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Genom lagakraftvunnet beslut den
28 februari 1959 fast ställde länsstyrelsen i Skaraborgs län å denna
karta å skådligg jord byggnadsplan;
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över förslag till byggnadspl an för ett område vid Varnhems järnvägsstation i
Varnhems socken, Valle kommun av Skaraborgs län, uppr ät t ad år 1951.
I r esol ution den 19 mars 1953

b~stämde

läns stYre lsen att byggnadsplan akul-

l e uppr ättas för ett område vid Varnhems järnvägsstation, som

'.

n~~~e

redovisas

i rmm blå heldragna linjer å en thll resolution en hörande karta.
Samtidigt meddelade l änss tyrels en förhud mot nybyggnad inom området utan
länsstyr el sens tillstånd.
Initi ativ och gällande hest ämaelser:
Bakgrund och anledni ng t i l l länsstyrelsens beslut redovisas i till r esolu)

tionen hörande handlingar.

Därav framgår , att den beslutade loka liseringen

till området väst er om järnvägss tationen bygger på undersökningar, som visa,
att detta område bäst l ämpar sig för t ätbebyggels e.
För sagda område finne s tidi gare icke detalj plan fastställd.
Utomplansbestämmelser fastställdes för området den 4 august i 1951.
Orsaker till planläggningen:
Vatten- och avloppsförhållandena måste ordnas . Byggnadsmark erfordras för
aktuella byggnationer.
Bostads- och markbehov:
Planarbetet har i nriktats på den målsättningen att i Varnh em få fram ett
l ämpligt beläget område, inom vilket vatten- och avloppsanläggningar kunna
utbyggas till rimlig kostnad och inom vilket pla ts erhålles för nödi ga allmänna byggnader, mindre indus tri samt egnahemsbebyggelse.
Någon bedömning av mar kbehovet har icke l å tit sig göras utöver vad som
ligger till grund för länsstyrels ens. bes lut. Planen har dock erhållit s å dan
utformning, att en ut ökning av bebyggelsen kan ske intill och i anslut ning
till nu planerade gemensamma anläggni ngar.
Det i pl anförslage t utlagda A-området är avsett att utgöra tomt för folkskol a .

• •,

Elkraftledningar.
Elektrisk högspänningsledning är framdragen utmed planomrädets västra
gräns till en transformator, belägen strax intill södra gränsen för l ägenheten Klostret Fogdegården 4

11

• Frän denna transformator utgår lägspänni nge-

ledningar till befintlig bebyggelse inom planomrädet jäillte i närheten 4ärav
belägna jordbruks- och bostadsfastigheter.
I samband med planens utbyggande är ifrågavarande transformator avsedd
att flyttas, antingen till parkomrädet norr om industriområdet eller anordnas
i gemensam b.rggnad med planerat yattenverk inom <ist med Av betecknade området.

överläggning i denna sak har skett med representanter för kommunen och ägaren avelkraftanläggningen Varnhem-Amundtorps elektriaka distributionsförening
upa.

Vatten och avlopp:
Principutredning har utförts av ingenjörs byrån Viak •. Jönköping. Utredningen bifogas planförslaget.
Fast fomläJnnill6::
Inom planomrädet finnes icke, såvitt kurmat utrönas, någon fast fornlämning.
Skara den 12 september 1957.

Tillhör l änssty r elsens i Skar ~ bo rgG län beslu t den 28 feb ruari 1959 ; betyga r
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BY6g nads plan e b es tä mme lser,
tillhörande förslag till byg gn adsplan för ett

omr ~ de

järnvägsstation i Varnhems socken av Valle kom mun i

vid Varnhems
Skar~borgs

LUn.

Allmänt.
För byggande inom planarnrådet gälla de bestämmelser, som äro
intagna i

97 § by gg nadsstadgan, därest annat icke fö ljer av nedan-

stuende.

§ 1.
By&enadsplaneomr&dets anvtindning.

Horn. l. Byggnadsmark.
a) Med A beyecknat omr åde får användas endast för allmänt ändami l.
b) Hed Av betecknat område fur användas endast för vattenverksända mäl.
c) Hed B betecknat område f ar anv ä ndas endast för bosta dsändamå l o ch
där s å p,r övas lämpligt, för handels- och hantverksändamål .
d) Med Bj betecknat område får användas endast för bostadsändamål
samt" där sil. med hänsyn till sundhet l brandsäkerhet och trevnad
prö vas utan olägenhet kunna ske, för småindustriändamå l.
e) Med Jm betecknat område fAr användas endast för smlindustriändamål av sådan beskaffenhet att närboende ej vA,llas olägenheter med
hänsyn till sundhet , brandsäke!het och trevnad. Bostäder få do ck
anordnas i den utsträckning som fordras för tillsyn och bevakning
av anläggning inom omr u det.

§ 2.
Hark! som icJ,e f år bebyggas.
Nom. l. Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.
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Sär skilda föreskrifter angående omruden fUr le dningar .
Nom. l. Å med u bete c knad mark få icke vidtagas anordningar som hindra
framdragande eller underhåll av underjordiska a l lmänna ledningar.

§ 3.
Byggnads"sätt.
Mom.

l~

Med B b etecknat område får bebyssas endast med hus som uppföras

fristående . Dock få , där så prövas l ämpligt ,
och två sammanbyggas i

hu v udby~gnade r

två

gemensam t o mtgräns .

110 . • 2. Hed J betecknat omr :'l.d e får beb"yggas endast med hUs , som ick e
fo rdrar källaravl opp.

§ 4.

)

Tomtnlats,storlek.
Tomtplats , som avses

f~r

bebyggande med boningshus , mA icke

givas mindre areal än 800 kvadratmeter .

§ 5.
Antal bygGnader o ch bysgnadsyta å tomtrIats.
~ om . l.

Å tomtplats, som omf a t tar med B beteckna t omride , får endast en

huvudbyggnad j äm te erfor d er liga gårdsbyggnader uppföras • .
~. ~

Å tom t plats, som omfattar med B betecknat område , får uthUs el -

" le r and ra gårdsbyggnader icke upptaga större sammanlagd a real ä n

40 kvadratme t er .

§ 6.
BV{?;i""nadshö jd.

Å med A, Av och J m betecknad by ggna ds ma rk får byggna d uppfö ras me d högst 2 våningar och

t~ ll

högst 7,5 me ter s h öjd .

Skara den 31 juni 1957.
På ä mb etet s vägnar:
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Byggnadsplanebestämmelser.
tillhörande förslag till byggnadsplan för ett omr å de vid Varnhems
järnvägsstation i Varnhems socken av Valle kommun i Skaraborgs län.
Allmänt.
För byggande inom planområdet gälla de bestämmelser, som äro
intagna i

97 § byggnadsstadgan, därest annat icke följer av nedan-

stående.

§

1.

Byggnads planeområde ts användning.
Mom. l. Byggnadsmark.
al Med A beyecknat områd~ får användas endast för allmänt ändamål.
bl Med Av betecknat omr å de får användas endast för vattenverksänd a mål.
c) Hed B betecknat område får användas endast för bostadsändamål och,
där så

~rövas

lämpligt, för handels- och hantverksändamål.

d) t1ed Bj betecknat område får användas endast för bostadsändamål
samt '. där så med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad
prövas utan olägenhet kunna ske, för småindustriändamål.
e) Med J ·m betecknat område får användas endast för småindustr.iändar.lål av sådan beskaffenhet att närboende ej vå.llas olägenheter med
hänsyn till sundhet, brandsäke!het och trevnad. Bostäder få dock
anordnas i den utsträckning som fordras för tillsyn och bevakning
av anläggning inom området.

§ 2.
t-lark , som icke får bebyggas.
Mom. l. Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas •

-
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Elkraftledningar.
Elektrisk högspänningsledning är framdragen utmed planområdets västra
gräns till en transformator, belägen strax intill södra gränsen för lägenheten Klostret Fogdegården 4

11

• Från denna transformator utgår lågspännings-

ledningar till befintlig bebyggelse inom planområdet jämte i närheten därav
belägna jordbruks- och bostadsfastigheter.
I samband med planens utbyggande är ifrågavarande transformator avsedd
att flyttas, antingen till parkområdet norr om industriområdet eller anordnas
i gemensam b,iggnad med planerat yattenverk inom det med Av betecknade området.

Öve rläggning i denna sak har skett med representanter för kommunen och ägaren avelkraftanl äggningen Varnhem-Amundtorps elektriska distributionsförening
upa.
Vatten och avlopp:
Principutredning har utförts av ingenjörsbyrån Viak" Jönköping. utredningen bifogas planförslaget.

Fas t fornlämning:
Inom planområdet finnes icke, såvitt kunnat utrönas, någon fast fornlämning.
Skara den 12 september 1957.
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Til lhö r län sstyr e l s ens i Skar a borgs län
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