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CIVILDEPARTEMENTET

Datum

1972-04-26

Torsten Hallinger , Sorögatan 1-8', 532 00
Bertil Askrnar , Eidsvollsgatan 9 , 532 00

PI 499/71
PI 522/71

SKARA
BYGGNADSNÄMNDEN
SKARA

72 05. 30.

Dn, ...

Besvär i fråga om stadsplan för Nyboholmso
Skara kommun
Dnr IIIGl- 21- 70

l

".5.~ ~.c:t ...... ,..
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Ijl"slut den 8 mars 1971 fastställde länsstyrelsen i
Skaraborgs län ett ,av stadsfullmäktige i ~kara den
26 januari 1970 ant~get förslag till utvidgning av
stadsplanen för Nyboholmsområdet i Skara .
Förslaget , som även innehåller stadsplanebestämmelser,
har angivits på eh av stadsarkitekten Henrik Schager
den 25 april 1969 upprättad karta med beskrivning. I
planen har utlagts byggnadsmark för 16 tomtplatser
avsedda för villabebyggelse.
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Över länsstyrelsens beslut har dels To rsten Hallinger,
Lennart Ahlgren och Lennart Gustafsson och dels Bertil
Askrnar anfört besvär och yrkat att beslutet måtte
upphävas, eftersom planområdet för närva;{.ande utgör
ett välbehövligt lek- och rekreationsområde.
Yttranden har avgivits av länss tyrelsen den 10 maj
1971 och av statens planverk den 6 mars 1972.
Ahlgren , Gustafsson och Askrnar har därefter inkommit
med gemensamt yttrande .
Byggnadsnämnden i Skara har inkommit med yttrande över
vad planverket anfört samt bifogat ett antal fotografier över området .
Statens planverk har i sitt yttrande anfört följande.
Planverket har avgivit yttrande i ett annat besvärs ärende, avseende ny sträckning av väg 47. delen väg
E 3 - Drysan . Nämnda väg utgör ny västlig förbifartsled genom Skara och avses avlasta nuvarande genomfartstrafiken (Falköping-Skara-Lidköping) genom de
centrala delarna av staden. Planverket delar v ägförvaltningens uppfattning enligt yttrande den 24 oktober 1969, att en utvidgning av bostadsbebyggelsen
väster om förbifartsleden i ; pripcip är olämplig.
Förutom förbifartsl eden så utgör de närbelägna
industriområdena öster , väster och söder om aktuellt
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Bertil Askmar
Sven- Olof Olllsson
Eric Lidman
Inga- Britt Ernås
Evald Larsson
Gunvor Erlandsson
Harriet Fogel
Ivar Klint
Göran Larsson
Karin Hyllenstrand
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Med stöd av 26 § byggnadsl8.;-;e:l faststälJ:ir ,',änsstyrelsen ett av stadsfullm;Uctige i Skara 2b . '1 . 1970
antaget förslag till utvidcning av stadsplanen för
Nybo;1011'1SOmrådet i Skara . :Förslaget har ffi1.getts på
en av stadsarkitekten Henrik Schager 25 . 4. 1969 upprättad karta med tillhörande stadsplanebestämmelser .
Planförslaget är åtföljt av beskrivning .
Kartan slmll förses ,ued bevis om fastst:illelsen
samt stadsplanebestämmelserl1.a och beskrivningen
med bevis ora länsstyrelsens beslut .
Talan i',JOt fastställelsebeslutet får föras allenast
av sak:;,gare, som i ärendet framställ t yrkande
vilk8t helt eller delvis lämnats utan bifall .
Sä.dana besvär skall ha inkolli7lit till civildepartementet inoD! tre veckor härefter .
Karl Fritlliofson
Äke Paulsson
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. BESKRIVNING
tillhörande förslag till utvidgning av stadsplanen för
Nyboholmsområdet, Skara.
Lä ge omfattning,

Området, som omfattar c:a 2 har, är beläget i stadens

befintliga för-

sydvästra del mellan Götebo rgsjärnvägen i norT och Ny-

hållanden.

boholm i söder. Marken är plan, bevuxen med barrskog och
I

saknar någon form av bebyggelse. Nyboholm är beby ggt med
villor i ett och ett-och-etthalvt plan. I

övrig~

utgöres

angränsande områden av barrskog i väster och åkermark i
norr och öster.
Gällande plan-

För området gäller utomplansbestämmelser.

institut.

För Nyboholm och angränsande mark österut gäller stadsplan fastställd av KB den 8 juni 1966.
För kringliggande övriga markområden gäller utomplansbestämmelser.
Öster om Nyboholmsområdet har i gällande plan ett c:a 100
meter brett skyddsområde utlagts i form av parkmark mot
vidliggande industriområde. I detta skyddsområde kommer
en nordsydlig trafikled att förläggas c:a 60 meter från
Nyboholmsområdets villabebyggelse.

Förslaget.

Förslaget innebär en utby ggnad a v Ny boholmsområdets villakvarter varigenom ytterligare 16 villatomter skulle kunna
ställas till förfogande.
Mo t järnvägen har ett parkområde ut.lagts med en varierande
bredd av c:a 20-40 meters bredd.
Trafiken på järnvägen är ringa och torde inte vara till
något obehag.

Motivering;

Av olika anledningar har en viss brist uppstått på villaoch egnahemstomter.
på Stora Hindsboområdet har bl.a. antalet tomter reducerats från c:a 100 till endast c:a 50-talet tomter på grund
av reningsverkets olämpliga läge.

~,

, t' :

l
I nordöstra delarna har villaområden planer ats vilka pa
grund av eventuel la ändringar i trafiklede r nas dragning
inom området ej kunnat vidare bearbetas. En trafikledsplan måste först framläggas innan ett ställnin gs tagande
kan ske i denna del av staden.
Med anledning 'av den bristsituation ,s om upps tått är det
synnerligen angeläget med ett ytterligare tillskott av
villatomter som föreliggande förslag kan ge .
Vatten- och av-

Vatten - och avloppsförsörjningen vållar inga svårigheter.

lopp.

En utre dning bifogas upprättad av byggnadskontoret i staden.

Stadsplanebe-

Till förslaget bifogas stadsplanebestämmelser utformade

s tämmelser.

enl. Kungl. Byggnadsstyrelsens anvisnin gar.
Skara den 25 ap ril 1969 .
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tillhörande förslag till utvidgning ': av stadsplanen för
Nyboholmsområde.t, Skara.

Il L
STADSPLANEOMRÅDET S ANVi:NDNING.
Byggnadskvarter.
Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål.

Ii 2.
MARK SOM ICKE FÅR BEBYGGAS.
Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas .
§

3.

BYGGNADSSÄTT.
Med F betecknat område får beby ggas endast med hus 80m
uppföras fristående.

Ii 4.
DEL AV TOMT SOM FÅR BEBYGGAS OCH ANTAL BYGGNADER Å TOMT.
Mom. l

'

Av tomt som omfattar med F betecknat område får endast en
fjärdedel bebyggas.

Mom. 2

Å tomt som omfattar med F betecknat område får endast en
huvudbyggnad och ett uthus eller annan gårdsbyggnad uppfCiras.

,
,

.~

Ii 5·
VÅNINGSANTAL.
Mom. l

Å med I betecknat område får byggnad uppföras med högst
en våning.

"'.
Å med I betecknat område får vind ej inredas.

Mom. 2.

Il 6.
BYGGNADS HÖJD.
Å med I betecknat område får byggnad icke uppföras till
större höjd än 4,4 meter.

!: 7.
ANTAL LÄGENHETER.
Å med B beteckna t område f år huvudbyggnad icke inrymma

flera än två bostadslägenheter. I gårdsbyggnad .får bostad
icke inredas.

\) 8.
ANORDNANDE AV STÄNGSEL I VISST FALL
I kvartersgräns som betecknats med ringprickad linje skall
med hänsyn ti l l trafiks äkerheten fastighet förses med
stängsel vari ej får anordnas öppning som medgiver utfart eller annan utgång mot gata eller allmä n plats.

~~t:C~

Henrik Schager
. Stadsarkitekt
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tillhörande förslag till utviagning av stadsplanen för
Nyboholmsomridet , Skara.

Lä8e omfattning ,

Området, som omfattar c : a 2 har , ar beläget i

befintliga f0r -

sydvästra del mellan Götebo r gsjärnvägen i
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?~r o llir~det

gäller utomplansbest~mmelser.

institut.

För Nyboho l m och angränsande mark ö sterut gäller stads plan f astställd av KB den 8 juni 1965.
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Hotivering.

Av oLika anledningar har en viss brist up ? st Ltt pa villa och egnahemstomter.
på Stora Hindsboomradet har bl.a. antalet tomter reducerats fr~n c:a 100 till endast c:a 5.;-talet tomter nå Eruud
av reningsverKets olämp l iga läge.
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