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Fastställelse av stadsplan i Skara kommun
Kommunfullmäktige i Skara kommun antog 1975-04-14 ett av
stadsarkitekt Henrik Schager 1974-11-01 upprättat och 1975
01-17 reviderat förslag till ändrad och utvidgad stadsplan
för kvarteret Kvigan och del av stg 852 F i Skara med därtill hörande karta~ bestämmelser och beskrivning .
Planförslaget har underställts länsstyrelsen för fastställelseprövning.

Förslaget är ägnat att tillgodose ett ändamålsenligt utnyttjande av marken och ansluter till tillämpliga plananvisningar.
Länsstyrelsen fastställer planförslaget med stöd av 26 §
byggnadslagen.
Jämlikt 150 § byggnadslagen får talan ej föras mot fastställelsebeslutet. Bevis att beslutet vunnit laga kraft skall tecknas på kartan.

Vid den slutliga handläggningen av detta ärende, i vilket
länsarkitekten Ridal beslutat och byrådirektören Hergert varit föredragande, har även företrädare för lantmäterienheten,
naturvårdsenheten och juridiska enheten deltagit.
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STADSPLANEBESTÄMMELSER
tillhörande förslag till ändrad och utvidgad stadsplan för kv
Kvigan och del av stg 852 F i Skara, Skara kommun ,

l

§

STADSPLANEOHRADETS ANVÄNDNING

l mom

2

§

Byggnadskvarter
Med HJ betecknat område får användas endast för handels och industriändamål av sådan beskaffenhet att närboende ej
vållas olägenheter med hänsyn till sundhet , brandsäkerhet
och trevnad .

MARK SOM ICKE FAR BEBYGGAS
Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas .

'3

§

SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER ANGAENDE OMRADEN FÖR LEDNINGAR
På med u betecknad mark får icke vidtas anordningar som
hindrar framdragande eller underhåll av underjordiska
allmänna ledningar .

4

§

VANINGSANTAL
Där våningsantal ej finns angivet, får byggnad uppföras
me d det antal våningar som bestämmelserna angående byggnads
höjd möjliggör .
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BYGGNADS HÖJD
på med siffra i romb betecknat område får byggnad uppföras
till högst den höjd i meter som siffran anger .

6

§

UTFARTS FÖRBUD
Iområdesgräns som jämväl betecknats med fyllda cirklar
skall fastighet förses med stängsel, vari ej får anordnas
öppning som medger utfart eller annan utgång mot gata .
Befrielse från här angiven skyldighet kan medges beträffande
fastighet från vilken med hänsyn till dess höjdläge, vid tagna åtgärder, eller andra omständigheter utfart ej kan
väntas äga rum samt fastighet vars behov av utfart icke kan
på annat sätt behörigen tillgodoses.
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Henrik Schager
stadsarkitekt

Förslaget reviderat 1975 - 01 - 17
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stadsarkitekt
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BESKRIVNING
tillhörande förslag till ändrad och utvidgad stadsplan
för kv Kvigan och del av stg 852 F i Skara, Skara
kommun .

Läge , omfattning,
bef för
hållanden

Området ca 15 har ligger söder om stg 852 F Hospitalsgården mellan europaväg nr 3 och Smedtorpsgatan väster
om Folkets park och kv Baggen .
Befintlig bebyggelse utgöres av industribyggnader i kv
Kvigan (nr 3 Erling Anderssons Akeri AB, nr 4 Sven Olof
Gustavssons Akeri) .
Marken utgöre s i huvudsak av relativt plan åkerjord
liksom vidliggande områden utom i öster i kv Baggen som
inrymmer svensk bilprovning och en mek industri .

Gällande
planinstitut

Inom planområdet gäller för kv Kvigan stadsplan fastställd av LSN 71 - 06-28 . I övrig t gäller utomplansbe stämmelser. För närliggande markområden gäller utom plansbestämmelser förutom för kvarteren Baggen och
Hingsten där stadsplaner gäller fastställda av LSN
71 - 06-28 respektive 74-06-10.
Av dispositionsplan för delar av Hospitalsgården upp rättad 72 - 10 - 05 framgår att huvuddelen av marken utnyttjas och avses utnyttjas för handels och industri ändamål.

m m

1

t
O " ReS L
AN

-\N -;STY ~El 5 ~N
'>

"

- 2 jUNJ975

11
- 2 Förslaget

Föreliggande förslag till ändring och utvidgning an sluter sig till de intentioner som redovisats i på gående arbete med kommunplan och upprättad dispositions plan för del av Hospitalsgården m m.
Förslaget innebär en utvidgning väster ut av den på började industribebyggelsen väster om Folkets park .
De båda etablerade företagen i kv Kvigan behöver mark
för ytterligare utbyggnader . Intresse finns därutöver
från företag att utnyttja marken inom planområdet .
Smedstorpsgatan som utgör "matargata " inom industri området i sin helhet har givits samma bredd och karaktär
som i övriga delar där stadsplan gäller (vid kv Kvigan,
Bocken och Hingsten) . Två till "matargatan" vinkelstäl l da säckgat or förutsättes trafikförsörja blivande
industritomter . Genom de planerade säckgatorna kan
kommunikation direkt till "matarleden" undvikas .
Mot Smedstorpsgatan har stängselskyldighet föreslagits
där utfart ej får anordnas.
Gångtrafik har redovisats enl dispositionsplanen med
anknytning till befintliga gångtunnlar under europaväg
nr 3 .
Kvartersmarken har givits samma beteckning som i
gällande vidliggande plan i nordväst som bl a til l åter
ett utnyt tj and e för handels och industriändamål.
(Kvarteren förväntas komma att utnyttjas för såväl
handels som industriändamål) .

Vatten och
avlopp

Vatten och avloppsförsörjningen vållar inga svårigheter
se bifogad VA - utredning .

Stadsplanebestämmelser

Till förslaget bifogas särskilda stadsplanebestämmelser
utarbetade enligt Statens Planverks anvisningar .
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