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Reso lution_
Med stöd av 26 § byggnadslagen den 30 juni 1947 fastställer
länsstyrelsen härigenom ett av s tadsfullmäkti ge i Skara den 26
apri l 1963 antaget förslag till änd ring av stadsp lanen för kvarteret
Humlan m. m. i Skara, sådant f örs l age t :J.skådliggjorts å en av stadsarkitekten Henrik Schager
~örande

~r

1962 upprättad karta med därtill

beskrivning (Bil.A.) och stadsplanebestämmelser (Bil . B) .

Förslaget berör en den 30 apri l 19 26 fastställd stadsplan .
Kartan skall förses med bevis om fastställelsen samt beskrivningen och stadsplanebestämmelserna med bevis att desamma tillhöra
län sstyre lsens beslut denna dag .
cTärrlikt 150 § 3 st. byggnadsl9.;:;en må k l agan mot fastställelse
av förslaget til l stadsplan a ll enast föras av sakägare , som i
ärendet framställt yrkande , vilket helt e ller de lvis lämnats utan
bifa ll. Besvären sko l a till Kung l. kommunikationsdeparterrentet
ingivas inom tre veckor hä r efter .
Vi;j:. l·iariestad !l. l andskansliet den

~

,
"-~<I

B. F llerlius

Stämpel Se x kronor .

Stads full mäk tige i Skara .

20

januari 1964 .
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Sx officio ~ ~

U 431/62

f'3c'!

Besk r i vning

"

Fl '

tillhörande förslag till ä ndring a v stadsp l a nen för
kvarteret Huml a n m.m. i Skara .
Befintliga
förhållanden.

Kvarteret ä r beläget me llan Härlundagatan och Väpnarega tan sö der om Vall gatan och järnvägen.
I nordvästra delen av kvarteret li gge r ett r ött fasadte gelkomp lex i två hö ga våni ngar med viss vindsinrednin g
byggt år 1902. By ggnaden ha r tidi ga re utnyttjats som bryggeri
men tjänst gör numer a s om l age rlokal . Den övriga bebyggels en
inom kvarteret, liksom i vidli ggande kvarter, består av bostadshus, villor och mindre hyreshus i trä resp . st en och
i en - två vå ningar.
För k varteret gä ller 1926 års stadsplan, som tillåt er

Gällande plan.

bostadsbebyggelse i öppet byggnadssätt med två vå nin gar och
inredd vind. Sammanlagd areal av å tomt uppförd byggnad får
ej uppnå till mer än en tredje del av hela t omtens areal.
~926

års p lan förutsätter en pianskild korsning mellan järn-

vägen och Härlunda gata n.
Förslaget.

Förslaget innebär att kvarteret får bebyggas med f l erfamiljshus i tre våningar mot Härlundaga t an och två vånin gar med möjligheter till inredd vind för den övriga delen
av kvarteret.
Vid förslagets utformning har hänsyn tagits till den
nuvaran de fa s ti ghetsbildnin gen. Byggnadskropparna har orienterats i nord-sydlig riktnin g , vilket underlättar lägenhetsplaneringen med tanke på bland annat de s tatliga lånebestämmelsernas krav på solvärden. Kvartersformen har bibehållits.
För att förbättra siktförhålla ndena vid gatuhörnen har hörnavskärningar för esl agi ts.
Den i 1926 års plan r e dovisade planskilda korsningen
med ga tan,förl agd under järnvägens plan, ha r i försla get
slopats. Ett genomföra nd e av den planskilda korsningen är
ur olika synpunkter svå r -genomförba r och s aknar aktualitet
sedan bland annat en p lanskild korsning planeras i anslutning till infarterna från Göteborg och Falköp ing ge nom
kvarteren Flugan och Skalba ggen cirka 150 meter vä ster
om nämnda järnvägsko rsnin g med Härlundagatan.

En framställning om att få beby g ga stad säga 113 i
kvarterets sydvästra del har aktualiserat stadsplaneändringen.
Till försla g et bifogas stadsplanebestämmelser och bi lplatsutredning i anslutning till 1960 års parkerin gsnormer.
Skara den ~.11. 1962

\~\l
Henrik

~

Stadsarkitekt

Tilllltir ltillsstyrelsens i Skarab01"2:s Hill beslut den 20 januari
196h j betygar
på tj! ~ nst IlS väGnar :
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Tillhar stadsfullmäkti$es i Skara
beslut den 26 april 1903 , ~ 83 .
Ex officio : ~;/~
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Bestämmelser
tillhörande förslag till ändrin g av stadsp lanen för

kvarteret Humlan m.m. i Skara.

§l.
Stadsplaneområdets användning .
Byggnadskvarter •
Me d B betecknat omr åd e får användas endast för bostadsändamål.
Byggnadsnämnden må dock medgiva inredning av garage och l okaler för hantverk, som kan vä ntas icke medföra sanitär olägenhet eller eljest s töra trevnaden.
Specialomr åd en.
Me d Tj be tecknat område får användas endast fö r järnvägstrafik och därmed samhörigt ändamål.
§ 2.

Mark som icke får bebyggas .
Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.
§ 3.

Särskilda föresk rifter an gående områden för allmän trafik .
Med z bete cknad del a v järnvägsområde skall hållas till gängl ig för allmän gatutrafik.
§

4.

Våningsantal.
Mom. l

A med

II eller III betecknat områ de får byggnad uppfö ras med

re spektive högst två och tre vånin gar.
Mom. 2

A med

III be tecknat område får utöver angivet våningsantal

vind ej inredas.
§

5.

By ggnads höjd.

Amed

II eller III betecknat område får byggnad icke uppföras

till större höjd ä n respektive 8,0 och 10,6 meter.
§

6.

Taklutnin g .
Tak f å r givas en lutning mot horisontalplanet av högst 30

0

•

Skara den 14 .11. 1962

U.... :Lt~~
Henrik Schager

Stadsarkitekt

3ila::;a J.
VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
Vägförvaltningen i Skaraborgs län
Handlöggare

Tlänsteställe

Projekteringsavdeln

vägingenjör
A Gustafsson

Beteckning {Abe ropas vid korrespondens)

Datum

2 1.1 2 . 62

VFR 352- 6237 12

cy~ :.~,::~'5Nr.f!. . ~ :J::N
I ',om

Byggnadsnämnden

c!~n

D iarienr " " . .. ... .

SKARA
Edert meddelande

Edert tjänsteställe. handläggare

Angående förslag till ändring av stadsplanen för kvarter et Humlan m. m. i Skara .
Under hänvisning till Eder kungörelse den 13 december
1962 får vägförvaltningen härmed anföra följande.
Lämpligen bör förgårdsmarken utökas så att de för bostadsändamål avsedda områdena inom kvarteret Humlan placeras
på större avstånd från angränsande gator - i första hand då
Härlundagatan - och på sådant sätt att förbätt r ade siktförhållanden erhålles i gatukorsningarna .
I övrigt finnes, ur de synpunkter vägförvaltningen har
att beakta, intet att erinra mot ifrågavarande , av stadsarkitekt Henrik Schager den 14 november 1962 upprättade
stadsplaneförslag.
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Postadress

Gatuadress

Telefonadres$

Postgirokonto

Mariestad

Hamngatan 4
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Till

Byggnadsnämnden i Skara.
Med anledning av utställt förslag till ny stadsplan för
kv. Humlan få vi som ägare till tomterna nr 114 och 116
anföra följande.
Det utställda förslaget skulle ej tillåta oss någon högre grad
av utnyttjande av vårt område, om vi skulle önska nybyggnad på
tomterna. Under eådana förhållanden borde bl.a. en vinkelbyggnad mot Vallgatan tillåtas. Kravet på parkeringsutrymmen inom
kvarteret verkar vidare vara alltför väl tillgodosett på
bekostnad av byggnadsvolymen.
Nu är emellertid läget det, att det fördelaktigaste torde vara
att låta nuvarande stabila byggnadskropp få stå kvar och utnyttjas,
förutom till nuv. bostadslägenheter, till småindustri, hantverk och
lagerlokaler. Ett behov av dylika lokaler torde förefinnas i Skara.
Skulle det utställda förslaget godkännas, skulle det bli svårt
att få göra de ändringar, som kan bli önskvärda för att fastigheten skall kunna utnyttjas på detta sätt.
Beträffande tomten nr 116 vilja vi erinra om att en tillfartsväg
till denna av ålder har funnits och är markerad på den nuvarande
stadsplanen som nr 120 D.

Vi anse, att denna tillfartsmöjlighet

fortfarande bör finnas.
Vi 6e oss därför ingen annan möjlighet än att yrka på att
förslaget ej godkännes utan att den nuvarande stadsplanen även
i fortsättningen skall gälla.

Yv.

KUNGL JÄRNVÄGSSTYRELSEN
BANTEKNISKA BYRÅN
STOCKHOLM C

J ,-I,·fon

l.~kul,ll1,llllal ~~ 60 ~}() l Hikt
Hlk!'l"amtal 22 (d 20 J
\nl,.o~tllirll!

tU

U/fl

lZl4

Byggnadsnämnden

1"'''''1.

J.J l () ("tatllhallun "tblm)

SKARA

r"I~'ll'rallladn'~~
~Iatlibanan

DatuUl

YlIr diaril'bt'I,'('kllilll!

EUI'Tt hn'\

Avdelningsdir .
S. Myrenberg

Bbr 401/61

Skara, stadsplan..
Efter att ha tagit del av ett med skrivelse den 13 december 1962
översänt, den 14 november 1962 upprättat förslag, märkt U 431/62,
till ändri ng av stadsplanen för kv. Humlan m m i Skara, får järn~vägsstyrelsen förklara sig icke ha något att erinra mot förslaget.
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utdrag ur protokoll, hållet vid
sammanträde med drätselkammaren i
Skara den

16 januari 1963.

DR!\TSELKAMMAREN

§ 16 .

Jämlikt drätselkammarens beslut den 28 december 1962, § 611 ,
upptogs ånyo till behandling ett av stadsarkitekt Henrik Schager den 14 november 1962 upprättat förslag till ändring av
stadsplanen för kvarteret Humlan m.m .
Efter handlingarnas föredragning uppstod överläggning, varunder inhämtades, att planförslaget avsåg att ersätta ett tidigare upprätta t, av stadsfullmäktige den 15 september 1961 antaget stadsplaneförslag, som delvis omarbetats med bibehållande i stort sett av planens grunddrag, samt att vissa erinringar
mot det nu föreliggande förslaget framförts av vägförvaltningen i länet och Skara Bryggeriaktiebolag.
Sedan diskussionen förklarats avslutad beslöt drätselkammaren förklara sig för sin del icke ha något att erinra mot
förevarande förslag till ändring av stadsplanen för kvarteret
Humlan m. m.
Det antecknades , att herr Åstrand icke var närvarande vid
slutbehandlingen av förevarande ärende.
UR PROTOKOLLET RÄTT UTDRAGET

/Byggnadsnämnden

Bilaga 7.

utdrag ur protokoll, hållet vid
sammanträde med byggnadsnämnden i
Skara den 4 mars 1963 .

BYGGNADSNÄMNDEN

§ 72.

Stadsplan för kvarteret Humlan .
Förslag till

~ndring

av stadsplanen för kvarteret Humlan m.m.

i Skara , uppr~ttat den 14 november 1962 av stadsarkitekt Henrik
0ch8.e:er.
Ändringsförsla~et

hade v:rit utställt för granskning å

stadsinge~

jörskontoret under tiden från och med den 12 december 1962 till
och med den 12 januari 1963 .
Kungl.

Ji:irnv~gsstyrel:oen

cch drät:oelka1t'Tlaren r.ade i yttranden

den 10 respektive 16 januari 1963 förklarat sig icke ha något
att erinra mot förslae;et , medan ägaren av stadsiie;orna n:ris 114
och 116 , Skara Bryggeriaktiebolag , och vägförvaltningen i länet
i skrivelser gjort vissa anmärkningar mot detsamma. I övrigt
hade några er inringar mot förslaget icke inkommit till byggnadsnämnden under utställningstiden.
Från stadsarkitekten hade inkommit följande yttrande :
"Till
Byggnadsnämnden i Skara
Beträffande ett den 14 november 1962 uporättat försla~ till ändring av stadsplanen för kvarteret Humlan m.m.i Skara.
Sedan förslag et författningsenligt hållits tillgi:ingligt för berörda sakägare å stadsingen jörskontoret i Skara under tLden från
och med den 14 december 1962 till och med den 12 januari 1963
hade skrL velser inkom;ni t från :
1. Dri:itselkaiflmarens i Skara protokoll frän sanmantri:ide den 16
januari 1963 , § 16 .
2. Kungl. Ji:irnvägsstyrelsens yttrande daterat den 10 januari

1963.
3. Vägförvaltningens i 2karaborgs län yttrande daterat den 21
december 1962.

KB

I

'

Vid ett genom f~ r2nde aven ny tomtindelnins i anslutnin~ till
pla nändrin[sförslage t kOillr.1el" s t ads~ge n nr 116 e j att bilda s~r
skild t omt utan komme r densamma at t u~~f.å i andr a tomtplatsbildningar varför nå~on tillfart till omr~det ej l&ngre är mo tiverad.
I am:1ut:1inC t i l l anfc; rd a synpunkter r~r jas föresl':' " tt bye;gnadsnämnden överl~r:mar stadsplanef~rslacet i föreli~gande skick till
stadsfullmäktise för antagande och anhållan om fastst&llelse av
försl3.~et hos l änsstyr eleen .
Skarn den 4 mars 1963
Henrik Schae;er
stadsorkitekt"
Beslut :
Sedan a ntecknats a tt

3 143 ,

anta~it

stadsrullm~ktige

dS:1 15 september 1961 ,

ett den 14 ma rs 1961 upprät t at förslag till änd-

rine; o.v stadspl<:men för kvarteret Humlan , beslöt byge;narlt' nämnden
att för s in de l godkänna

föreli:~ande

förs12e; i befintligt skick .

Därjämte beslöt byggnadEnämnden föreslå stadsfullmäktige
att , med upphävande av sitt beslut den 15 septe. 1 ber 1961 ,
~

143 ,

3.nta~3

förevarande

november 1962 upprättade
kvarteret Humla n ;

il v

stadsark i tekt Henrik Schar;er den llf

r~rslag

till ä ndring av sta1splanen för

s~~t

att , up"d r aga åt

byg['; n acl~ nämnden

att hos länst;tyrelsen i Linet

anhålla om f astställe ls e ä det sålunda antagna stadsp1aneförsla~et .

~\
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Utdrag ur protokoll, hållet vid
sammanträde med stadsfullmäktige i
Skara den 26 april 1963.
STADSFU LLMAKTI G E

Med protokollsutdrag den 4 mars 1963 hade byggnadsnämnden
till stadsfullmäktige för antagande överlämnat ett av stadsarkitekt Henrik Schager den 14 november 1962 upprättat förslag
till ändring av stadsplanen för kvarteret Humlan m.m. här i
staden.
Samtidigt hade byggnadsnämnden föresla git stadsfullmäktige
att upphäva sitt beslut den 15 september 1961, § 143, om antagande av ett den 14 mars 1961 upprättat stadsplaneförslag för
ifrågavarande kvarter.
Efter handlingarnas föredragning beslöto stadsfullmäktige
på tillstyrkan av drätselkammaren:
att - med upphävande av sitt beslut under § 143 i protokOllet för den 15 september 1961 om antagande av ett den 14 mar's
1961 upprättat stadsplaneförslag för kvarteret Humlan - antaga
förevarande av stadsarkitekt Henrik Schager den 14 november
1962 upprättade förslag till ändring av stadsplanen för ifrågavarande kvar ter m.m., samt

i l l uppdraga åt byggnadsnämnden att hos länsstyrelsen i länet anhålla om fastställelse å det nu antagna stadsplaneförslaget.
UR PROTOKOLLET RÄTT UTDRAGET

/Byggnadsnämnden

