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BE S KR I VN I NG
Planområdets läge och omfattning
Planan omfattar två områden. Det norra områd et är beläget
Skara. Det södra området

nordväst om väg E 3. Områdena omfattar tillsammans c:a

8,5 ha.
Befintliga förhållanden
Gällande planer
Inom planområdet gäller byggnadsplaner fastställda av läns styrelsen den 24 juli 1958 och den 2 januari 1967, samt
utomplansbestämmelser fastställda av länsstyrelsen den 3
april 1964.
Terräng och grundförhållanden
Planområdet består till större delen av plan åkermark .
Bebyggelse
Inom det norra området har en del villor uppförts, och på
det södra området en skola och en idrottsanläggning.
Ägoförhållanden
Huvuddelen av marken är i kommunal ägo .
Plan fö r slaget
Planändringen har til l kommit dels för att tillgodose beho vet av mark fö r villabebyggelse, dels för att anpassa planen efter befintliga förhållanden vid idrottsområdet och

Parkering
All parkering förutsättes ske på tomtma r k.
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Väst r a Gerums socken, Ardala kommun, Skaraborgs län

söder om järnvägen Göteborg
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- 2 Vatten och avlopp
Hela området kan enligt en av Ingenjörsbyrån VIAK AB gjord
utredning anslutas till samhällets ledningsnät varvid dock
de fem nordligaste tomterna måste bebyggas med källarlösa
hus. För att den västligaste tomten söder om gatan i det
norra områ det skall kunna bebyggas med hus med källare måete viss uppfyllnad ske.
Grundkarta
Grundkartan har upprättats år 1955-56 av distriktslantmätare Olof Erasmie och delvis

ko~pletterats

av K-Konsult åt

1968.
Samrå d
Samrå d under planarbetets gång har ägt rum med länsarkitektkontoret, vägförva ltningen, länslantmäterikontoret, televerket, statens järnvägar samt med kommunala nämnder.
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B Y G G N A D S P L A N E B E S T Ä MME L S E R
§ l
BYGGNADSPLANEO~ffiÅDETS

Mom. l.
a)

ANVÄNDNING

Byggnadsmark
Med A betecknat område får användas endast för allmänt ändamål.

b)

Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål.

Mom. 2.

Specialområ de
Med Ri betecknat område f å r användas endast för
idrottsändamål och därmed samhörigt ändamål.

§ 2

MARK SOM ICKE FÅR BEBYGGAS
Med punktpricltning betecknad mark får icke bebyggas .
§ 3

SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER ANGÅENDE OMRÅDEN FÖR LEDNINGAR
Å med u betecknad mark få icke vidtagas anordningar
som hindra framdragande eller underhåll av underjordiska allmänna ledningar.
§

4

BYGGNADSSÄTT
Med F betecknat
som

u p~ f~ras

om~åde

får bebyggas endast med hus

frist å ende.

- 2 § 5

BEBYGGELSENS
Mom. l.

O~~ATTNING

Å tomtplats som omfattar med F betecknat område
får endast en huvudbyggnad och ett uthus uppföras.
l1ed uthus förstås här även med huvudbyggnad sammanbyggd garage- och förrådsdel.

Mom. 2.

Å tomtplats som omfattar med F betecknat område
2
får högst 250 m bebyggas.

6
VÅNINGSANTAL
§

Mom. l.

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

Mom. 2.

Där våningsantal ej finnes angivet, får byggnad
uppföras med det antal våningar som bestämmelserna angående byggnads höjd mÖjliggöra. Dock får
vindsinredning icke förekomma ovan ett plan beläget på den för byggnaden tillåtna största höjden.

Mom. 3.
Mom.

4.

Å med n betecknat område får vind icke inredas.
I byggnad inom med k betecknat område får källare
icke anordnas.

§ 7

BYGGNADS HÖJD
Nom. l.

Å med I betecknat område får huvudbyggnad icke
uppföras till större höjd än 4,0 meter.

Mom. 2.

Å med siffra i romb betecknat område får byggnad

uppföras till högst den höjd i meter som siffran
angiver.
Nom. 3.

Uthus får icke uppföras till större höjd än 2,5
meter. Med uthus förstås här även med huvudbyggnad
sammanbyggd garage- och förrådsdel.

§

8

ANORDNANDE AV STÄNGSEL I VISST FALL
I byggnadsmarks- eller annan områdesgräns, som betecknats med fyllda trianglar, skall med hänsyn
till trafiksäkerheten fastighet förses med stängsel vari ej får anordnas öppning som medgiver ut-

- 3 fart eller annan utgång mot väg eller allmän pla-t s.
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