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Fastställd enl i gt länsstyrelsens lagakraftvunna resolution den 9 ju li 1979;
betygar
Mariestad den 13 augusti 1979
Inga Friberg-Karlssor.
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Fastställelse av stadsplan i Skara kommun
Kommunfullmäktige i Skara kommun antog den 5 februari 1979
med visst undantag ett av stadsarkitekten Jonas Häggström
och planingenjören Mats Windmark den 4 oktober 1978 daterat
och den 13 november 1978 reviderat förslag till ändring av
stadsplanen för kvarteren Bryggeriet, Asken m m i Axvalls
tätort med därtill hörande karta, illustrationsplan, bestämmelser och beskrivning.
Anmärkningar mot planförslaget har under utställningstiden
framställts från ägare till Kuletomten 1:27 (Asta Nyberg),
1:139 (Sture Svensson), Hanaskede 1:4 (Anette Catoni) samt
Vallebygdens Elkraft.
Anmärkningarna har behandlats av byggnadsnämnden i protokoll
den 13 november 1978 § 467 och ej föranlett några åtgärder.
Planförslaget har underställts länsstyrelsen för fastställelseprövning.

De sakägare som anfört anmärkningar mot planförslaget har
beretts tillfälle till yttrande. Vallebygdens Elkraft har
därvid inkommit med skrivelse i vilken vidhålles vad som
tidigare anförts angående ersättning till föreningen för av
planen föranledda kostnader. Anette Catoni har inte utnyttjat
tillfället till yttrande. Sture Svensson har inkommit med en
skrivelse i vilken dels vidhålles vad som tidigare anförts
och dels yrkas att ett u-område redovisas inom fastigheten
Kuletomten 1:140 för befintlig dagvattenledning från fastigheten 1:139.
Länsstyrelsen delar i allt väsentligt vad byggnadsnämnden
och kommunfullmäktige genom sitt undantag av utfartsförbudet
för befintlig utfast från Kuletomten 1:139 anfört i bemötandet av anmärkningarna. Ersättningsfrågor får prövas i annan
ordning. Beträffande yrkat u-område finner länsstyrelsen
att ledningen, som är redovisad på separat ledningskarta i
akten, inte är avsedd för allmänt ändamål. Frågan om att
bibehålla ledningen eller ersätta denna med annan ledning
och att trygga rätten härför bör lösas i samband med plan-
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genomförandet. Rätten till utrymme för erforderliga ledningar kan därvid prövas och säkras vid en lantmäteriförrättning. Länsstyrelsen finner inte att erinringarna är av
beskaffenhet att utgöra hinder för fastställelse av planförslaget.
Från formell synpunkt har noterats att kungörelse ej skett
i Skaraborgs läns Annonsblad, som har en 6 % spridning. Med
hänsyn till att syftet med kungörandet ändå f år anses uppnått finner inte länsstyrelsen att denna brist utgör hinder
för fastställelse.
Förslaget är ägnat att tillgodose ett ändamålsenligt utnyttjande av marken och ansluter till tillämpliga plananvisningar.
Länsstyre l sen fastställ er med stöd a v 26 § byggnads l agen det
av kommunfullmäktige antagna planförslaget .
./ .

Besvärshänvisning bilaga formulär nr 4.
Vid den slutliga handläggningen av detta ärende, i vilket
länsarkitekten Rida l beslutat och bitr länsarkitekten FribergKarlsson varit föredragande, har även företrädare for lantmäterienheten, naturvårdsenheten, juridiska enheten och vägförvaltningen deltagit.

Enligt länsstyrelsens beslut

Kopia, kartkopia
samt kopia av best
och beskr till

SPY
penh
lmenh
FBM
BN
Anslaget
Akten exp
Utan avgift
c

Kopia till:
nvenh
VF-R
HVN
KS
Trollhätte Kraft
Tvt
akten
overex
laga kraft
Vallebygdens Elkraft
Anette Catoni rek+mb
Asta Nyberg
""
Sture Svensson" "
gatukontoret
fritidsn
trafiksn
kulturn
soc central n
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STADSPLANEBESTÄMMELSER

l

§

PLANOMRADETS ANVÄN DNI NG

l mom
al
bl

el
2 mom

2

§

al
bl

Byggnadskvarter
Med B betecknat område får användas endast för
bost adsändamå l .
Med Bh betecknat område får användas endast för
bostadsändamål och, där så prövas lämpligt,
även för handels- och hantverksändamå l.
Med C betecknat område får användas endast för
samlings - och föreningslokaler och därmed sam hörigt ändamål.
Specialområden
Med Es betecknat område får användas endast för
transformatorstation och därmed samhörigt ända mål.

MARK SOM I NTE ELLER I ENDAST MINDRE OMFATTNING FAR
BEBYGGAS
Med punktprickning betecknad mark får icke
bebyggas.
Med korsprickning betecknad mark får bebyggas
endast med uthus, garage och dylika mindre
gårdsbyggnader.
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3

§

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

4

§

BYGGNADSSÄTT
På med F betecknat område skall huvudbyggnader
uppföras fristående.

5

§

BYGGNADS LÄGE
På med F betecknat område får huvudbyggnad uppföras intill l meter från gräns mot granntomt
där byggnadsnämnden så prövar lämpligt. Förrådsbyggnad och garage får uppföras i gräns mot
granntomt där byggnadsnämnden så prövar lämpligt.

6

§

EXPLOATERING AV TOMT

l mom

2 mom

3 mom

4 mom

7

§

Antal byggnader
På tomt som omfattar med F betecknat område får
endast en huvudbyggnad och ett uthus eller annan
gårdsbyggnad uppföras.
Byggnadsyta
Bebyggelse på tomt som omfattar med siffra i
rektangel betecknat område får icke uppta större
byggnadsyta i kvadratmeter än siffran anger.
Våningsyta
Inom med e och siffra betecknat område får den
sammanlagda våningsytan inom tomt uppgå till
högst så många gånger tomtytan som siffran anger. Härvid räknas till tomtytan även del av
gemensamhetsanläggning .
Antal lägenheter i huvudbyggnad
På med F betecknat område får huvudbyggnad icke
inrymma mer än två bostadslägenheter. I gårdsbyggnad får boningsrum icke inredas.

BYGGNADS UTFORMNING

l mom
al
bl
2 mom
al

Våningsantal
På med romersk siffra betecknat område får byggnad uppföras med högst det antal våningar som
siffran anger.
På med n betecknat område får vind icke inredas
utöver angivet våningsantal.
Byggnadshöjd
På med II betecknat område får huvudbyggnad
icke uppföras till större höjd än 7 ,6 meter
och uthus eller annan gårdsbyggnad icke till
större höjd än 3,0 meter.
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8

§

UTFARTS FÖRBUD
Utfart får icke anordnas över områdesgräns som
även betecknats med ofyllda cirklar.

Planförslaget upprättat 1978-10-04

~1JtCV7/-kJp k
Jonas Häggström
stadsarkitekt

Reviderad 1978-11-13

).t.J, ~~.. ~-- ......~
Mats Windmark
p1aningenjör

~kI~
Mats Windmark
p1aningenjör
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BESKRIVNING
HANDLINGAR

Plankarta
Bestämmelser
Beskrivning
Fastighetsförteckning
Illustrationskarta
Samrådsredogörelse
Grundkarta

PLAN DATA
Lä ge

Planområdet är beläget i centrum av Axval ls tät ort.
Vid fastställelse 1976 - 09-02 av förslag till ändring
av stadsp l ane n för kvarteren Bryggeriet , Mejeriet m fl,
Axvalls tätort, Skara ko mmun undanto gs kvarteren
Brygge riet och Aske n.
Det undant agna området belades samtidigt med by ggnadsförb ud till dess nytt förslag till stadsplan för omr å de t antagits dock läng s t t i ll den l juni 19 79.
Plan område t omfattar det ovan nämnda området samt
del ar av kvar t ere n Eken och Gästgivaren .
Det gränsar i norr mot Skaravä ge n, i väster mot Olofstorpsväg en, i söder mot Ban gatan och i öster mot Kule t om t e n 1:13, 1:50 , 1:1 8 och 1 : 6.

Areal

Plan om råd e t omfattar 3 ,4 ha .
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
Befintliga
planer

För stor del av planområdet och för angränsande områden i väster och norr gäller s tadspl an fastställd
av länsstyrelsen 19 67 - 10-25. För angränsande områden
i söder och öster samt för en del av planområdet gäl ler stadsplan fastställd 1976-09-02 .
Gällande pl an tillåter för kv Bryggeriet småindustri
och bos täde r i två våningar, för kv Asken område för
bostads- och handelsändamål i två våningar. För kvarteren Eke n och Gästgivare n till å ter gällande plan
bostäder i två våningar, för ett område öster om
kv Aske n anges allmän plats, park med förbi ndels e
till Bangatan och Bryggaregatan.
Gällande planer för kvarteren norr om Skaravägen res pektive söder om Bangatan till å ter bebyggelse för bostads-, handels-, småi ndustri- och allmänna ändamål .
Marken väster om Olofstorpsvägen avses användas för
småindustriändamål.

Befintliga
förhå 11 anden
Bebyggelse

I den södra delen av kv Bryggeriet ligger det gamla
bryggeriets byggnader. Lokalerna utnyttjas som lager.
För övrig t utgöres bebyggelsen i planområdet av äldre
villor av varierande storlek , ett par verkstäder vid
Skaravägen och en missionskyrk a .
Angränsande kvarter har blandad bebyggelse med service ,
verkstäder och bostäder. Servicefunktionerna är främst
koncentrerade till Skaravägen. Söder om Bangatan ligger
den gamla järnvägsbanken Skara-Skövde. Inom detta område söder om kv Asken ligger en nybyggd livsmedelshall .
Omr ådet väster om Olofstorpsvägen utgöres huvudsakligen
av åkermark.

Trafik

Olofstorpsvägens nu varande funktion so m matargata kommer att best å under relativt l ång tid.

Markägoförh å ll anden

Kommunen äger det gamla bryggeriets tomt (Kuletomten
1:140 och 1:25) och ett område inom kvarteren Asken
och Gästgivaren som sträcker sig från Bangatan till
Skaravägen (Ku1etomten 1:52 och 1:48). Övrig mark inom planområdet är privatägd.

PLANFÖRSLAG

I planförslaget har hänsyn tagits till de erinringar
som vissa fastighetsägare framfört mot ett tidigare
förslag där kvartersmark överförts till al lmän platsmark.
Avsikten med planförslaget är a tt skapa förutsättningar
för dels att komplettera området med ett antal lägen heter i flerbostadshus, dels att reglera vissa fastig hets gränser så att lämpligare tomter kan bildas för en
del av den befintliga bebyggelsen .
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Enligt antaget bostadsbyggnadsprogram skall byggstart
ske år 1980. Bostadsbyggnadsprogrammet anger dock att
det inom bryggeritomten skall byggas småhus.
Bebyggelsen i den södra delen av kvarteret Bryggeriet,
d v s f d Axvalls Bryggeri, avses rivas.
Bebyggelse
och gator
kv Asken

Förslaget redovisar ett bibehållande av samtliga bostadshus och missionskyrkan i kvarteret Asken. En reglering
av fastighetsgränserna avses dock ske för att erhålla
lämpliga tomtformer. Missionskyrkans tomt föreslås utvidgas fram till Bangatan, och kan då få parkering på
tomtmark. I kvarteret möjliggörs en komplettering med
två bostadshus i östra delen, varav dock det ena får en
relativt liten tomt.
Gatan som i gällande plan förbinder Bryggaregatan med
parkområdet föreslås överförd till kvartersmark. Härigenom kan Kuletomten 1:24 behålla sina nuvarande gränser.

kv Gästgivaren Torggatan föreslås flyttad västerut och utgöra utfart
för Kuletomten 1:83, 1:27 och parkområdet. Den utformas som körbar gångväg. Via parkområdet kan man nå befintlig transformatorstation. Vidare möjliggöres utfart
via Torggatan för Kuletomten 1:28 då outnyttjad kvartersmark lämpligen kan läggas till denna fastighet så att den
utformas som skafttomt.
Öster om Torggatan föreslås en ny tomt för en villa.
Tomten har stora ytor som inte får bebyggas, men bedöms ändå som fullt bebyggbar.
Parkområdet

Parkområdet mellan kvarteren Eken , Asken och Gästgivaren
förbinds enligt planförslaget med Skaravägen genom en
körbar gångväg utlagd på mark som nu tillhör Kuletomten
1:51. Härigenom fås en skyddad gångförbindelse mellan
Bangatan, parkområdet och Skaravägen. Denna väg avser
även betjäna Kuletomten 1:88, vars lilla bilverkstadsrörelse bedöms alstra endast obetydlig biltrafik. Busshållplatsen på 1:51 minskas något, vilket bedöms ha en
ringa påverkan på busstrafiken. Kuletomten 1:19 kommer
därigenom att utökas åt öster och slipper därmed få trafik omedelbart intill boningshuset.
En småbarnslekplats förutsättes anordnad i parkområdet.

kv Eken

Bebyggelsen i kvarteret Eken ligger enligt gällande plan
delvis på förgårdsmark och till en del i strid mot gällande fastighetsbildning. Detta kommer forfarande att
gälla enligt planförslaget och en sanering förutsättes
inom detta område. Vid Kuletomten 1:231 har dock kvartersgränsen mot Skaravägen justerats. Fastigheterna
Kuletomten 1:19 och 1 :88 borde slås samman till en fastighet eller justeras så att två lika stora tomter bildas.
På grund av läget vid Skaravägen föreslås att en del av
kvarteret Gästgivaren och kvarteret Eken får användas
för bostadsändamål och där så prövas lämpligt även för
handels- och hantverksändamål. Under förutsättning att
tomtmarken hålles prydlig och de närboende inte vållas
obehag torde nuvarande verksamheter inrymmas under de
föreslagna planbestämmelserna.
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kv Bryggeriet

I den norra delen av kvarteret Bryggeriet föreslås de
båda stora villorna bibehållas . Eftersom huvudbyggnaden på Kuletomten 1:91 är i ett mycket gott skick,
har zonerna med byggnadsförbud utmed Olofstorpsvägen
och Skaravägen dragits runt om byggnaden. Över de båda
fastigheterna 1: 91 och 1:139 finns en gammal ledning
som betjänar Hanaskede 1:13. På sikt kan dock fastig heten anslutas till ledning i intilliggande gata.
I den södra delen av kvarteret Bryggeriet föresl å s
flerbostadshus i högst två våningar. Något projekt
föreligger f n inte varför planen gjorts så flexibel
som möjligt. Den exploateringsgrad som föreslås motsva rar ca 18 lägenheter a 2 1/2 rum och kök + garage till
samtliga lägenheter. Illustrationsplanen visar ca 20
lägenheter a 2 rum och kök med garageplats för ungefär
hälften av lägenheterna . Planbestämmelsens utformning
gör att hustyperna inte låses. Vid beräkning av våningsyta inom tomt skall till tomtyta även räknas del
i gemensamma ytor . Småbarnslekplats förutsättes inom
fastigheten .
Söder om kvarteret Bryggeriet föresl å s en ny gata som
förbinder Olofstorpsvägen med Bryggaregatan . Detta kräver inlösen och rivning av fastigheten Kuletomten 1:23.
Emellertid föreslås att hänsyn tas till nuv arande fastighetsägarens önskemå l om att f å bo kvar på fastighe ten. Först utbyggs därför endast gatans östra del för
att betjäna flerbostadshusen inom kvarteret Bryggeriet.
Resten av gatan är redan i dag byggd som gång- och cy kelväg. Även nuvarande trafikförh å llanden motiverar att
gatans västra del inte utbyggs till en början . Om och
när reservområdet för bostäder i sydvästra delen av
Axvall bebyggs kan dock trafiken till och från livsmedelshallen på Kuletomten 1:226 motivera att den aktuella
gatan byggs ut. Detta kan då ske utan planändring .

Grundlägg ningsförhållanden

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

Service

Sko l a, försko l a, dagligvarubutik, post, bank m m
ligger inom 200 meter från planområdet .

Skyddsrum

Planområdet ingår inte i skyddsrumsort.

Kollektivtra fik

Flera busslinjer går på Skaravägen . Bl a går det bussar
till Skara i det närmaste varje timma. Hållplatsen
lig ger vid Ku l etomten 1:51 där även en kiosk finns .

Värme

Beslut om typ av uppvärmningssystem för bebyggelsen
inom kvarteret Bryggeriet har inte fattats .
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Bryggeritomten ägs av kommunen med undantag av fastig heten Kuletomten 1:23. Vid inlösen av fastigheten, som
i planförslaget delvis är belägen på gatumark, bör
största möjliga hänsyn tas t ill den nuvarande fastig hetsägarens önskemål att få bo kvar på fastigheten.
Rivning av det gamla bryggeriets byggnader kommer troligen att påbörjas hösten 1978, men någon tidplan för
projekteringen och byggandet av flerbostadshusen har
inte bestämts.
Oavsett hustyper inom bryggeritomten kommer det att
erfordras vissa gemensamma anordningar för garage,
parkeringsplatser, grön- och entreytor.

SAMRAD

Till planförslaget hör en särskild samrådsredogörelse .
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TILLÄGG TI LL BESKRIVN I NGEN
Revidering 19 78-11-1 3 av 19 78 -10-04 upprättat förslag
till ändrad stadsplan
Revideringen är av redaktionell art oc h omfattar
dels

att gångvägen mellan kvarteren Asken/Eken och
Gästgivaren ändrats för att endast utgöra en
illustration, varvid linjernas utseende har
ändrats p å plankartan,

dels

att texten "områdes gräns från vilken mindre av vikelser i vissa fall får göras" har lagts till
i plankartans teckenförklaring, samt

dels

att texten i plankartans teckenförkl a ring under
punkt D har ändrats för att lyda "illustrationslinjer".

Till det reviderade planförslaget hör de handlingar
som anges i beskrivningen på sidan l.

Skara 1979-01-30
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SAMRADSREDOGÖRELSE
Samråd har skett på platsen med samtliga enskilda fastighetsägare inom planområdet . Därvid har framkommit följande erinringar samt synpunkter av intresse, eller som
inte kunnat inarbetas i planförslaget.
Kuletomten 1:231: Bryggaregatan borde breddas på västsidan och trottoar placeras på ostsidan . Byggnaden vid
Bryggaregatan borde undantas från punktprickning . Den
avses att rustas upp .
Kuletomten 1:19: Tomten borde utökas något eller eventuellt på lång sikt slås samman med 1:88. Det vore en fördel om infarten till parkområdet och 1:88 inte förlades
omedelbart inpå huset .
Kuletomten 1:88: En försäljning av fastigheten kan bli
aktuell till den person som nu driver bilverkstaden .
Verkstaden kommer även i framtiden att drivas aven enda
man . Trafiken till fastigheten förblir obetydlig . Tomten
går att städa upp och ofrånkomligt skrot kan placeras
bakom ett plank eller dylikt . Nuvarande byggnaden är i
dåligt skick . Om det någon gång blir ak t uellt med en nybyggnad kan den placeras så att Kuletomten 1:19 utökas
något . Om det kan erbjudas någon lämplig alternativ tomt
i Axvall vore det ett inte helt otänkbart lokaliserings alternativ .
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Kuletomten 1:51: Är inte villig att avstå någon markremsa till den körbara gångvägen i tomtens västra kant.
Vägen skulle beskära byggnadsrätten och busshållplatsen
som är belägen på fastigheten. Förlägg hellre infartsvägen till Kuletomten 1:52 eller 1:88~s nuvarande tomtskaft.
Kuletomten 1:52: Fastigheten ägs av kommunen och omfattar en yta mellan Skaravägen och Bangatan. Kommunen har
inga direkta planer för fastigheten. Hyresgästerna som
driver grönsaksaffären vid Skaravägen vill gärna vara
kvar. Hyresgästerna i bostadshuset har inte kontaktats.
Kuletomten 1:28: Intresserad av att köpa till mark enligt illustrationsplanen eftersom nuvarande tillfart är
otillfredsställande.
Kuletomten 1:11: Intresserad av att köpa till mark enligt illustrationsplanen för att få större tomt och få
tillfart över egen mark.
Kuletomten 1:22 och 1:83 har sammma ägare: Olyckligt att
nuvarande tomtgränsen i öster inte helt sammanfaller med
planförslagets gräns.
Kuletomten 1:91: Missnöjd med att gatumark delvis är lagd
över befintligt garage.
Beträffande bryggeritomten var av ovanstående ungefär
lika många för flerbostadshus som för småhus.
Kuletomten 1:139: Med tanke på bl a utsikt och solbelysning föredrogs småhus på bryggeritomten. Missnöjd med
utfarts förbudet mot Olofstorpsvägen.
Kuletomten 1:23: Fastighetsägaren, som är i 80-årsåldern,
har bott nästan hela livet i huset och vill under nuvarande personliga omständigheter högst ogärna flytta
därifrån.
Kuletomten 1:27: Har inget att erinra mot förslaget. Intresserad av att köpa marken mot Bangatan om marken inte
lämnas ut som tomt.
Kuletomten 1:44: Intresserad av att missionskyrkan får utökad tomt där parkering kan ordnas. Församlingen har dock
obetydliga ekono miska resurser.
Statens järnvägar driver busslinje som passerar Skaravägen och har hållplats på Kuletomten 1:51. Vid ett tillfälle dagligen under skoltid kan mer än en buss samtidigt
uppehålla sig på busshållplatsen på 1:51. Denna korta tid
bör det kunna tolereras att infarten till 1:88 och parkområdet spärras av.
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Samråd har skett med kommunala organ.
Gatukontoret påpekar att kostnaderna för att anlägga
de två nya gatorna mellan kvarteren Asken/Eken och
Gästgivaren inte kan täckas med avgifter utan måste
betalas med skattemedel.
Trafiksäkerhetsnämnden påpekar att Olofstorpsvägen
bör breddas närmast väg 683 (Skaravägen) vilket
anges i gällande plan.
Kulturnämnden påpekar att man tidigare anhållit om
att utredning görs om ev. användningsområden för f d
bryggmästarebostaden och att denna ej rivs förrän
nämnda utredning gjorts.
Sellbergs Renhållnings AB påpekar att en vändplats för
12 meter långa sophämtnings fordon synes erforderlig
utanför fastigheten Kuletomten 1:83 i kvarteret Asken.
Som stadsplaneförslaget är utformat blir antingen gångavstånden för långa eller uppkommer stora riskmoment
vid backningsmanövrar utefter den föreslagna gatan.
På grund av den kostnadsökning som vändplanen skulle
medföra samt intrånget på parkområdet föreslår planförfattaren att vändplanen inte byggs.
Vägförvaltningen har tidigare sagt sig inte godta
tomtutsläpp mot Olofstorpsvägen. Vid samråd har vägförvaltningen även önskat utfarts förbud mot Skaravägen från kvarteren Eken och Gästgivaren. Förhållandena på platsen förefaller emellertid vara sådana att
ett utfarts förbud inte skulle kunna genomföras inom
rimlig tid, varför planförslaget föreslås inte åtgärdas.
Länsstyrelsen har behandlat planförslaget vid samråd.
Planförslaget upprättat 1978-10-04
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