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Förs lag lill jämkning av siadsplanen 

för kvarle rel NE:PTUNUS i Skara 
upprällal dH"l II frbruar; 1964. 

r 
I" • 

/Gö/~WirM/ 

BeTECKN IN GAR: 
STADSPLANE:KARTA 
A.G1'Öns~frckninqar 
--- sJodspJan~qrqns 

gal/ande omradf!'s- och ~slämm./s.9.rans 
9'i"andf!' områd.s- och ~stä~/~rOns Qvsrdd all ulqÖ 
go/u- kvarfrrs- och annan områd.sqräns 

_. - - - brstömme,s"qröns 

B.Områd.s~/«knin9ar 

ALU'1ÄN PLArS 
C==:J'I gala r"r" lorg 

BYGGNADSKVARTE:R 

~
• om råd. f6,. a lll'nÖnI öndamål 

områd. för bosfodsöndamål 
områd. f ör bosfods- och hondr/sändamål 

C.Övriqo b.,.c.kninqar 
[ I mark som ,ek. får belxJ99as 
, ; ; ; : : " mark för bV99nad undf!'r markplonrf 
I II IIIlJT anlal våninqar 

<El> ~99nod.höjd 
S sommonbvqqda hus 

GRUNDKARTA 

cs:I E3 bostadshus ,.rsp. uthus 
+ pvnk, i rulnöl 

!I i lOJ. fasfiqM/sM/~l<nJnqar 

fas1i qM/sqröns 
~rvv v--. 

8191 --



~d9 J ,> ~/ , 

SKARA STAD 

il . .' 

, . -~ ",' 
STADSI NG EN JORSKO NTORET 

BESKRIVNING 

IS ,". q . 
Tillhör byggnadsnämndens i Skara 
beslut den 4 maj 1964 , ~ 211 . 
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över för slag till jämkning av 
stadsplanen för kvarteret 
NEPl'UNUS 
i Skara 
upprättat den 
stadsingenjör 

Gällande 
stadsplaner. 

Omfattning. 

Motiv. 

Jämkningen. 

Il februari 1964 av 
Göte Wir~n. 

För ifrågavarande kvarter gäller av Kungl j·iaj :t den 
30 april 1926 respektive den 19 februari 1960 fast 
ställda stadsplaner. Fran fastställelsen den 19 feb
ruari 1960 undantogs ett med J..S IV betecknat omr åde 
beläget utmed Skaraborgs gatan och omedelbart väster 
om tomten nr 7 

Ändringsförslaget omfattar kvarteret Neptunus. 

Förevarande jämkningsförslag har tillkommit för att 
möjliggöra en planerad om- och tillbyggnad av det 
på tomten nr 5 belägna stadshotellet . 

Förslaget in~ebär att en byggnadskropp i en våning 
får tillbyggas den befintliga hotellbyggnaden österut , 
samt att en mindre del av gården i anslutning härtill 
får underbyggas för att bereda plats för en transfor
matorstation , vilken skall ersätta den delvis över 
mark i tomtens norra del belägna stationen. 

/ 

Tillhör länsstyrelsens i Skara
borgs län beslut den 13 juli 
1964 ; betygar 

På c::::2e s vä 
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T 'llh" b d ~ Il, 13. l or yggna snämrl~ns i Skara 
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STADSI NG EN JO RSKO NTORET 

STADSPLANEBGST Äl-!)':!ELSER 
tillhörande förslag till jämkning 
av stadsplanen för kvarteret 
NEPTUNUS 
i Skara 
upprättat den Il februari 1964 a v 
stadsinsenjör Göte Wir~n 

§ 1. 

STADSPLANEOHRADETS ANVÄNDNING. 

Byggnadskvarter. 

a) ~ 1ed A betecknat område får användas endast för allmänt ändamål. 

b) ~red B beteckna t omrc.de får anvä ndas endast för bostadsändamål. 

c) Med 3H beteckna t omr.:.de får användas endast för bostads- och 
handelsändamål . 

~ 2 . 

!-lARK SOM ICKE ELLER E:~mAST I ~nNDRE O!"·1FATTNING FAR BEBYGGAS . 

Horn l. Med punkt prickning betecknad mark får icke bebyggas. 

l-Tom 2. I![ed punkt - och ri ngprickning betecknad mark får icke be byggas i 
annan mån än att källare må anordnas under gårdsplanet . 

BYGGNADSSÄTT. 

Å med S betecknat område skall byggnad uppföras i gräns mot 
granntomt där sådan gräns förekommer inom området . 

§ 4. 

VÄNINGSANTAL. 

Mom l. Å med I, III eller IV beteckna t omrede får byggnad up pföras med 
respektive högst en , tre och f yra våningar. 

/·':om 2. Där våningsantal ej finnes angivet, f å r byggnad uppföras med det 
antal våningar som bestämmelserna angående byggnads höjd möjlig-



LÄNSSTYRELSEN 
SKARABORGS LÄN 

LANDSKANSLIET 

TIIGl 20 64 . 

Resolution . 

~\ed stöd av 26 § byggnadslagen den 30 juni 1947 fastställer 

länsstyrelsen härigenom ett av byggn adsnämnden i Skara, med stöd 

av stadsfullmäkt i ge i staden den 17 juni 1949 lämnade bemyndigan-

de , den 4 maj 1964 antaget förslag till j ämkning av stadsplanen 

för kvarte ret Neptunus i Skara, sädan t f örs lage t åskädliggjorts 

ä en av stadsingenjören Göte Wiren är 1964 upprättad karta med 

därtill hö rande beskrivning (Bil . A. ) och stadspl anebestämmelser 

(Bi lo B. ) . 

Kartan ska ll för ses med bevis om faststä ll elsen samt beskriv-

ningen och stadsplanebestämmelserna med bevis att desamma t i llhö-

ra länsstyrelsens beslut denna dag . 

Jämlikt 150 § 3 st . hyggnads l agen mä klagan mot beslutet 

ej föras . Bevis, att detsamma nå grund därav vunn i t laga kraft, 

skall qtecknas kartan . 

Mariestad å den 13 juli 1964 . 

....... --=\;-2~. , ~'-L<..d 

B. Fa lenius 

w~ 1fo1Aun VIst 

Stämpe l Sex kronor. 

Byggnadsnämnden i Ska ra . 


