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f ör kvart eret

'.h

i Skara

V E NUS

Gä llande stadsplan

Gällande stadsplan för kvarteret
Venus har f astställts av Kungl. Ma j:t
den 10 februari 1939.
Ändring a v 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 november 1953 upprättat f örslag till
ändra.d stadsplan för kvarteren Tellus,
Tullen, Venus och Jupiter hållits
tillgängligt f ör sakägares gr a nskning.
Detta förslag har a v skäl som nedan
beröras icke fullföl j ts .

Kvartersbeskrivning

Utmed Tullportagat an- Axvallagatan
sammanfaller förev a rande stadsplaneförs lag med ett f örslag till ändring
a v stadsplanen för kvarteret Tullen m.m .
som f ör närvarande undergå r fasts t ä llels eprövning , och som illustrerats å
kartan.
.
Kva rt eret Venus best år enligt gäl land e
stadsplan a v tre delar.
Den nordligaste utmed Skolgatan omf attar bostadshus i slutet byggnads s ä tt med r ätt till trevåningsbebyggelse
utmed Skolgatan och Skoltorget.
Den mellersta kvartersdelen i öst-vä stlig riktning genom kvart eret är ett
område för allmänt ändamål av sett f ör
l äroverkets insti tution sbyggnade r.
Den s ödra kvar t ersdelen utmed Svartbrödragatan består av bostadshus i
slutet byggnadssätt.

- 2 -

Ändringen
Norra kvartersdelen

Enligt ändringsförslaget av november 1953 avsågs dels att i stadsplan
fastlägga en befintlig och välbehövlig lucka i bebyggelsen mellan byggnaden utmed Skol torget och längan
utmed Skolgatan , dels att byggnadsrätten utmed Skoltorget av hänsyn till
miljön skulle sänkas till befintliga
två våningar.
Det har hävdats att det större fastighetsvärde som gällande stadsplan
med sin i förhållande härtill större
byggnadsrätt medför , redan vore
diskonterat , och att minskning av
byggnadsrätten under sådana omständigheter 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 planlösning av den illa dagerbelysta
byggnadsytan i anslutningen mellan
kropparna utmed Skoltorget och Skolgatan.
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 nybebyggelse.

r.!ellersta
kvartersdelen

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 Tullportagatan 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 bostadstomter har den närmast Tullportagatan belägna delen av den föreslagits som allmän-plats-mark , avsedd att planteras i den utsträ ckning infarterna medgiva.

- 3 Södra
kVC1.rtersdelen

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 mi tten av l200-talet ,
är den enda av stadens smala gator
med tvåvåningsbebyggelse i slutet
by~gnadssätt , där den typiska äldre
smastadskaraktär , som ett sådant byggnadssätt medför} har någon utsikt att
kunna bevaras pa grund av gatans ringa
trafikbetydelse.
Den f örhållandevis korta sträcka tvåvåningsbebyggelse som är kvar utmed
gatan , skulle enligt gällande stadsplan ytterligare minskas.
För att bevara så my c ~e t av Östra
Kungshusgatans nuvarande miljökaraktär
som möjligt har därför å tomt nr g, i
kvarteret Venus föreslagits en byggnadskropp även utmed nämnda gata,
två våningar åt gatan, tre åt gården.

Allmänt

Vissa gatuhöjder ha föreslagits justerade till överensstämmelse med befintliga höjder, vilka icke avses ändras.
Då därigenom i verkligheten i ngen
ändring sker, har området för stadsplaneförslaget 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 allmänt ändamål som föreslås bli allmänplats-mar k .
Skara den 14 april 1955.
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~Drott Gy1lenberg/

stadsarkitekt
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tillhörande
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 å r användas endast f ör bostadsoch handelsändamål .
§ 2.
lfJtRK SOr.1 IC KE ELLER I ENDAST MINDRE OMFATTNI NG FÅR
BEBYGGAS

Mom.l. Med punkt prickning betecknad mark får icke bebyggas.
Mom.2. Med ringprickning betecknad mark får överbyggas och använda s endast på sätt som för varje särskilt fall prövas
lämpligt.
§

3.

BYGGNADSSÄTT

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 I I eller III betecknat område får byggnad uppföras
med respektive hö gst 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 vindsinredning 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 byggnad 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
angiver.
"

Mom.J. Gård s plan eller terrassplan ovan överbyggnad å
med ringprickning betecknad mark får icke lägga s
på större höjd än 4 meter.
§

6.

BYGGNADS MATERI AL
Å med S betecknat omr åae skola byggnads ytt erväggar utföras brandsäkert.

Skara som ovan.
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