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F6rslag till öndrad och utvidgad
byggnadsplan för del av

Olof Ero'3m(e
d;~trik hlantmCi+are

VARN~[MS TÅTORT

Genom laga kraftvunnet beslut
den 7 april 1970 fastställde
länsstyrelsen i Skaraborgs län
å denna karta åskådliBgjorda
ändring och utvidgning av bYBSnadsplan; betygar
På tjänstens vägnar:
Ingrid Rose nberg
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AXVALL

Byp:I,;nadsplan för del av \!arnheTIH3 täto r t

S J
R Ä

Med stöd av 108 § byggnads lagen fastställ er 13n s styre13211 ett av komr'lunalfu llmiikt i ge den 29 ok t ob er
1969 anta;,;"t förslaG till i.indn.d och utvi dGad
bygglladsplai1 för del av VarnLems täto r t i Var nhems
socken , Valle kommun . Förslaget har angi v i ts på en
av arici telct<3n SAR Drott Gyllenbe r g å r 1968 u pprättad
sedermera revi.derad kar t::t med ti l l hö r a nd e by c;gnads planebestt;l;unclser . Planförslaget ä r ätfö l jt a v beskrivnine .
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Kartan skall förses m"d bevis 01:1 faststäl lel sen sam t
byggnadsplcmcbestämmelserml. eeh beskrivningen med
bevis om ltL'1sstyrelsens bes l ut .
Jimlik t 150 § bYIo'; gnadslagen får talan ej föra s mo t
:( detta bcslclt . :Sevis , att besl utet VUlmit laga kr a ft,
\~ skall tecknas på kartan •

~

. På länsstyrelsens v'iCllar
Nils K:J.r l berg
Ingrid Rosenber g
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och u tvidgad byg6ll>idsplilll

VAlti·iHt:J'jS 'l'ÄTORT

i Varlmems socken, Va lle Kommun
e.1.V

Ska.raborgs l än,

upprättat den 10 december 1968
och revidera t enligt

BYL<;;n a dsn<.imndens beslut den l september 1969.

,~~~~~;;;

:,'örutsättningar
)

Den nordvästra delen av det onu'åde

förevar~.nde

planförsl a g omfattar

ineå r i "byggna dsphn f ör e tt område vid Varnhuns jär nväg sstation",
faststäl l t av

lii.nsstyrel ~ en

den 28 fela'Uari 1959-

P.ndri ngen omfa t.tar ett bYISGIladskvar-ter 80m enlig t gällande byggnadsplan
till .. tö=e delen upp b e;e s a v mark för

~llnfult

änd?Jniil, GaIat ett ös t er

därom bel äget kvarter enl , .. gbillande plan 8.vsett för f rili "gande hus •

.'lämnda mar k för a llmänt änClarnål var elvsedd att utgöra s ... oltomt. Genom
den pågående central iseringen a v sko l orna behövs marken ej längre f ör
nämnda ändamål. Liit;- och r.,ellans tadieskola f ör hel a kOll'2nunens behov har
bygg ts i Axvall.
BYg@a ds=r kens utformni ng
Raden av tomt j,latser f ör bostadsändamå l väster om den f ör allll!9..nt iindamill
avsedda marken kompletteras med ytt erli gar e sex t o;nt platser för bostadsändo.mål, för l a r,;da u t med västra och n orra gr änserna a v dell tidif;are a vsedd,
sko lt;;mt en.
Återstoden av skol tomten fö reslås bli a llmä n plats, pe.r k, öppen mot gato r ,
i

söd er och öst er.

,'.

I kvarteret närrne.st ös ter om den t idi gare avsedda skol tomt en inlägges ett
för kedjehus a v s att oml'1ide , där tid i Gare frili ggnnde hus avse t t s. Den
ökade exploa.eri ngen ens e s mo tive rad av de t fri a l äbe t mot parken.

... _---. . ~ - "'-~----._---..!...-._--

Förutsättningar
Den utvidgr:ing i rörhållbndc till ,jill2.nde byggnadsplan SOIll förevarande
plcmförslag o);!fä ttar, utGöre s huvudsakligen av den f ,rutvarande bc..ngården
till den numera nedlagda jirnv'igen. Dessutom kr i planförslaget med tagits den a;edan bebyggd~' fa2ti,;heten Klostret 16:14, samt del av den becyggda f astigheten Klostret 16 : 6. Vi dare har i planförs lae:;et medtagits
Stationsvägen och dess ansl utning till den i gällande plan ingående allmänna vägen Varnhem-Broddetorp (vii.{o;

687) SPJUt de j aV den i gällande plan

ingående allmänna vägen Axvall - Skövde (vig 682) med där befintlig busshållpla ts, nordost om ba!lgården .
Fö r de dela r av pl anomr ådet , som icke ingår i gällande !)1 an torde gälla
'-.v l änsstyre lEen den

4 augus ti 1951 f n.stställd2. utompl2.nsbestämmelser.

Vidare har länsstyr elsen den 4 augusti 1951 jämlikt 122 § byggnads l agen
utfärdat nybyggnadsförcud .för ett område kring Varnhems klosterkyrka,
V8.rs omfattning närmare angivi ts pil. en t ill beslutet hör2.nde karta.
Det förutvarande bangi'.rds oGlL'met u tmed Sk tionsväee, iiI bel"'get cirka
300 meter nordväst om kloster"'yr""n och skäres delvis nv Gr',cnsen för

förenämnda nybygc;na.dsförbud, vilken dock ej berör för eslagen bebygGelse .

Notivering
Sedan jä:r-nvägen ~Sk[~a-Skövd.e för några &r se:dan nedlades har rn2.rk so::n
j3rnvägen upptog inom k Or.Jlnunen erbjudi ts till o ch förviirva ts a v Valle
kommun ..
Kommunens önskan att exploatera. bQngårdsområde t fö r bostadsbebyu;else
ä r ba.s erat på den kOlllmunaltekniska bedömningen , a tt den befintli ga

ga t an IfSfations vägenlt med däri befintliga ledningar för va tten ocn avlopp av ekono mis ka skäl bör utnytt jas på breda s idor.
utformning av f.d. b;;.nr:ardsomriWet
I samråd Illed r ik san tikvarieämbetet , som 'a vEi vi t f örhandsytt rande över
planförslaget, h,: r utmed brtng<'c:'dsOJnrådcts sydö stra Criills inlagts ett
f em meter brett grc nOIi1råde " v sett för vandrare

SOlO

r.å hill l vill " vnjuta

a.nblick en a v ien i Grönska inbädda"e klosterkyrkan. W=da ,c:rönoncräde
står i förbinde ls e med en befintlig eUr1gstig mot kyrkan, som följer

,.

~ "~"'-'--

.. _ ..• ..:-._.

gränsen mellan fal':tigheterna Kl ostre t 20: 1 och Klos t re t 22 :1 och som
av illder använts r'v kyrko besökare . Den fer:l me ter breda GrO nrems311 utmeu

banc:ardso",rJde ls hda sydös tL'l'o.ns utstnicke s även utmed. den sydväs tro.
kortiindan av br>{]'1i.rdson<1'Ildet och förmedlar ds.r kontakten

~~d

ett be-

fint liGt vackert s trövumråde lJLl banvallen för ett förutv"rande sti ckspår söderut
Återstoden

flV

ö~ter

om p13.nområde t .

banr;ardsomr&cie t uppdelas på nio t om t ;Jl a tser a v sedd.a för

gruppbebyggelse, va rigenom k= erhållas en vd.rdad ;;;iljö med en i detta
fall öLskvärd str.:m h!l.llnine

)Ja

bebygGelsen med en esteti skt till -

talande vH lc:typ • •
För att tillgodose busshällpl; , tsens utrymmesbehov ute.nfö r vägbanan

po.

allmänna vii "en Axvall-Skövcie f'ö,'eslås en u tvidg-ning a V all!iliin-

plat s-mark en pi bekostnad av nordöstra delen av bangårdso=åc.et .
Utvi dgni ngen är så till ta[en

El t

den kan

ryJi!:lU

eventuellt fr2.llldeles

erforderli G väl!thnll , gods - och postexpedi ti an på allmän pi" ts , vilken
byggnad då ,är sådan anordning fur den a l lmiinna nyttan som kan f §. up9för-a.c uta.'l att fastläggas i planförsla"et, alldens tund ma n för niir-

vara.nde inte k3.n DGDtä.t1llT4'l. dess omfattning .

Stationsvä"en, sem med vä[,s kyltar hal' förb j udits [ör t;enoml'art f öres l ås f:'i.r en rätvinklig enslutlli r,g till alli1!ä.nna v ägen V"rnhe.'il- ik6ddetorp /;enom Ilno"dn",nde av

planteri~;ar

på a llmän- plats - ma.rk. För o. lt

tillgodose två n;ytillkolD!Lancie tO!1ltp l a tser på fi.irutv2.:::-ande järnväc>;sm"rk söder om bancul'dscmrooet Lnordnas i

St,~ti ons vä",e ns

förl iinening

en från väg 687 skild l okalLD.te som s iiek ga ta.

I gällande plan hHr allmä.nnn \'äc"rna fastställda " a tuhö jder. P:l förs l ,·
av vägförval tningen för eslås

~, tt

de fastställde. höjderna upphävas

inom det område pl:-'.nföl.'sl 2.[;et omfHtte..r.

Antaget aV kommunalfullmäkt i g e i Valle
den 29 oktober 1969.

Skara som ovan.
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Byggnp.dsnämnden i Valle kommun.

Betr. länsstyrelsens remiss III G 2

5 69 den

2~7

1 ' . J~.

1969 om byggnadsplan

för del av Varnhems t ä tort
Efter samråd med vägförvaltningen och länsarkitekten får jag föres l å
följande åtgärder.
l) Gr'dnsen mot befintlig bebygeelse utmed östra sidan av väg 687 utanför
nuvarande plan bör å den till ärendet hörunde kartan förses med särski ld
bestämmelsegräns (skyldi ghet att anordna stängsel) å vilken gräns dock
med hänsyn till r ådande förhållanden,

befintli ~~

utfarter markeras .

2) De n.rtillkomlflande två tomtplatserna i samma rad, som enligt förslaset

skulle få en gemensam utfart genom det

~röncmräde

som föreslagits skilj a

dem från väg 687, bör istället få en lokal gata i Stationsvä2;ens för;'
längning, vilken loka l ga ta f år en vänd plats f ör snöröjningsmaskiner i sil.
söcLre. ii11.de, och ioke får egen a ns lutning till väg 687.

3) Gränsen mellan väg 687 och kvartere t väster om densomIDa har i planförslaget endast beteckna ts såsom "fastställd omrädesgräns". Nämnda beteckning bör kompletteras till särskild bestänmelsegräns med skyldighet att
anorcLna stängsel vari ej får anorcLnas öppning.
Vägområdets bredd för väg 6S7 torde vara

c~

12 meter och gränserna för

detsamma följer gällande fastighetsgränser, då

n~-on

breddning, siivitt

bel-..ant ej påyrkats.

4) Gällande (fastställda ) höjdangivelser ä vägar och ga tor inom planförslage
bör föreslås bli upphävda, och i samband med att så föreslås , slopas
de därti ll anslutande tidigare i planförslaget föresla.gna (n.rtillkommande
höjdangivelserna.

5) Bestämrnelseförsla,set bör kompletteras med ell § 8 så l ydande :
§ S. AllTAL L.ii.GENHii:TER
Å med F betecknat område får huvudbyggnad icke inryl1lilla flera än två
bostadslägemheter. I gårdsbyggnad f år bostad ej inredas .

6) Ned hänsyn till vad ovan anförts betr o viig 687 bör tillkomma även en

§ 9 med följande lydelse:
§ 9. ANORDNAlIDE AV STÄNGSEL

I VISST FALL

!flOm. 1. I byggn&dsmarks- eller

an..'1aIl

omrädesgrfu1s, som betecknats

med fyllda trianglar, skall med hfu1syn till tmfiksäkerhet en
f astighet f örses med stängsel vari ej får anordnas öppniz;..g
som medgiver utfart eller annan utgång mot geta eller allmfu1
pl ats.

7) Bestämmel serna

i

§ 5 mom. 3 bör slopas.

8) Fas tighetsredovisningen på planförsl agska r tan bör konpletteras i.
enlighet med

L~dkartan .

9) Istället för ett förnyat uts tällningsförfal'ande (vilket i första hand
bör vä ljas) skulle det vara tillfyllest a tt inhämta godkfu1nande till
revideringarna 1)-7) ovan end a st från av fu1dringarna direkt berörda
sakägare d.v. s . fastighetsägare inom planomrudet inkl.
varefter

Byggne~snämnden

ko~~unalnämnden,

pä nytt kan godkfu1na förslaget samt föreslå

kommunalfullmäktige att på nytt antaga det samma.
Som skäl till det enl . 9) ovan föreslagna förenklade förfarandet får
anföre s att samtliga fu1dringar utom nr 4) utgör inskränkningar i
"rättigheter", som teoretiskt tillel.'kfu1ts de direkt berörda sakä.gerna
av pI anförs laget i den form det hade ttnder utstä llnings tiden.
)
En inskränkning i sakägarnas av de kringboende redan go dkända " rättig-

heter" kan ej vara t i ll men för de senare, varför de ej sInu l e behöva
höras på nytt.

"

-.

•
BYGGNADSPlJU1EBESTÄ}~

tillhörande
förslag till ändrad och utvidgad byggnadsplan
för del av
VARNIfElIlS TÄTORT

i Varnhems socken, Valle kommun
av Skaraborgs län,
upprättat den 10 dec~ber 1968,
och reviderat enligt byggnadsnämndens beslut
den 1 september 1969.

§

t.

S'rAD$PLANEOI>1RÅDETS ANVÄNDNING

,<, Mom. l.

Med B beteoknat område får användas endast för bostadsändamål.

§ 2.
HARK, 8011 ICKE FÅR BEBYGGAS

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.

BYGGNADSSÄTT

,

Nom. l.

Hed F betecknat omril.de får bebyggas endast med hus som uppföras fristående.

• Mom. 2.

Hed Sr betecknat område får bebyggas

enda~t

med radhusl

kedjehus, där huvudbyggnaderna skall sammanbyggas med enplans
garage- eller förrådsbyggnader.

DEL AV TOI1TPLATS, SOM FÅU BEBYGGAS, OCH ANTAL BYGGNADER
TONTPLATS

:-,

;~

.';

~1
"

"

"l
l

Mom. 1.

Å

"

Av tomtplats aom omfattar med F betecknat område får högst en
fjärdedel bebyggas.

'\

Nom. 2.

Å tomtplats, som omfattar med F betecknat omrMe får endast

,

en huvudbyggnad och ett uthus eller annan gårdsbyggnad uppföras.

§ 5.
VMIIN JSANTAL

Nom. l.

Å Dled I betecknat område får byggnad uppföras med högst en

våning.

I'lom. 2.

EndaEt å med v betecknat område får utöver angivet våningsantal vind inredas.

§ 6.

BYGGNADS HÖJD
Å med I eller Iv betecknat område får byggnad icke uppföras
till större höjd än r espektive 4,4 och 5,6 meter.

TAKLU~\NIN G

,

Tak f år givas en lutning mot ho~sontalplanet av högst 40

.
i
•

j

ANTAL ~GENHETER

l

Å med F betecknat område får huvudbyggnad icke inrymma flera än
två bostadslägenheter; I gårdsbyggnad får bostad ej inredas.

~~roBDNANDE
::~1

•

§ B.

.l

l ~1

0

Mom. 1.

AV STÄNGSEL I VISST FALL

I byggnadsmarks- eller annan områdesgråns, som betecknatsmsd
fyl l da trianglar, skall med hänsyn till trafiksäkerheten fastighet förses med stängsel vari ej får anordnas öI>pning som medgiver utfart eller annan utgång mot ga ta eller allmän plats.
Skara som ovan.
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Antaget av kommunalfullmäktige i Valle
den 29 ,.okf~8r 1969.
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