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FORSLAG TILL ÄNDRING AV STADSPLANEN FOR 
KYARTEREN BRYGGERlEG MEJERIET M. FL, AXVALLS 
TATORl: SKARA KOMMUN. 
Upprättat 197L. -11 -28 

~~ 
Förslaget reviderat 1975-03 -12 

\~~~ 
Henrik Schager 

stadsarkitekt stadsark itekt 

STADSPLANEKARTA 

AGränsbeteckningar 

-----

-
---- -*~ 

Stadsplanegräns belägen 6 meter utanför föreslaget område 

Gällande områdesgräns avsedd att bibehållas 
Gällande bestämmelsegräns avsedd att bibehållas 

Gällande områdesgräns avsedd att utgå 

Gällande bestämmelsegräns avsedd att utgå 
Kvarters - eller annan områdesgräns 

Bestämmel segräns 
;-: ... :"~;;=;"':':";-':"::":" Grä nsl injer ej Qvsedda att fastställas 

~ -+- ~ Förbud mot utfart med stängselskyldighet 
~ -~ - ~ T värst rec k med p i I ma rkerar f ör~ b~u::!.ld:!.!e:.lt~susJ.!lu.L!t,,-____ ______ ...., 
B Omr&desbeteckningar Denna detaljplan har inom med B betecknad 
Allmän 'plats del av föreslaget kv. Lövkojan ändrats. 
L d Gata Se akt E7b . 
VJ /JJ2 Park eller p lantering 

Byggnadskva rter 

A 
BF 
H 

Område för allmänt ändamål 

Område för bostadsändamål, f r istående hus 
Område för handelsändamål 

J m Område för småindustriändamål 

Specia lområde 
[ E s I Transformatorstat ion 

Tillhör länsstyrelsens i Skaraborgs 
län beslut den 2.9 1976; betygar 
På tjänstens vägnar: 

C Övriga beteckningar Inga Friberg-Karlsson 
I: :. t -: ·r·l-: l Mark som icke får bebyggas 
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Mark tillgängl ig för underjordiska ledningar 

Gällande gatuhöjd 

Gällande gatuhöjd avsedd att utgå 

Gatuhöjd 

Antal våningar 

Byggnadshöjd 

Byggnad i allmänhet 

Transforma torbyggnad 

Staket, häck 

Träd 
Väg 
Fastställd höjd på g o to e Iler väg 

Hcijdkurvor 

Polygonpunkt 
Rutnätspunkt 
Registernummer 

Samfäll ighet 

för fastighet 

Undantaget från fastställelse 
enligt länsstyrelsens beslut 
1976-09-02. 

Fastställd enligt länsstyrelsens 
lagakraftvunna resolution den 
2 september 1976; betygar 
Mariestad den l oktober 1976 
Inga Friberg-Karlsson 

KOT'h~< l;\1..t med 0';";T\,,1e t b~t""lI. 
';lL~.J , 1'-. :t. r:j. 

Anvisning, att samma fastighet är belögen på ömse sidor om linjen 
eller linjerna 
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Läge, omfattning, 
bef förhållanden 

Tillhör kommunfullmä,J.<;tiges i Sl<ara 
beslut 1975 - 10 - 27 , § 137 ; betygar 
På ~jänstens vägnar : 

' - / 

~plr:W 
l.Ä.N5STYRELSEN I 

SKA;". ?' t· } N 

- 2 D~C1975 

11 ! ..... . 

BESKRIVNING 

tillhörande förslag till ändring av stadsplanen 
för kvarteren Bryggeriet, Mejeriet m fl , Axvalls 
tätort, Skara kommun . 

Området , beläget i centrum av tätorten , gränsar: 
r norr mot Skaravägen, i öster mot Stenumsvägen, 
i söder mot Mejerigatan och i väster mot Olofs 
torps vägen och omfattar ca 8 har. 

Bebyggelsen är olikartad. Äldre villabebyggelse 
inrymmes huvudsakligen i kvarteren Asken, Eken 
och Gästgivaren samt kring Mejerigatan. 
I kv Bryggeriet dominerar det gamla bryggeriets 
saneringsfärdiga byggnader . 
r kv Mejeriet ligger bl a ett mindre mejeri med 
tillhörande lada vid Mejerigatan. 
Söder om Bangatan i ost-västlig riktning ligger 
den gamla järnvägsbanken Skara-Axvall-Varnhem
Skövde obebyggd i här aktuell del. 
En livsmedelsbutik (reA) ligger i kv Gästgivarens 
nordöstra hörn vid vägkorsningen Skaravägen
Stenumsvägen . 
Vidliggande områden öster om Stenumsvägen samt 
söder om Mejerigatan utgöres av egnahemsbebyg
gelse . r kvarteret Korpralen finns ett daghem . 
Väster om Olofstorpsvägen utgöres marken huvud
sakligen av åkerjord (Hanaskede). 
Norr om Skaravägen ligger bl a skola och relativt 
nybyggt f d kommunalhus med bibliotek och andra 
lokaler . 



Gällande planer 

Förslaget 

Gatunätet 

- 2 -

För området gäller stadsplan fastställd av LSN den 
25 oktober 1967 . 
Gällande plan innebär för kvarteren Asken, Eken och 
Gästgivaren att dessa skulle utnyttjas för handels
och bostadsändamål (flerfamiljshus i två våningar 
med rätt till inredd vind ). r övrigt medger planen 
företrädelsevis bebyggelse med friliggande bostads 
hus i två våningar. r kvarteren Bryggeriet och 
Mejeriet tillåter i vissa delar gällande plan små 
industribebyggelse. r vidliggande kvarter väster 
om kv Bryggeriet avses kvartersmarken utnyttjas för 
småindustriändamål . 
Öster om Stenumsvägen gäller stadsplan fastställd 
av LSN 1972 - 01 - 24 . 

Ändringsförslaget som anknyter till områdesplan för 
Axvalls tätort innebär väsentligen att i gällande 
plan föreslagna affärs - och bostadsbebyggelse samt 
"småindustribebyggelse" i kv Bryggeriet ändras till 
ett utnyttjande för för eträdelsevis egnahembebyg
gelse med anknytning till befintliga förhållanden. 
Bebyggbar yta för villatomterna har ökats i för
hållande till gällande plan för att bättre till
godose möjligheter för två bil - eller garageplatser. 
Hänsyn har tagits i görligaste mån till befintlig 
fastighetsbildning. 
"Stora torget" i gä l lande plan har ändrats till ett 
skyddat område för lek och rekreation för omgivande 
bostadsbebyggelse . 
r kvarteret Mejeriets norra del utmed Bangatan har 
ett område föreslagits utnyttjas för allmänt ända
mål enligt önskemål från kommunen . 
(Reservområde för event framtida behov). 
r kvarteret Mejeriet ingår ett mejeri beläget ut
med Mejerigatan där stadsplaneförslaget anknyts 
till gällande plan . Mejeriet tillhörig mark vid 
gatukorsningen Stenumsvägen- Mejerigatan har givits 
samma beteckning som å mejeritomten, då mejeriet 
utnyttjar marken som parkeringsplats . r gällande 
plan har tomtmarken en beteckning som medger villa
bebyggelse . 
r kvarteret Lövkojan i gatuvinkeln Bangatan-Bryg
garegatan har ett område för handels ändamål an 
givits . 
Livsmedelsbutiken i kvarteret Gästgivaren avses 
förläggas här . 

Gatunätet har med vissa jämkningar i stort an
knyt its till befintliga förhållanden med de gatu 
bredder som redovisats i gällande plan. Stenums 
vägen har ändrats något bl a med hänsyn till fastig 
hetsgränser , häckar, murar m m och byggnadskontorets 
önskemål. 



Vatten och 
avlopp 

Stadsplane 
bestämmelser 

- 3 -

Med hänsyn till Skaravägens karaktär av i viss mån 
genomfartsled har tomtutsläpp undviki t s mot denna 
väg . I stort sett har här inga nya tomtutsläpp 
tillkommit samma gäller i stort sett Olofstorps 
gatan som förväntas få en icke obetydlig mertrafik 
då planen Olofs t orp Stora färdigbyggts . Det förut 
sättes dock att den å kommunplanen redovisade för
bifartsleden skall komma tillstånd inom en ej 
alltför avlägsen tidpunkt. 

Ändringsförslaget innebär inga problem för vatten 
och aVloppsförsörjningen . 

Till förslaget bifogas särskilda stads pla ne be 
stämmelser. 

Skara 1974 - 11 - 28 Förslaget reviderat 1 975 - 03 - 12 

\~ ... ~fJ.c?~"v. ~ \9 ' .... ~ ~ .. - . ~ ---
Henrik Schager Henrik SCh~;~or v 

stadsarkitekt stadsarkitekt 

~~~~r lr!..'"L\Jtyfe '::OI"'t: .. : Sx:utl.l~ot ~ :. 

i>eslut den._l..!l... __ IS2{ ~,., \~".. 



~:r~b~~~!~ELSEN 7f ,76'<)7''//: .I~..y f;J BESLUT 1 (3) 

11.082-2764-75 PLANERINGSA VDELNINGEN 
planenheten 
Byrådirektör 

E7 1976- 09- 02 

I Fri berg-Karl ssonlf-P.Il-- ------ ---, 
Syggnac!snälTInclen, Skara 

Inkom den Kommunfu11mäkt'l·f'!i0b!!:::,, =i· =========""iI 
Skara kommun 
Box 109 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

D.nr /'116. J 3 
Ank.l?f6- () 9-06· 

Postadress 

Fa ck 

542 01 MARIEST AD 

1977 ·03 ·31 
LJ - 13 Dm •...••••• -............ -....... ...... . 

............................ .... .. . 

532 00 SKARA 

Fastställelse av stadsplan för kv Bryggeriet m fl i Axva11, 
Skara kommun 

Kommunfullmäktige i Skara kommun antog den 27 oktober 1975 
ett av stadsarkitekten Henrik Schager den 28 november 1974 
daterat och den 12 mars 1975 reviderat förslag till ändring 
av stadsplanen för kvarteren Bryggeriet, Mejeriet m fl i 
Axva11s tätort med tillhörande karta, illustrationskarta, 
bestämmelser och beskrivning. 

Anmärkningar mot planförslaget har under utställningstiden 
framställts från Birger och Astrid Jonsson, ägare till fas
tigheten Ku1etomten 1:11, Bengt Pettersson, ägare till 1:69, 
Gösta Johansson, ägare till 1:22 och 1:83, Asta Nyberg, 
ägare till 1:27, 1:36 och 1:55, Ake Johansson, ägare till 
1:77 samt Anette Catoni ägare till Hanaskede 1:4. Anmärk
ningarna har bemötts av byggnadsnämnden enligt protokoll 
den 11 augusti 1975 § 287 och ej föranlett några åtgärder. 
Information till sakägarna har skett vid sammanträde den 1 
juli 1975. 

Planförslaget har underställts länsstyrelsen för fastställel
seprövning. 

Ett flertal markägare inom kvarteret Asken - Birger och 
Astrid Jonsson, Gösta Johansson och Asta Nyberg - erinrar 
mot att delar av bebyggd kvartersmark överföres till all 
män platsmark. Byggnadsnämnden finner enligt ett under fast
ställelseprövningen inkommet yttrande den 9 februari 1976 
§ 49 att en överarbetning av planen här vore motiverad med 
hänsyn till de komplicerade fastighetsförhållandena och att 
önskemålen från fastighetsägarna inte tillgodosetts. 

Ake Johansson m fl ägare till Ku1etomten 1:77 framhåller att 
den större affärslokal som planförslaget medger norr om 1:77 
kommer att bli störande. 

Anette Catoni, ägare till Hanaskede 1:4 har i ett flertal 
yttrande påpekat de olägenheter en ny matarled över jord
bruksmarken väster om Axva11 medför. En värdefull parkan1ägg-

Gatuadress 

Hamngatan 1 

Telefon 
0501-60000 

Telu 
59840 

Postgiro 

3 51 86-6 
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ning skulle vidare beröras. Realismen i projektet har ifråga
satts. 

Vägförvaltningen har anfört att nuvarande Olofstorpsgatan tro
ligtvis under lång tid framöver kommer att ha karaktären av 
matarled . Direktanslutning av nya tomter till sådan led bör 
undvikas bl a. Plankarta och beskrivning redovisar inte om 
detta önskemål kan uppfyllas. 

De sakägare som anfört anmärkningar mot planförslaget har be
retts tillfälle till yttrande. Skrivelser inkom därvid från 
Ake Johansson och Anette Catoni i vilka vidhålles vad som 
tidigare anförts. 

Till grund för utbyggnaden av Axvall föreligger en disposi
tionsplan vilken ingår i Skara kommunomfattande markdisposi
tionsplan . Planen är numera antagen av kommunfullmäktige som 
ett handlingsprogram. Denna plan anger som förutsättning för 
ytterligare bebyggelse söderut trafikmatning via en ny matar
led väster om Axvall. För planområdet och området väster där
om finns fastställd detaljplan. Detaljutredning som dels 
klarlägger behovet aven ny trafikled samt dels anger den 
tekniska och ekonomiska möjligheten att bygga den saknas. I 
avvaktan på resultatet av denna utredning bör enligt läns
styrelsens mening ej trafikstandarden försämras på Olofs
torpsgatan genom nya tomtutsläpp. En standardförsämring kan 
försvåra en framtida utbyggnad av samhället i enlighet med 
intentionerna i dispositionsplanen om vägfrågan ej går att 
lösa på tänkt sätt. Vägen är dock inte någon förutsättning 
för genomförandet av nu aktuellt planförslag. Vidare bör kon
sekvenserna för miljön och andra motstående intressen aven 
ny trafikled närmare utredas. Länsstyrelsen förutsätter att 
vägfrågan beaktas i det fortsatta planarbetet. Genomförandet 
av stadsplaneförslaget inom kv Bryggeriet, Asken, Eken och 
Gästgivaren är dessutom outrett med hänsyn till befintlig 
bebyggelse, rådande fastighetsindelning och enskilda mark
ägarintressen. Tomtindelning saknas inom kvarteren Asken, 
Eken, Gästgivaren och Bryggeriet . 

Viss del av stadsplaneförslaget bör undantas från fastställel
se. Vid det fortsatta planarbetet inom det undantagna områ
det förutsätter länsstyrelsen att byggnadsnämnden jämväl ut
reder lämplig fastighetsindelning, varvid behovet av tomtin
delning bör beaktas. 

Lokaliseringen aven butik till område avsatt för garageända
mål enligt gällande stadsplan kan inte anses innebära en så 
allvarlig försämring av boendemiljön i omgivningen att detta 
uppväger allmännyttan av lokaliseringen. Bostadsfastigheten, 
Kuletomten 1:77 är ca 32 m djup. Avståndet bostadshus- tomt
gräns mot norr uppgår till ca 11 m. Länsstyrelsen får förut
sätta att byggnadsnämnden beaktar risken för eventuella 0-
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lägenheter i samband med byggnadslovsgivningen för ny butik. 
Anmärkningen från Ake Johansson samt övriga framställda an
märkningar finner länsstyrelsen ej vara av beskaffenhet att 
utgöra hinder för fastställelse av planförslaget. 

Länsstyrel sen fastställer det av kommunfullmäktige antagna 
planförslaget - med nedan angivna undantag - med stöd av 
26 § byggnadslagen. Från fastställelsen undantas dapå plan
kartan med röd gränslinje markerade området med hänsyn till 
att plangenomförandet i denna del ännu är outrett. Tilltka 
beslutar länsstyrelsen med stöd av 36 § byggnadslagen med
dela förbud mot nybyggnad inom det undantagna planområdet. 
Förbudet skal l gälla till dess nytt förslag till stadsplan 
för området antagits dock längst till den l juni 1979 . 

. / . Besvärshänvisning beträffande fastställelsebeslutet enligt 
bilaga formulär nr 3. 

Utan avgift 

Kopia ti 11 : 

rek+mb POB Gustavsson 
KE Andersson 
Axvalls Missionsf. 
K-A I Bergh 
GL Karlsson-Th imen 
S Svensson 
E M Gustavsson 

besvärshänvisning beträffande byggnadsförbudet enligt bilaga 
formulär nr 2. 

Vid den slutliga handläggningen av detta ärende, i vilket läns
arkitekten Ridal beslutat och byrådirektören I Friberg-Karlsson 
varit föredragande, har även företrädare för lantmäteri enheten , 
naturvårdsenheten och juridiska enheten deltagit. 

Håkan Ridal 

Kungörelse av byggnadsförbudet i Skaraborgs Läns Tidning, Skara
borgsbygden, Nya Lidköpings Tidning, Arbetet. 

Kopia ti 11: 

nvenh 
VF-R 
landsant 
HVN 
KS rek+mb 
Tvt 
LBN 
Birger o Astrid Jonsson 
Bengt Pettersson 
Gösta Johansson 
Asta Nyberg 
Ake Johansson 
Anette Catoni 
över ex 
akten 
laga kraft 

rek + mb 
" 
" 
" 
" 
" 

Kop ia kartkopia samt kopia 
av best o beskr till: 
SPV 
penh 
lmenh 
FBM 
BN 
Anslaget 1976- 09-01 
Akten exp 
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M. FL, AXVALLS 
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STADSPLANEKARTA 

AGränsbeteckningar 

Henrik Schager 
stadsark itekt 

Stadsplanegräns belagen 6 meter utanför föreslaget område 

Gällande omr&desgräns avsedd atl bibehållas 
Gällande bestämmelsegräns avsedd att bi behållas 

Gällande områdesgrans avsedd att utg/\ 

Gällande bestämmelsegräns avsedd att utgå 
Kvarters- eller annan områdesgräns 

eestämmelsegräns 

Byggnadsnämnd en, 
Inkom den 

W'tl -Ol .. llf 

Skara 

",-,"""u<.-,< •• a Gränslinjer ej avsedda att fastställas Dnr ...... .. Y.7 ::' ...... .. . ......... 
L· ···· .. · ~ -Go- ~ Förbud mat utfart med stängselskyldighet 

~. -O- - ~ Tvärstreck med pil markerar förbudets slut 
BOmrådesbeteckningar 

Gata 

.......... ..... . :.:.~~ 

C;;;5;J Park eller plantering 

Byggnadskvarter 

A Område för allmänt ändamål 

==== Uad'onh9cr /Toa ;V'shRifdJl:> 
m/;i;1 Id/7SY?".rz:,(5O?S kslvl 
/976 - 09- 02 . 

B F Område f ör bastadsändamål, fr is tå '1nde hus 
H OmrClde för handelsändamål 

J m Område för småindustriändamål 

Specialområde r ."c .:. Es - " 1 Tra nsformators tation 

C Övriga beteckningar 

1: : 1·:ll· 1 Mark som icke får bebyggas 
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Mark tillgänglig fbr underjordiska ledningar 

Gällande gatuhöjd 

Göllande gatuhojd avsedd att utgå 

Gatuhbjd 
Antal våningar 

Byggnadshojd 

Byggnad i allmanhet 
.Transforma torbyggnad 

Staket, hack 
Träd 
Väg 
Faststalid o hOjd pc gata eller vag 

HOjdkurvor 

Polygonpunkt 
Rut na tspunk! 

'53 Reg is tern ummer f or fas tighet 
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LÄNSSTYRELSEN 
Skaraborgs län 

PLANERINGSAVDELNINGEN 

Posladreu 
Fack 

5042 01 MARIESTAD 1 

Bilaga 

Formulär nr 3 

BESVÄRSHÄNVISNING 

Besvär dver detta beslut kan anfdras genom skrivelse 
till -~e~krivelsen skall tillställas 
bostadsdepartementet, Fack, 103 20 STOCKHOLM, 
och skall ha kommit in dit inom tre veckor från 
denna dag. 

Klaganden bdr i besvärs skrivelsen tydligt ange 
länsstyrelsens bes l ut och foga beslutet ti ll 
skrivelsen , samt ange vad som yr kas . Vidare bdr 
klaganden meddela sin f ullständiga adress samt 
telefonnummer . 

Gatuodren 
Hamngotan 1 

Tel.fon 
0501 ·600 00 



LÄNSSTYRELSEN 
Skaraborgs lön 
PLANERINGSA VDELNINGEN 

Bilaga 

Formulär nr 2 

BESVÄRSHÄNVISNING 

Besvär över detta be slut kan anföras genom skrivelse 
till regeri ngen . Skriv e lsen skall tillställas 

bostadsdepartemen t et, Fack , 103 20 STOCKHOLM , 
och ha kommit in dit inom t r e veckor f rån den dag 
bes lu t e t blivit kungjort . I besvärsskrivelsen bör 
t ydli g t anges vilket beslut som överklagas och vad 
som yrkas. Vidare bö r klaganden meddela sin fullst ändiga 
adress . 

Po stadress 

Fack. 

Gatuadress 
Hamngatan 1 

T slefon 
0501 · 60000 

Telex 
59840 

Postg iro 

35186·6 
542 01 MARIEST AD 1 




