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BESLUT

§

88

l (2)

Skaraborgs län

PLANERINGSAVDELNINGEN

Planenheten
Bitr l änsarkitekt
I Friberg-Karlsson/GP

1979-06-13

11 .082-106-79

Fastställelse av stadsplan i Skara kommun
Kommunfullmäktige i Skara kommun antog den 11 december 1978
ett av stadsarkitekten Jonas Häggström och planingenjören
Mats Windmark den 4 oktober 1978 daterat och den 8 nov ember
1978 reviderat förslag till ändring av stadsplanen för kvarteret Vesta, del av Skara tätort med därtill hörande ka rta,
il lu stration splan, bes tämmelser och beskrivning.
Anmärkningar mot planförslaget har under utställningstiden
framställts från stiftelsen Herman Hallgrens minnesfond,
t~ors Minne, ägare till fastigheten Vesta 2. Stiftelsen anf ör att skälig hänsyn mås te tas till fastigheten och dess
hyresgäster. Flera uppvuxna vackra träd mås t e fällas och
utsikten mot väster kommer att skymmas av den planerade
byggnaden.
Anmärkningarna har behandlats av byggnadsnämnden i pröto ko ll den 13 nov ember 1978 § 465 och ej föranlett några åtgärder .
Planförslaget har underst äl l ts länsstyrelsen för fastställel seprövning.

Stiftelsen har beretts tillfälle till yttrande utan att begagna sig härav.
Länsstyrel sen del ar i allt väsentligt vad byggnadsnämnden
anfört i sitt bemö tande av anmärkningarna och finner att
dessa inte är av beskaffenhet att utgöra hinder för fastställelse av pl anförslaget .
Förslaget är äg nat att tillgodose ett ändamålsenl igt ut nyttjande av marken och ansluter ti l l tillämpliga plananvisningar.
Läns styrel sen fa stställ er med stöd av 26 § bygg nadsl agen det
av komr.1unfu11mäkt i ge antagna planförs laget.

.1.

Besvärshänvisning bilaga formulär nr 4.

POllad,. n

Gal uadren

Tele!on

Fock

HGlllngo!on 1

0501 · 60000

5<4201 MA.RlfSTAO l

Postg iro

59840
II I mild s

3 5186-6

BESLUT

LÄNSSTYRELSEN
Skaraborgs län

1979-06-13

2

11 .082-106-79

Vid den slutliga handläggningen av detta ärende, i vilket
länsarkitekten Rida1 beslutat och bitr länsarkitekten
Friberg-Kar1sson varit föredragande, har även företrädare
för lantmäterienheten; naturvårdsenheten, juridiska enheten
och länsantikvarien deltagit.

~~
Håkan Rida1

Kopia, kartkopia samt
kopia av best och beskr
ti 11 :
SPV
penh
1menh
FBH
BN
Anslaget 1979-06-13
Akten exp
Utan avgift

o

Kopia till:
nvenh
VF-R
1än sant
KS
kyrkorådet
gatukontoret
el verket
trafiksäkerhetsnämnden
kulturnämnden
Tvt
länsmuseet
Anders Lind
Herman Hallgrens minnesfond rek+mb
överex
akten
laga kraft

LÄNSSTYRELSEN

Bil aga

Skaraborgs lön

Formul är nr 4

PLANERINGS AVDELNINGEN

BESVÄRSHÄNVISNING

Besvär över detta beslut kan anföras genom skrivelse
till regeringen. Skrivelsen skall tillställas
bostadsdepartementet, Fack, 103 20 STOCKHOLM, och
skall ha kommit in dit inom tre veckor från denna dag.
Besvär får dock anföras endast av sakägare som
i ärendet framställt yrkande, som helt eller delvis
lämnats utan bifall.
Klaganden bör i besvärsskrivelsen tydligt ange
länsstyrelsens beslut och foga beslutet till
skrivelsen, samt ange vad som yrkas. Vidare bör
klaganden meddela sin fullständiga adress samt
telefonnummer.
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Hamngatan I

0501-60000
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STADSPLANEBESTÄ~~ELSER

l § PLANOMRADETS ANVÄNDNING
Byggnadskvarter
Med A betecknat område får användas endast för
allmänt ändamål .
Med B betecknat område får användas endast fö r
bostadsändamål.

a)
b)
2

§

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

3

§

BYGGNADS UTFORMNING

l mom
a)

b)

2 mom
a)

Våningsantal
På med romersk si f fra b etecknat område får
byggnad uppföras med högst det antal våningar
som siffran anger .
På med n betecknat område får vind icke i n re das utöver angivet vån ingsantal .
Byggnadshöjd
På med II betecknat område får byggnad icke
uppföras till större höjd än 7 , 5 meter.

- 2 -

b)

På med siffra i romb betecknat område får
byggnad uppföras till högst den höjd i meter
över grundkartans nollplan som siffran anger.

3 mom

Taklutning
Tak ges en lutn i ng mot horisontalplanet av
40 grade r och valmas med en lutning mot horisonta l planet av 45 grader.

UNDERSKRIFT

Upprättad 1978-10-04

~~/!::~
stadsarkitekt

Reviderad 1978-11-08

/~ft-!~
Mats Wi ndmark
planingenjör

Atzj!,.v~l
Mats Windmark
planingenjör
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Tillhör kommunfullmäktiges i Skara
beslut 1978-12-11, § 167, betygar
På tjänstens vägnar:
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KVARTERET VESTA, DEL AV
SKARA TÄTORT
SKARA KOMMUN
SKARABORGS LÄN
FÖRSLAG TILL ÄNDRAD STADSPLAN

BESKRIVNING
HANDLINGAR

Plankarta
Bestämmelser
Beskrivning
Samrådsredogörelse
Illustrationskarta
Fastighetsförteckning
Grundkarta

PLANDATA
Läge

Planområdet är beläget i centrum av Skara tätort
strax nordväst om domkyrkan . Området gränsar i
norr mot Malmgatan, i väster mot Gröna gatan och
i söder mot Alandersgatan. I öster är plangränsen
förlagd så att en ca sex meter bred markremsa kom mer att tillföras fastigheten Vesta 3 utanför planområdet. (Remsan är i gällande plan punktprickad. )

Areal

Planområdet omfattar 0,5 ha .

PLANERINGSFÖRUTSÄTT NINGAR
Befintliga
planer

För kvarteret Vesta och kvarteret söder därom gäller
stadsplan fastställd l april 1949. För områdena väster, norr samt sydost om kvarteret gäller den stora
stadsplanen för Skara fastställd 1926-04-30 .

- 2 -

Enligt gällande plan tillåts inom planområdet bebyggelse i två våningar för allmänt respektive
bostadsändamål . Det område som nu avses bebyggas
är i gällande plan mark som inte får bebyggas . I
kvarterets östra del finns outnyttjad byggnadsrätt
för bostads- och handelsändamål.
Väster och norr om planområdet gäller i huvudsak
byggnadsrätter för bostadshus i tv å våningar. Söder
om Alandersgatan finns byggnadsrätt för bostadsoch handelsändamål respektive allmänt ändamål i två
våningar .
Kommunala
ställningstaganden

Skara centrumplan, antagen 1977-03-14, anger att
Vesta 3 bebyggs med 600 m2 våningsyta för bostadsändamål. (I huvudsak enligt gällande stadsplan) .
Andra användningar har även diskuterats för denna
fastighet . Gröna gatan anges i centrumplanen som
gång- och cykelstråk .

Befintliga
förhållanden
Fornlämnlngar

På fastigheten Vesta l ligger S:t Nicolai kyrkoruin
som är skyddad enligt fornminneslagen. Inom nybyggnadsområdet måste arkeologiska utgrävningar göras
innan några byggnads arbeten påbörjas .

Vesta 2 utnyttjas som pensionärsbostäder av stiftelBebyggelse
Ägo förhåll an- sen "Mors minne" . Vesta 4 är församlingshem och pastorsexpedition m m. Vesta l ägs av kommunen och inden
rymmer S:t Nicolai kyrkoruin. Vesta 3 är obebygg d
o ch ägs av kommunen. Fa stigheten inrymmer en park e ringsplats och har för övrigt en parkkaraktär med
gräsmatta, rabatter, häckar, sittbänkar och en
springbrunn. Inom det område som ges byggnads rät t i
förslaget finns tre stora träd och i övrigt gräsmatta .
Angränsande kvarter i norr och väster har en blan dad karaktär och många äldre bostadshus av trä med
egna trädgårdar samt flera mindre handelsverksamheter.
Söder om planområdet finns en stor privatägd parkeringsplats som kommunen kommer att diskutera att
köpa in. Vidare finns några större lagerlokaler för
detaljhandelns behov samt gårdssidan av rådhuset och
televerkets byggnader .
Trafik

Malmgatan
dersgatan
fordon på
är mycket

PLANFÖRSLAG

Planförslaget föranleds av Skara Domkyrkoförsamlings
behov av lokaler främst för sin ungdomsverksamhet .
Samtidigt görs justeringar av gränserna inom kvarteret . I övrigt bevaras den nuvarande användningen
av kvarteret . Marken kring kyrkoruinen föreslås bli
allmän plats, park . För att skydda ruinen föreslås
att gränsen mellan park och gata fastställes.

fungerar i dag som genomfartsgata . Alanär mer en lokal gata men används av många
väg till eller från parkering . Gröna gatan
smal och inte lämplig för biltrafik .

- 3 -

Nybyggnaden
Nybyggnadens planform och taklutningar anpassas till
och närbeläg - kvarterets helhet . Placeringen anpassas till det bena hus
fintliga äldre bostadshuset vid Gröna gatan , som
härigenom får något av grändkaraktär. Bostadshuset,
som ligger i kvarteret Lektorn inom stadsäga 711,
är byggt på mark som i gällande plan inte får bebyggas . För att säkerställa " grändmiljön" måste
bostadshuset ges en byggnadsrätt så att den kan fortleva eller ersättas med en liknande byggnad. Eftersom
nybyggnaden placeras endast sju meter från träbyggnaden vid Gröna gatan kan kravet ställas att nybyggnader uppförs med fasader i obrännbart material.
Grundläggningsförhållanden

Någon särskild grundundersökning har inte utförts inom
det aktuella området . Av erfarenheter från befintliga
närliggande byggnader och gator samt okulärbesiktning
framgår att grundläggningsförhållandena inte torde utgöra hinder för den föreslagna bebyggelsen. I samband
med byggnadsprojekteringen får dock lämpligaste grundläggningssätt avgöras i varje enskilt fall.

Skyddsrum

Enligt skyddsrumsplanen för Skara tätort, fastställd
1978-06-27, ingår kvarteret Vesta i skyddsrumsområde
nr l . Planen föreslår ingen produktion av skyddsrum
inom kvarteret .

Friytor

Mellan fastigheterna finns i dag inga stängsel, utan
kvarterets fastigheter upplevs som en gemensam yta.
Med tanke på de bitvis trånga planmåtten är det angeläget att inga stängsel uppförs mellan fastigheterna i framtiden. Detta torde vara möjligt med de
markägoförhållanden som råder och som förväntas bli
bestående under lång tid. Gångvägen till nybyggnadens entre bör läggas via norra gaveln för att inte
gångtrafik ska ledas alltför när kyrkoruinen.
Markremsan mellan plangränsen och Vesta 3 får enligt
gällande plan inte bebyggas, och överförs från
Vesta l respektive Vesta 2 till Vesta 3. Denna överföring är godkänd av respektive markägare genom ett
gåvobrev (bilaga l). Oavsett eventuell framtida planändring för Vesta 3 förutsättes denna markremsa förbli undantagen från byggnadsrätt .

Trafik

Planförslaget påverkar inte nämnvärt gatorna runt
kvarteret med undantag av Gröna gatan . Den avses
reserveras enbart för gång - och cykel trafik i enlighet med centrumplanen .

Pa r kering

"Mors minne", Vesta 2, är pensionärsbostäder och har
ett obetydligt behov av parkeringsplatser . Församlingens båda byggnader har ett visst behov av parkeringsplatser . Behovet bedöms dock inte större än
att samordning kan ske med befintliga parkeringsplatser inom stadens centrum . De flesta aktiviteterna kommer att äga rum på helger och kvällstid då
parkeringsplatserna i centrum har låg beläggning.
Dessutom kommer byggnaden huvudsakligen att besökas
av ungdomar som inte har körkort.

- 4 -

Ledningar

Dagvattenledningens höjdläge påverkar nybyggnaden.
Antingen måste källargoIvet läggas på en relativt
hög nivå, (se sektionsskiss , bil. 2), eller också
måste en pumpanordning inrättas för dräneringsvattnet runt grundsulan.

Värme

Beslut om typ av uppvärmningssystem har inte fattats.

PLAN GENOMFÖRANDE:

Huvudman för nybyggnaden är Skara domkyrkoförsamling.

SAMRAD

Till planförslaget hör särskild samrådsredogörelse.

UNDERSKRIFT

Upprättad 1978-10-04
-
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Yanas Häggström
stadsarkitekt
Reviderad 1978-11-08

~ b--t~['Mats Windmark
planingenjör

Mats Windmark
planingenjör
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Med stöd av stadsfullmäktiges i Skara bemyndigande den
25 november 1949, § 153, överlåter Skara stads drätselkammar e till stiftelsen Herman Hallgrens Minnesfond,"Mors Minne",
utan ersättning och med full äganderätt staden tillhörig, i
tomten nr 7 i kvarteret Vesta här i

staden ingående mark,

utgörande dels 288,4 kvadratmeter av tomtevnr l dels 685,1
kvadratmeter av tomten nr 2 i

sagda kvarter, på följande

vi:rlkor:
1:0) Ovannämnda markområden, som redan tillträtts, över_
låtas gravationsfria i befintligt skick vid tillträdet.
2:0)När staden så påfordrar skall stiftelsen ~ medverka
till sådan ändring av tomtindelningen för kvarteret Vesta,
att östra tomtgränsen för tomten nr 7 i

sagda kvarter k ommer

~

att flyttas ca sex meter åt väster,

vid dylik tomtindel_

ningsändring till staden såsom gåva gravationsfri överlämna
den del ev tomten, som efter tomtindelningsändringen skell
frångå tomten.
3:o)Alla med lagfart å detta fång förenade kostnader
stridas av stiftelsen.Skara den l juni 1951
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Rektor Gustaf Holmstedts och kommunalborgmästaren Karl
Sernstr~ms egenhändiga namnteckningar bevittna:
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