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LÄ NSS TYREL S El\ 

SKARABORGS LÄN 

LANDSKANSLIET 

IIIGl 33 59 Resolution . 

BYGGNADSNÄMNDEN 
.29/ //(J - J9 Inkom den ......... ......... ..... . 

L·'''' , 
D• • 7.J..5 ,orJenr •.• •••• ••••• .. •. .. •..• . ••• • 

Jämlikt 26 § 3 st . byggnadslagen den 30 juni 1947 fatställer 

länsstyr elsen härigenom ett av byggnadsnämnden i Skara, med stöd 

av stadsfullmäkti ges i staden den 17 juni 1949 lämnade bemyndi -

gande, den 17 august i 1959 antaget förslag till jämkning av stads

plan för kV2rteret Uranus i Skara, sådant förslaget åskådl i ggjorts 

å en av stadsarkitekten Drott Gyllenberg år 1959 upprätt2d karta 

med därtill hörande beskrivning (Bil . A) och stadsplanebestämmel-

ser (Bil •. B) . 

Förslaget berör en den 15 maj 1959 fastställd stadsplan . 

Kartan skall förses med bevis om fastställelsen S2ll!t beskriv-

ningen och stadplanebestämmelserna med bevis att desamma tillhöra 

länsstyrelsens beslut denna dag . 

Kungörelse om fastställelsen skall genom byggnadsnämndens i 

staden försorg, så snart ske kan, införas i den eller de tidningar, 

i vilka kommunala meddelanden för staden intagas . 

Jämlikt 150 § 3 st . byggnadslagen må klagan mot beslutet om 

fastställelse av förslaget till jämkning av stadsplanen allenast 

föras av sakägare, som i ärendet frams tällt yrkande, vilket helt 

eller delvis lämnats utan bifall . Besvären sl,ola till Kungl. kom-

munikationsdepartementet ingivas eller med 211män na posten dit 

~~~nsändas inom en månad härefter. 

Mariestad å landskansliet den 23 oktober 1959 . 

På länssty'relsens vägnar : 
~~--U~~ f;t y ~ ... Leo \·iohlstein 

Nil~;iberg~ 
Stämpel Sex kronor . I 

Byggnadsnämnden . 



Bil. A. 

B E S K R I V N I N G 

över förslag till jämkning av 

stadsplan för kvarteret 

U R A N U S 

i Skara 

upprättat den 30 juni 1959 

av stadsarkitekten Drott Gy~lenberg. 

Omfattning 

Gällande 
stadsplan 

Motivering 

Utformning 

Förslaget omfattar kvarteret Uranus samt 
omgivande gator och dessutom Brandmuseet och 
den park det ligger i • 

Stadsplan för kvarteret Urartus har fastställts 
av Kungl. Maj:t den 15 maj 1959. 

För angränsande del av kvarteret Venus gäller 
stadsplan fastställd av Kungl. Maj:t den 2 maj 
1957. 

I samband med fastställelsen i maj 1959 av 
stadsplanen för kvarteret undantogs bland 
annat bestämmelsen att kvarteret skulle utgöra 
en tomt. 

Förutsättningen för att stadsplanen skall kunna 
genomföras vid en uppdelning i två tomter 
i anslutning till rådande ägorättsförhållanden 
är att en jämkning av stadsplanen utföres så 
att den nordliga tomten kommer att erhålla er
forderlig friyta. 

För detta ändamål har huskroppen utmed 
Djäknegatan dragits norrut i sin västra del 
och den å nuvarande tomten nr 2 i kvarteret 
Uranus fastställda byggnadsrätten har slopats. 

Ur bostadssynpunkt torde jämkningen vara u~e
slutande till fö r del. 
Ur miljösynpunkt kan återståend~ längd av 
den låga byggnadskroppen utmed O.Kungshusgatan 
vara tillräcklig för önskat bibehållande av 
gatans karaktär. 



Önskvärt vore om gårdsbildningen söder om bygg
~anen utmed Djäknegatan kunde avgränsas mot 
O. Kungshusgatan med en cirka 180 cm hög mur 
f ör att bevara kvart erets slutenhet och inte 
f å ifrågavarande gård att utgöra en odeci
derad fortsättning av Svartbrödrag8.tan. 

Den smala markremsan mellan västra delen av 
byggnaden utmed Djäknega tan och gatan l ägges 
till gatan . 

I övrigt avses i ngen ändring av kvarterets 
form eller kringl iggande gator. 

Skara som ovan. 

~~A/I~ 

" 

, I _ _ --'\---_ 

IDr ott Oyllenber gj , 
s tadsar kitekt 

Bys~nådsn~mndens i Skar~ beslut av den 17 auzusti 

1959 d 256 . 

I I - '\j , . /\ 
l~~-' 

Tillhör läns s tyrelse ns i Skar abo r gs län 
bes l ut de n 23 ~ktOb r 1959 ; betygar 

Fä ~te ~ar: t::; 

Ni l s berg -~ 
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S T A D S P L A N E B E S T Ä M M E L S E R 

tillhörande 

förslag till jämkning av 

stadsplan för kvarteret 

U R A N U S 

i Skara, 

upprättat den 30 juni 19)9 

av stadsarkitekten Drott Gyllenberg. 

§ l. 

STADSPLANEOfflRÅDETS ANVÄNDNING 

Mom.l. Iiyggnadskvarter 

al Med A betecknat område får användas 
mänt ändamål. 

bl Med B betecknat område får användas 
ändamål. 

endast 

endast 

f ör 

för 

el Med BH betecknat område får användas endast för 
bostads- och handelsändamål. 

§ 2. 

Bil. B . 

all-

bostads-

lI'lARK SOM ICKE ELLER I ENDAST MINDRE OMFATTNING FÅR. 
BEBYGGAS 

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas. 

§ 3. 

BYGGNADSSÄ TT 

Å med S betecknat område skola byggnader uppföras 
sammanbyggda. 

j 



§ 4. 

VÄNI NGSANTAL 

Mom.l. Å med I eller III betecknat område får byggnad 
ufP~öras med respektive högst en och t re 
vam.ngar. 

Mom.2 . Där våningsantal ej finnes angivet, får bygg
nad uppföras med det anta l våningar som 
bestämmelserna angående byggnads höjd möjlig
göra. Dock får vindsinredning icke förekomma 
ovan ett plan beläget på den för byggnaden 
tillåtna största höjden. 

§ 5. 

BYGGNADS HÖJD 

!<!om.l. Å med I eller III betecknat område får byggnad 
icke uppföras till större höjd än r espektive 
4,4 och 10,6 meter. 

!<lom. 2. Å med siffra i romb betecknat område får bygg
nad uppföras till högst den höjd i meter som . 
siff ran angiver. 

§ 6. 

TAKLUTNING 

Tak f år givas en lutning mot horisontalplanet 
av högst 300 • 

§ 7. 

BYGGNADS ~illTERIAL 

Å med S betecknat område skola byggnads ytter
väggar utföras brandsäk ert. 

Skara som ovan. 

~~~ 
/Drott ' Gyllenberg/ 
stadsarki tekt 

3yg~nadsnämndens i Skara beslut av den 17 aug. 1959 

Tillhör län sstyrelsens i Skaraborgs l än 
bes lut den 23 oktober 1959 ; betygar 

Pä ~~te~r: go 

Nil~l::rg r 



LÄNSSTYRELSEN 
SKARABORGS LÄN 

LANDSKANSLIET 
Avskr ift. 

Länsarki tektkonto r et 
Mar i estad 

695/59 
III G l 33 59 

Ti ll Länsstyrelsen i Skaraborgs län . 

Ang . förslag till ändrad stadsplan 
för kvarteret Ur anus i Skara 
stad . 

För berör da omr ådet gäller stadsplan fastställd av Kungl . 
Maj:t den 15 . 5. 1959. 

Stadsplaneförslaget Ekiljer Eig frän den gällande stadsplanen 
väsentligen däruti att västra delen av det med BHSIII betecknade 
området i kvarterets norra parti förts fram till gränsen mot Djäk

negatan. En sådan lösning har Kungl . Byggnadsstyrelsen redan för-
./1 klarat sig kunna godtaga såsom närmare framgår av dess bi lagda ytt

rande av den 3 . 3 . 1959 avgivet i s amband med prövningen av nu gällan
de stadsplan . Enligt det föreliggande stadsplaneförslaget skulle 

vidare hushöjderna för de med BS markerade områdena jämkas; änd
ringarna därvidlag äro dock ringa . Avståndet mellan de två husläng

orna i kvarteret har slutligen förlängts från c:a 8 m till c:a 25 
m - till uppenbar förmån för friytan i kvarteret . 

Beträffande förslagets utformning må några synpunkter här fram
läggas . - För Skara anSES ju önskvärt att det gamla gatusystemet 

i stadens centralaparti så v i tt möjligt bevaras . I förel i ggande 
sammanhang synes då vara värt att undersöka om ej gatuvyn skulle 

vi nna på att Västra Kungshusgatan gåves en mer markerad begränsning 
mot nordöst, detta i form aven mur med lämplig höjd förlagd i 

kvartersgränsen el l er möjligen genom uppförandet aven låg byggnad 
där . Då endast en undersökning på platsen torde kunna skapa full 

klarhet i denna fråga föreslås att byggnadsnämnden låter föranstal

ta om sådan utredning . 
Enär yttrande från Kungl . Byggnadsstyrelsen, som ovan antytts, 

redan föreligger rörande stadsplaneprojektet i den de l där större 
ändring avses och ärendet uppgivits såsom brådskande föreslås att 

länsstyrelsen slutligt prövar detsamma . Fastställelse tillstyrkes. 



Viss smärre komplettering av handl i nga rna har und erhand 

på begäran utförts . 
Mari es t ad i länsarkit ektkontore t den 16 okto be r 1959 . 

Hemmin Be r gman 
Rem i sshandlingar na jämte 
l rullad karta å terställes . 

Granskningsblanke tt bifogas . 




