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Tillhör stadsfullmäktiges i Skara 
beslut den 23 april 1965, § 53 . 
Ex ofri cio : 
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Skala 1: 2000 

Förslag fill ändring av s.~adsplanen för 
SPORRE~RArSA~HACKAN 

PAGEN i Skara 
5 mars 1965 av 
- --f---- ,/ 
~(I~--. 

Slad~inqenjör 

BETECkNINGAR: 
STADSPLANEKARTA 

A. Grönsbe/eckn/ngar 

- • - stadsplanegröns 

-- --

göllande områdes-och bestämmelseqröns 

gäl/ande områdes-och" bestämme/seqräns avsedd aff utgå 

--- gatu-, kvarters-och annan områdes gröns 

.!il el el sörskdd områdesgräns (anordnande av stängsel) 

-- -- bestömmelseqröns 
=-:: -:..::.-~-=:- gränsl/njer ej avsedda all fas/stöl/as 

B. områdesbeteckn/ngar 

ALLMÄN PLA TS 

[ ______ ~ qala eller torg 

~ park eller p'lanler;ng 

BYGGNADSKVARTER 

~~ område för t"ndustn"ändamöl 

~M område för garage och bllservlceöndamål 

C. Övr"ga beteckn /ngar 

[::-:::::d mark som icke for bebl.:Jgqas 

u mark tillgönglig för underjordt"ska ledningar 

+000 . 0 qöl/ande gatuhöjd 

(' 000 . 0) göl/an.de gotuhöjd avsedd aff utqå 

<~ byggnadshöjd 

GRUNDKARTA 

M ~ huvudbyggnad resp. uthus 

fl, 851 fastighetsbeteckningar 

Genom laga kraftvunnet beelut den 7 juli 1965 fast
s tällde länsstyrelsen i Skaraborgs län å denna karta 
åskådliggjord ändring av stadsplan; betygar 

på tjänstens vägnar: 
Tor Jungkvist 

Kopk:n~ likhet med originale t betyga • • 

Stockholm den / 1"'/<1 19 "5"" 

SVE~ REPRODU\frIONS AB 
.....-;_tI'L 

G. Lundberg 

8198 Ril . · G. J. 
K.~I'I. c,,,, 

. .ko//. if:.r . 

. SVENSKA REPRO DUK l iONS AB 1%5 



98 
LÄNSSTYRELSEN 

STADSFULLMÄKTIGE 

D.nr 99 
SKARABORGS LÄN 

Ank. 9, fe 196J 
LANDSKANSLIET 

IIIG 1 24 65 
I 

Utan avgift . 

Resolution . 

Med stöd av 26 § byggnadslagen fastställer länsstyrelsen ett 
av stadsfullmäktige i Skara den 23 april 1965 antaget förslag till 
ändring av stadsplanen för kvarteren Sporren, Räfsan, Hackan och 
Pagen i Skara. Förslaget har åskådliggjorts å en av stadsingenjören 

Göte Wiren år 1965 upprättad karta med därtill hörande stadsplane
bestämmelser ( Bil.A. ) . Planförslaget är åtföljt av beskrivning 

( Bil.B.) . 
Kartan skall förses med bevis om fastställelsen samt stads

planebestämmelserna och beskrivningen med bevis att detsamma till 
höra länsstyrelsens beslut denna dag. 

Jämlikt 150 § tredje stycket byggnadslagen må klagan ej föras 
mot detta beslut . Bevis, att detsamma på gr und härav vunnit laga 

kraft, skall åtecknas kartan . 
(~-\\ Mariestad i landskansliet den 7 juli 1965. 

~~~ 
B. Fallenius 

Stadsfullmäktige i Skara. /Til1 Byggnadsnämnden den 15/7 1965/ 
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SKARA STAD 
STADSINGENJO RSKONTO RE! 

STADSPIlINEBESTj'·iMHELSER 
tillhörande förslag till 
ändring av stadsplanen för 
kvarte~n SPORREN , RÄFSAN , HACKAN och PAGEN 
i Skara 
upprättat den 5 mars 1965 
av stadsingenjör Göte Wiren. 

STADSPIlINEOMRADETS ANVÄNDNING 

Byggnadskvarter 

§l. 

(l;/L (9 , 
Tillhör stadsfullmäktlges i Skara 
Deslut den 23 april 1965 , § 53 . 
Ex officio: ...,,~ o' i? tJ :::v,. 

--Jt,ct.L. (.... ;J &'VVV-lt e. . .. (/ 

. -... . ~ - ·· .. T .. - ; . 
I " ... L.· ,. _,dl.. 

L ·:··, !'" ~ '-I-L I \ I "'<. •. 

I 1 2 I~~.J Ii! '5 : 

I III ................ ..... ! ~~---. 

a ) Med J betecknat område får användas endast för industriändamål av sådan 
beskaffenhet att närboende ej vållas olägenheter med hänsyn till sund
het , brandsäkerhet och trevnad . Bostäder få dock anordnas i den utsträck
ning som fordras för tillsyn och bevakning av anläggning inom området . 

b) Med G betecknat område får användas endast för garage- och bilservice
ändanål . 

§ 2 . 

MARK SOH ICKE FAR BEBYGGAS 

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas . 

§ 3. 

SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER ANGAENDE OMRADEN FÖR LEDNINGAR 

A med u betecknad mark få icke vidtagas anordningar som hindra fram
dragande eller underhåll av underjordiska allmänna ledningar. 

§ 4. 

BYGGNADSSÄTT 

Med J eller G betecknat område får bebyggas endast med hus som uppföras 
fristående . 

§ 5. 

VANINGSANTAL 

Där våningsantal ej finnes angivet , får byggnad uppföras med det antal 
våningar som bestämmelserna angående byggnads höjd möjliggöra . Dock får 



8198 

SKARA STAD 
STADSINGENJ O RSKONTORET 

BESKRIVNING 
över förslag till ändring av 
stadsplanen för 

r6t'{ 8. 
Tillhör stadsfullmäktiges l Skara 
beslut den 23 apri:j, 196~l-' § 53 . 
Ex officio~~~ 

kvarteren SPORREN , RÄFSAN , HACKAi~ och PAGEN 
i Skara 
upprättat den 5 mars 1965 
av stadsingenjör Göte I'liren . 

Omfattning 

Ändringsförslaget anfattar i huvudsak kvarteren Sporren , Räfsan , Hackan och 
Pagen . 

Gällande stadsplaner 

För området gäller stadsplaner fastställda av Kungl Maj : t den 17 juni 1948 , den 
23 april 1954 resp den 30 augusti 1957 samt av länsstyrelsen den 14 december 
1960 resp den 25 januari 1961 , och för ett mindre cmrade söder om kvarteret 
Pagen skall i 29 § byggnads stadgan intagna utomplansbestämmelser tillämpas . 

Motivering 

Stadsplaneändringen har tillkcmni t för att möj liggöra dels en större utvidgning 
av den på tanten nr 4 i kv Sporren befintliga mekaniska industrien österut , samt 
dels en förflyttning av den på tomten nr 3 i kv Sporren belägna plastindustrien 
till kv Pagen med möjlighet till utbyggnad till i höjd med gårdspartiet i kv 
Hackan . 

Ändringen 

Förslaget , som utfonnats i samråd med länsarkitekten och länsbrandinspektören 
innebär att Akersbergsgatan utgår och kvarteren Pagen och Hackan bildar ett 
kvartert samt kvarteren Sporren och Räfsan ävenledes ett kvarter . Den nordsydliga 
brandsektioneringen i anslutning till Akersber gsgatan utgår medan ett 30 meter 
brett byggnads fritt område längs Mynthusgatan utlägges . Del av ITI3I'kområdet söder 
an kvarteret Pagen föreslås bli J - område . Längs väg E 3 har det byggnads fria 
området föreslagits utökat från c :a 28 meter t i ll 50 meter. 

I stadsplanebestämmelserna har föreskriften om att högst en fjärdedel av tomt en 
får bebyggas föres l agits utgå , då bebyggelsegraden kan regleras i samband med 
byggnadslovsgivningen från fall till fall . 

( 

C It~ 

Göte Wiren ------= 
~ ____ stadsingenjör 



vindsinredning icke förekomma ovan ett plan beläget på den för byggnaden 
tillåtna största höjden . Sd, ... -,. L ÄN~ 

§ 6. 

BYGGNADS HöJD III ............. ... .. . .. 

§ 7. 

TAKLUTNING 

Tak får givas en lutning mot horisontalplanet av högst 30°. 

§ 8 . 

ANORDNANDE AV STÄNGSEL I VISST FALL 

I kvarters- eller annan områdes gräns som betecknats med ringstreckad 
linje skall med hänsyn till trafiksäkerheten fastighet förses med 
stängsel , vari ej får anordnas öppning sam medgiver utfart eller annan 
utgång mot gata eller allmän plats . 

c 
Göte Wiren 
stadsingenjör 

Tillhör länss tyrelsens i Skaraborgs 
län beslut den 7 juli 1965 
betygar 

På tjänstens vägna r: 

r-' 
In ~ >"L~.jl 
Tor JUnfvist 


