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LÄNSSTYRELSEN

BESLUT

Skaraborgs län

PLANERINGSAVDElNINGEN

1976- 07- 07

Planenheten
Byrådirektör
G HergertjBP

11 .082-1168-76

Kommunfullmäktige
i Ska ra kommun
Box 109
532 00 SKARA

Fastställelse av stadsplan i Skara kommun
Kommunfullmäktige i Skara kommun antog 1976-04-26 ett av
stadsarkitekt Henrik Schager 1975-11-20 daterat och 197603-15 reviderat förslag till utvidgad stadsplan för Ving
5:1 m m öster om Axvalls tätort med därtill hörande karta,
illustrationsplan, bestämmelser och beskrivning.
Planförslaget har underställts länsstyrelsen för fastställelseprövning.

Förslaget är ägnat att tillgodose ett ändamålsenligt utnyttjande av marken och ansluter till tillämpliga plananvisningar.
Anslaget
1976 - 07 - 06
Akten exp
Utan avgift

Länsstyrelsen fastställer det av kommunfullmäktige antagna
planförslaget med stöd av 26 § byggnadslagen.
Länsstyrelsen förordnar att i planen ingående mark ej skall
omfattas av strandskydd.
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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BESKRIVNING
tillhörande förslag till utvidgad stadsplan för Ving
5 : 1 m.m . öster om Axvalls tätort, Skara kommun.
Omfattning
läge bef.
förhållanden

Planområdet ca 2 ,7 ha är beläget omedelbart öster om
planlagd mark mellan Skaravägen väg 683 och gamla järnvägsbanken Axva11-Skövde . Området utgöres i huvudsak av
åkermark som faller ner mot Vingsjön. Enda bebyggelsen
utgöres av ett bostadshus med u thu sbyggnader "Väla Bäck"
i östra delen. Vidliggande bebyggelse i anknytning till
tätorten består av villabebyggelse . I övrigt omges området
av åker och ängsmark . Söder om järnvägsbanken pågår planering för villabebyggelse å fastigheten Ving Prästebolet
1:3 m.m.

Gällande
planer

För området gäller utomplansbestämmelser. Inom del av p1anområdet och väster om detsamma gäller stadsplan fastställd
av LSN 1967 -1 0 - 25 . I övrigt gäller för vidliggande mark
utomplansbestämmelser .

Förslaget

Förslaget innebär en utvidgning av bebyggelsen österut
med kedjehus 22 enheter genom förlängning av Husargatan.
För att en ur trafikteknisk synpunkt besvärande genom faptstrafik skall undvikas har nuvarande Husargatan avslutats som återvändsgvänd samtid igt som "förlängningen"
som får kommunikation med väg 683 även den utformats
som återvänds gata dock från andra hållet . I samband med
genomförande av planen kommer en el-luftledning inom planområdet närmast f . d. järnvägsbanken att förläggas i jordkabel i f . d. järnvägsbanken.

Vatten och
avlopp

VA- försörjningen vållar lnga svårigheter . VA-utredning
bifogas förslaget .

Stadsp1anebestämmelser

Till förslaget bifogas särskilda stadsplanebestämmelser
utarbetade enl. Statens Planverks anvi sningar .
Komplettering
Enligt önskemål från byggnads kontoret i Skara kommun , har
förslaget reviderats avseende
ko mpletterande gatuhöjder i
säckgatan , +125 ,8 ; +124,9
och +125,2 .
I övrigt gäller denna be Skrivning oförändrat för det
1976 - 03- i 5 reviderade stadsplaneförs laget .
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STADSPLANEBE$TÄMMELSER
tillhörande förslag till utvidgad stadsplan för Ving 5:1 m.m.
öster om Axvalls tät or t , Skara kommun.
l

§

STABSPLANEOMRADETS ANVÄNDNING
Byggnadskvarter
Bed B betecknat område får användas endast för bostads ändamål.

2

§

MARK S011 ICKE FAR BEBYGGAS
Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas .

3

§

BYGGNADSSÄTT

l mom

Med Sk beteckant område får bebyggas endast med kedjehus .

2 mom

Med F betecknat område får bebyggas endas t med hus som
uppförs fristående .
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§

DEL AV TOMT SOM FAR BEBYGGAS OCH ANTAL BYGGNADER pA TOMT .

l mom

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

2 mom

på tomt som omfattar med F betecknat o mr åde får endast
en huvud b yggnad och ett uthus eller annan gård sb yggnad
uppföras .
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§

BYGGNADS HÖJD

l mom

på med I betecknat område får byggnad icke uppföras till
stör re höjd ä n 4 , 4 meter .

2 mom

på med B betecknat område får uthus eller annan gårds byggnad icke uppföras till större höjd ä n 3 , 0 meter .
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§

ANTAL LÄGENHETER
på med F betecknat område får huvudbyggnad icke inrymma
mera än två bostadslägenheter . I gårdsbyggnad får bostad
icke inredas .
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§

UT FARTS FÖRBUD
Utfart må icke anordnas över områdes gräns som jämväl
betecknats med ofyllda cirklar .
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Dessa stadsplanebestämmel ser gäller oförändrade för det
1976 - 03 - 15 reviderade stadsplaneförslaget .
Skara 1976 - 03 - 15
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