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KVARTERET MANGLAREN MM 
SKARA TATORT 
SKARA KO MMUN 

SKARA BORGS LÄN 

FORSLAG TILL ANDRAD STADSP LAN 

UPPRÄTTAT 1979 -01 , 22 

JONAS HÄGGSTRÖM 

STADSARKITEKT 

BE T E C K N I N G A R 
STADSPLANEKARTA 

A. GRÄNSBETECK N INGAR 

MATS WINDMARK 

PLANINGENJÖR 

REVIDERAT 1979-05'10 

MATS WINDMARK 

PLANINGENJÖR 

--- STADSPLANELI NJE BE ~ /~J~ N 6 METER UTANFÖR FASTSTÄLLE!...SEOMRÅDET 

GALLANOE Ot":RÄDESGRÄNS AVSEDD ATT B::HÅL!...AS 

GÄLLANDE BESTÄMMELSEGRÄ NS ,WSEDD ATT BEHÅI. LAS 
GÄLLANDE OMRÅDESGRÄNS . AVSEDD ATT UTGÅ 

GÄLLANDE BESTÄM MELSEGRÄNS AVSEDD A TT u-:- G/~ 
OMRÅDES GRÄNS 

-- - - -- BESTÄMMELS'EGfiMiS 
.... ..... .. .. . ..... .. :JMRÄDESGRÄNS FRÄN VI LLKEN MINDRE AWIKEL SER I VISSA FALL FI~R GÖRA S 

8. OMRÅDES BETECKNINGAR 

ALLMÄN PLATS 
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BYGGNADSKVARTER 

18 BOSTÄDER 
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FR ISTÅENDE HUS 

ANTAL VÅN INGAR 

D. ILLUSTRATIONER 

ILLUSTRATION 
- - ------- FÖRES LAGEN 

AV BROGÄRDS LEDEN 
TOM TGRÄNS 

Tillhör länsstyrelsens i Skaraborgs 
län beslut den 14.8. 1979; betygar 
På tjänstens vägnar: 
Inga Friberg-Karlsson 

Fastställd enligt läns styrelsens 
lagakraftvunna resolution den 
14.8. 1979; betygar 
Mariestad den 17.9. 1979 
Inga Friberg-Karlsson 

KVARTER ET MÄNGL AREN MM 

SKARA TÄTORT 

PLAN KART A 
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Postadress 

fock 

LÄNSSTYRELSEN B 2 6 7 
Skara borgs län 

PLANERINGSAVDELNINGEN 

Planenheten 
Bitr länsarkitekt 
I Friberg-KarlssonjGP 

Stadsingenjörskontoret, Skara 
Inkom den 

Dnr 'A ••• -':.f.:1.I-I.f ......... . 

BESLUT 

1979-08-14 

Byggnadsnämnden i 
Skara kommun 
Box 109 
532 01 SKARA 

l (2) 

11 .082-1499-79 

av stadsplan i Skara kommun 

Byggnadsnämnden i Skara kommun antog den 28 maj 1979 ett av 
stadsarkitekten Jonas Häggström och planingenjören Mats 
Windmark den 22 januari 1979 daterat och den 10 maj 1979 
reviderat förslag till ändring av stadsplanen för kvarteret 
Månglaren m m i Skara tätort med därtill hörande karta, be
stämmelser och beskrivning . 

Anmärkn i ngar mot planförslaget har under utställningstiden 
framställts från ägaren till stadsägorna 442 och 445, Erik 
Sjöberg, med önskemål om utökad byggnads rätt och tomtmark 
mot nordost . 

Anmärkningarna har behandlats av byggnadsnämnden i proto
koll den 28 maj 1979 § 204 och föranlett vi ss revidering . 

Planförslaget har underställts l änsstyrelsen för fast
ställelseprövning. 

Den sakägare som anfört anmärkningar mot planförslaget har 
beretts tillfälle till yttrande under tre veckor över det 
reviderade planförslaget med tillhörande bestämmelser och 
beskrivning samt över byggnadsnämndens protokoll § 204. 

Sjöberg har inkommit med skrivelse i vilken yrkas att be
stämmelserna ändras så att två uthus medges per tomt . 

Länsstyrelsen delar i allt väsentligt vad byggnadsnämnden 
anfört i sitt bemötande av anmärkningarna varvid länssty
relsen förutsätter att trafikbullerfrågan kommer att be
aktas . Sjöbergs yrkande om ökat antal uthus kan prövas av 
byggnadsnämnden vid ansökan om byggnadslov. Bestämmelserna 
anknyter ti 11 vad som gäll er i nom angränsande områden. De 
synpunkter som återstår finner länsstyrelsen inte vara av 
beskaffenhet att utgöra hinder för fastställelse av plan
förslaget. 

Förslaget är ägnat att tillgodose ett ändamålsenligt utnytt
jande av marken och ansluter till tillämpliga plananvisningar. 

Gotuodreu T elc/on Tel"" 

Hamngatan 1 0501- 600 00 59840 35186 · 6 

542 01 MARlfSTAO Ist mstd $ 
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LÄNSSTYRELSEN 
Skaraborgs län 

BESLUT 

1979-08-14 

2 

11.082-1499-79 

Den formella brist i kungörelseförfarandet som länsstyrelsen 
funnit vid granskningen av förslaget utgör inte heller hin
der för fastställelse. 

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 26 § byggnadslagen det 
av byggnadsnämnden antagna planförslaget . 

. /. Besvärshänvisning enligt bilaga formulär nr 4. 

Vid den slutliga handläggningen av detta ärende, i vilket 
länsarkitekten Ridal beslutat och bitr länsarkitekten 
Friberg'-Karl sson varit föredragande, har även företrädare 
för l antmäterienheten , naturvårdsenheten, juridiska enheten 

~~g,o d,'tegit. 

Håkan Ridal " /",-~:J (l -
II, . ---, 

,,--{: , ~ , ? . (4;t?:~,g ~~ai'''&z 

Kopia, kartkopia samt 
kopia av best och 
beskr ti 11 : 

Spy 
penh 
lmenh 
FBM 
BN 

Anslaget 1979-08-14 

Akten exp 

Utan avgift 

Kopia till: 

nvenh 
VF-R 
HVN 
knf 
KS 
Tvt 
Erik Sjöberg rek+mb 
överex 
akten 
l aga kraft 



PQ,Jadrell 

fotk 

LÄNSSTYRELSEN Bil aga 
Skaraborgs län 

PLANERINGSAVDELNINGEN Formul är nr 4 

BESVÄRSHÄNVISNING 

Besvär över detta beslut kan anföras genom skrivelse 
till regeringen. Skrivelsen skall tillställas 
bostadsdepartementet, Fack, 103 20 STOCKHOLM, och 
skall ha kommit in dit inom tre veckor från denna dag. 

Besvär får dock anföras endast av sakägare som 
i ärendet framställt yrkande, som helt eller delvis 
lämnats utan bifall. 

Klaganden bör i besvärsskrivelsen tydligt ange 
länsstyrelsens beslut och foga beslutet till 
skrivelsen, samt ange vad som yrkas. Vidare bör 
klaganden meddela sin fullständiga adress samt 
telefonnummer. 

Galuadr.u 

Hamnllotan I 

hlelon 

0501-60000 

Tel .... 

59. 40 l5186 -6 

54201 MAlmSTAO 1 ht ""Id I 
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RUBRIK 

HANDLINGAR 

PLANDATA 
Läge 

Areal 

PLANERINGS
FÖRUTSÄTT
NINGAR 
Befintliga 
planer 

Tillhör byggnadsnämndens i Skara 
beslut 1979-05-28, § 204; betygar 

På tjänstens vägnar: 

KVARTERET MANGLAREN M M 
SKARA TÄTORT 
SKARA KOMMUN 
SKARABORGS LÄN 

FÖRSLAG TILL ÄNDRAD STADSPLAN 

lANS nYR;:'~ .. . I 
SKARA[Q~, -' ~\ L . I ~ 

PlAl'E r: "' 's S l" V D. 

11 JUN 1979 

11 I ......... ····················· 

Upprättat 1979-01-22, reviderat 1979-05-10 

BESKRIVNING 

Plankarta 
Bestämmelser 
Beskrivning 
Samråds redogörelse 
Grundkarta 
Fastighetsförteckning 

, 
Planområdet är beläget i nordöstra delen av Skara tätort 
nära blivande korsningen mellan Brogårdsleden och Brogåds
vägen/tillfarten till Skarabergsområdet. Området gränsar 
i sydost mot Liljedalsgatan och kvarteret Köpmannen. I 
övrigt gränsar planområdet till parkmark och blivande 
Brogårdsleden. Vid fastställelse 1978-10-25 av stadsplan 
för sydvästra delen av Skarabergsområdet undantogs en 
remsa inom föreslaget planområde från fastställelse. Plan
gränsen är förlagd så att det undantagna området gott och 
väl blir beläget inom planområdet. 

Planområdet omfattar 1,3 ha. 

För planområdet samt fö r områdena i öster och sydost gäl
ler stadsplan fastställd av länsstyrelsen 1975-04-21. 



Befintliga 
förhållanden 
Bebyggelse 

Vägar och 
trafik 

Markägoför
hållanden 

PLANFÖRSLAG 

SAMRAD 

- 2 -
l ~ .. ~5-'= TY R C L Li ~ I 
S . ~A~/\.~~ ~ · ! 

Pt,:.' ; :·- -:~ .~. 

11 JUN 1979 
För området i väster och nordväst gäller' -
fastställd 1978-10-25. För Brogårdsleden äli\t ' ~ .... Q.>;h ••.•••••...... ... 
norr om planområdet har utställningen av ,~~a-
nen avslutats 1978-11-03 varvid inga erinringar hade 
inkommit. 

Gällande planer tillåter för större delen av planområ
det liksom angränsande områden i sydost friliggande 
bostadshus i en våning. Nordväst om planområdet anges 
parkmark samt inom ett avstånd av 5 - 80 meter gatu
mark för Brogårdsleden. 

Kvarteret innehåller fyra boningshus. Den avsedda fas
tighetsindelningen enligt gällande plan har dock inte 
genomförts. 

Kvarteret betjänas av Liljedalsgatan som enligt gällande 
plan avses stängas av såväl mot Brogårdsvägen som vid 
Brogå rdsleden. Denna avstängning har ännu inte genomförts. 
Brogårdsvägen nås i stället via Knallevägen. 

Marken inom planområdet ägs dels av kommunen och dels 
av respektive ägare till de fyra boningshusen. 

Avsikten med planförslaget är att medge en justering av 
kvartersgränserna. Ägaren av stadsäga 786 C vill ha in
fartsvägen till garaget på egen mark. Ägaren av stadsäga 
979 m fl fastigheter vill utöka den blivande fastigheten 
kring boningshuset gentemot gällande plan. De två mellan
liggande fastigheterna medges utökning med mark som i 
gällande plan är parkmark. I övrigt överföres gällande 
bestämmelser i tillämpliga f all till planförslaget. 

Till planförslaget hör en särskild samrådsredogörelse. 

UNDERSKRIFT Planförslaget upprättat 
~ 

(J::}J~0: 
1979-01-22 

stadsarkitekt 

huJ?o 0~ .. ~", 
Mats Windmark 
planingenjör 

Planförslaget reviderat 1979-05-10 

/L.tt,~ k;~.-...~L?~ 
Mats Windmark 
planingenjör 



8267 Tillhör byggnadsnämndens i Skara 
beslut 1979-05-28, § 204; betygar 
På tjänstens vägnar: 
/ ' 

>-
~~----------~ 

KVARTERET MANGLAREN M M 
SKARA TÄTORT 
SKARA KOMMUN 
SKARABORGS LÄN 

FÖRSLAG TILL ÄNDRAD STADSPLAN 

TILLÄGG TILL BESKRIVNI NGE N 

LÄNSSTYRELSEN I 
SKARAWRGS LAN 

PLANEf: lNGSAVD . 

11 JUN 1979 

11 I .. ..... ········· ······· 

Revidering av planförslaget upprättat 1979-01-22 

Revideringen har föranletts av yttrande från ägaren 
av stadsägorna 979, 445 m fl och innebär att byggnads
rätten har utökats mot nordost där tidigare fanns 
"mark för uthus o dyl". 
Denna zon hade tillkommit på initiativ av vägför
valtningen med hänsyn till trafikbullerfrågan. 
Vid eventuell tillbyggnad av det aktuella bostads
huset kommer byggnadsnämnden att beakta buller-
frågan. Remsan med mark som inte får bebyggas har mins
kats i norr och nordost från 10 meter till 6 meter. 
Till det reviderade planförslaget hör de handlingar 
som anges i beskrivningen på sidan l. 

Skara 1979-05-10 

/~~0~.k. 
Mats Windmark 
planingenjör 


