. Bevia, att detsamma på grund därav vunnit laga kraft, skall 

åtecknas kartan. 

-I!' "t-Mariestad å la.ndska.nsliet den 3 1 maj 1963. 

Stämpel Sex kronor . 

på läasstyrelsens vllgnarl 

~~-Uc
/~;. -;;nnerholm 

Stadsfullmäktige i Skara. 
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AvoltrU't . Bil . A. 

TillhUr otado:CullmUltti ' 00 i _lrora bor;lut 'den 9 ",ar" 1962. ~ )4 . 
j,;x of':fic!ol 
Rarl :,oroot",ö::.. 

B~;~':l.:tVl'n:!.G tillhörande tö" lOG till stadGpl.an och ändr:l.oe av 

stadsplan :för :fasti{;hoterna otC ' 159 A- J> m. m. 

Omf'attn:l.ru, , l!1<ro , bot':l.ntl:l.qo fU,hllllandon . O~'U' dot , Bom olDt'attar 

el a 8 har, ligger mel lan J l1rnv U cn Vara- ",kara och 1nt'artcl1 tr. n GUte

boru ooh r:l.ltoV'~~ nr 6 vUeteJ.' om :'karabor /il 1l1no olaktoritöronin a an

l licmninsar i mr. Oson. 

lmrmufJt knv. Oxen mollan QClla och nya int'· !.'ton "rfm r:l.kavtig nr ., 

l.:l.0 or ott Uojeri. , en tv, v/.lninasby 6fl d i toaol.. Å stc. 1.59 B i sUder 

, finna la Ql.'by gnadlu', ekJl.ll ooh vlrh supplae i'ur <.;1& trllvarl.lt':l.rLlu . 1: 

"nordl::iet 1:1. GOx 011 laacrbY"cnad utr .. cd. jUl;"nv~on. :. övr1et alllmaJ.' OlJi

~ädot , som utaörcs v rolativt plan ili~orroarl, bobyc~oleo . I aöder. 

v'il ter och Ooter ut uros o~:l.vni arna av Ukoro.Juu;,. 

Glill.and plgll. UtOl.lplanabesttlallleleor callel' :far omr det utO!;:) 

1'ör on mindre <1el uv l~v . OXOll. dflr otudsplan :.i.llcr 1'aetetUlld don 

~1 . 2 . 1955. Worr OID JärnvU60n eUllor en U1dr ~t doplan . 1'61' vilken 

il.nUl'ac.l stadsplan llrlllor i,ä att uppr ttas . 

Ors.19Gct. l~ör91nact illnobfir on utölmlna av bafi.ntliu industri-

.arl' väster 0.:1 !W. Oxen . Ftll"etn.:; nv j,'\(lustr1ell l- tu.r Uro redar' 

vorksamma ino,~ o;lIr",<1ot . :n yttorliaaru by ",nutton h~' al~tualisorat 

upvrtittandot av ot "spln" ... n . Ut led JUrnv " on Il - ett rtlnor.>rddo ut-

160tl5. Bor,l dele ucd{:ur djJ11ghoto:t' för V'LUlolspth, till. our det och dols 

ut ör dol uv '"ycl<looJllråde t11.1 n t.ol.:mandc bostadsboby ",olso norr ~ 

JUrnvUasn. Kor ninGon 11I01.10n jU.rnVi16on och dOll Coola GUtebor s:l.nt'ar

ton l.omlner att slopas , varför denna dal av don ccu;!J.a vtl;;i.n.farton , 80d 

lie er nQrdvUet 0 111 hv . Oxon ut1.acrte till industrimark. Ltestorando 

dol av dOll 1J0001a infart n har bibehållit:;! som ate. 0011 utelSI' ti.lll500-

muns 1.lod aatnn förb:!. L.ojor10t kontakt nta t111 ol.1r:ldot . 

AV till flSrolaeot bi.fouad avloppoutrcdn:l.l1d 1'1' Jur hur avlopps-

1'tirsör jn111don l~o;, a r att ordnas. 

"Itara don 27. 4 1961 . 

Henrl1( ...icha.:;or, IJtodoarld tol(t 

Skarn don l ~lIlrs 1 96) 

~Uutrat don 1'1.1 . 1?62 Honrik SohaC . 

UonrUt acha(Sor Tillbö li.i.ns"tYJ."ol.oonc i :>karabor.;a 
lUn baolut don '8/ I:Jo.1 196, . 

l'il tjUnat ns v Ugnar l 
Lrik C~i6tiQnsson 



Dil . u . 

Tillhör stadaf'ulloäkt i(;os i :"lwra boslut don!) DarS 1962 . 5 J4 . 
1;1' of't'iciol 
Karl "ornström 

l>'TAO::iPLANEDl:::.TiiNf.lI;:L,>F..,H tU,lhUrarulo ;f6rdan t:l..i.l stadspl an och 

Undrina av stadoplan för liaati hotarna te;. 159 

§ l. 

E LleCh 1 :';kara . 

:';TAD"'i'LANEO:h\ÅD~.:.i ANVÄtmNl:tlG 

DYCClladol.vart er o 

Hed J bctcc!'-1mt orur' dc t'lh: anv<mda$ ondaot t'llr industrillndw.adl 

aV sådcm boekat't'onhot att närboondo oj villlae ol(1J,::;ol1hotor med hUneyn 

till eundhot , brandsilltorhet och trovnoQ. Do a{)UdeJ. l' r dock anordnas 

:1 den utatrUcknin::: e 0111 fOI'draG fUr tillsyn ooh bOVol.:ninC nv anli.lealliQ6 

1110fil ollll'uclot. 

§ 2 • 

.IA<:K so ,j :tell:!; F l.l. ilUJiG(lAS 

ned pun! .. tJ;ll·1cl~ninc botockn t QJ;.:.r d,; fi!r ;';'01: bohYCg-a . 

g 'o 
ö;.Ä! ;,lct,w)A FÖRl::;mW:FTt,l' A.: • '"NUl. oa • .ÅDI· FUl Lf Dlr.I'GAIt 

.\ ood u bot ekllud u ad. fä. icko vidta..:;ao unel"dnin ar oOC! hindrar 

f'; • .-ru;iClra~~\ .. f1 t> 11,,1' unuorl 11 av un:1 rJoAdis1-~(l allL: lm lOOni. ·ar . 

j • • 

BYGGNAD" UÖJl; 

Å mod aifi'~·o. i. romb botookn2t OQ1"udo fdl.- byc::",nod upvt'Uras till 

hUkJlSt dell llÖJd i I1loter oom sif'f','un CUl -iv;:,%' o 

~ 5. 
t.NOHD i.UlDF. AV 6TÄ!>fG~':'L I VI"ST F.\LL 

L kvartorc- cllerarulan our ceu~ana som botocl~ts rued rinaPric

ll'.ud linjo s kaJ.l mod llt1llsyn til1 trQ1"il;eakru:'botora :f otic11ot t'Ur30s ed 

stUnaoc1 , vari J :rilJ.' anordnas övvniu.::: 80m rle v l.ltt'art olltu· annan 

ute n~ I~Ot Jota ollor annan all 'n p lats . 

Skara don 27 . ~ 1961 . 

I{onrik :"el r , atadsarldtek nclrat 
H 

on li.l . 1962 
tU':I.k ! e..ltn6er 

TU1Umto AV traf'ikBUkerhet a toll'.nioku altlU h:u.' i stadsp1a.noboatUumol 

oorlln införts cn boatUlmuollio 50:.1 t'Gz.1ltoUtter anordrmnde av tliD~sol 

vari oj fd.l" anordnat) öppnine::!Io t'lcdaiv er ut1'art 01101' unnan l.ltaåna 

L10t {tata ol.lor armt'.r. allr~un plnto o Denna boatUmmoloo a VBer nl1rl~agt 

gUlla 1'Ur lw:u.'torl1 rthusen lUot llo opitll1l!!{tatan. Frän ot nr 852 D, där 
on bonoinstution lim,;or , har doe l,. 1n- och u r t l:lodciVits i "runrAd med 
vUGfDrvaltnil~on n11 t pi1anvianlnc kartan. 

Boby C cloot'd.tt omrude bar ltlwnnttJ på 20 ru tor ~rån Uosp:l.tal~l\
t Olll!1 witt i. on11 hot mod av v U;,;1'6rvaltnin on t'rW:1t'örda ön l"oD1111. 

[,(,ara den l mar" 1963. Hoarlli G or , atadslU'l::l. ekt 
TillhÖr lUn"styrols ns i Skaraborae län bo
slut don ?J/ ,,!~jtil)6'h bcty-«ar 

~u n~~ontJ v Q6nor l 
Eri Chr1st1al\&sPIl •• t 'i av-


