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År 193~ den 30 juli blev den å denna 
karta askådliggj orda ändring av den 
för staden Skara gällande stadsplanen 
med tillhörande stadspIenebestämmel
ser faststäl ld av Kungl. Maj:ts be
fallningshavande i Skaraborgs län; be
tyg ar Mariestad å landskansliet som 
ovan. 

på tjänstens vägnar: 
N.J.B. Sunnerholm. 
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~~~:rE~~~ Skaraborgs lan, 

Lanc!skansllet. f / 6''/ ~ /7) ;; -

E. D. N:r 186-58 
1935 

Utdrag av protokoll, hållet hos Kungl. 

Maj:ts befallningshavande i Skaraborgs län å 

landskansliet i Mariestad den 30 juli 1935. 

~ Stadsfullmäktige i Skara hade uti en hit inkommen framställning 

anhållit om fastställelse å ett vid sammanträde med fullmäktige den 

22 maj 1935 antaget förslag till ändring av den för staden gällande 

stadsplanen med tillhörande stadsplanebestämmelser, i vad avsåge stad 

ägorna n:ris 1<>7, 168, 171 och 172, eller kvarteret Komet'en inom sta-

den, vilket förslag åskådliggjorts å en_av stadsarkitekten Gunnar Hq-

ving i februari 1935 upprättad, framställningen bifogad ritning med 

tillhörande beskrivning. 

Beskrivningen och ~örslaget till stadsplanebestämmelser för ovan 

berörda stadsägor voro av föl~ande lydelse: 

.= -

Agaren av stadsägorna 167 och 172 har för avsikt att tillbygga 

den fabrik, som nu befinner sig på stådsägan 167. Då det för fabriken 

drift är nödvändigt att golvplanen i den nya delen komma i samma hö~d 

lägen som i den gamla, är det ofrånkomligt att byggnadernas höjd ökas 

12 m. för att undvika den oekonomiska och för stadsbilden föga 

takform, som nu utmärker den gamla byggnaden. 

För att den nya fabriken skall erhålla mesta möjliga ljus i all 

Stämpel Tio kronor. 

Sökanden. 



, 

lokaler, har byggnaden indragits sex meter från tomtgränsen mot stads-

ägorna 168 oc~ 171. Göteborg i februari 1935. 

Gunnar Hoving 

Stadsarki tekt." 

"Förslag till stadsplanebestämmelser tillhörande förslag till ändring 
/ 

av stadsplanen för 

, , 

stadsägarna n:ris 167, 168, 171 och 172 i S k 
... • / ._~ 

Beteckningar hänföra sig till karta A. 

l §. 

Från bebyggelse undantaget område. 

a r a • 

Område betecknat med endast prickning f år icke bebyggas eller under 

markens plan för nagot ändamål inredas. 

2 §. 

Stadsplaneområdets användning. 

Inom område, betecknat med ~, får byggnad endast inredas för bo-

stads- och affärsändamål. Byggnadsnämnden må dock i den utsträCkning, som 

i varje fall prövas lämpligt, medgiva annan användning, som ej är att hän-

föra till industri. , 

I sådan del av våning, vari icke kanan~dnas nöjaktig direkt dager-

belysning, får icke inredas bostad och ej heller annan lOkal, i vilken 

personer vistas större delen av dagen. 

l mom. 

Inom område, betecknat med I, får ';byggnad endast inredas f ör industri- 2 mom. 

ändamål. 

Industri, som förlägges inom området, får icke vara av sådan art, 



att intilliggande bostadsomr åden beredas olägenheter genom bull-er, 

illaluktande eller hälsovådliga gaser, avfallsprodukter eller på an-

nat sätt. Byggnadsnämnden må, efter hälsovårdsnämndens hörande, i 

varje fall pröva, vilken industri f år förläggas inom de därför a.v-

' sedda områdena . 

3 mom. Inom område, beteckn at med cirklar, må byggnad endast inredas 

för affärsändamål och dylikt, dock ej sådana ändamål, som äro att 

hänföra till industri. Bostäder få icke där inredas . 

4 mom. Inom omr åde, betecknat med korsprickning, f år endast uppför as 

mindre garagebyggnader och mindre uthusbyggnader. 

3 § . 

Byggnadssätt. 

Inom område, betecknat med ~, får, då tomtgränser förekomma in-

om omr ådet, endas t uppför as hUS, som s ammanbyggas med varandra i näm 

da gränser. Förekomma ing a tomtgränser inom sådan t olJlråde, f å r inom 

detta icke uppföras mer än en enda byggnad. 

4 §o. 

By ggn ?ds läge. 

1 mom. Byggnad inom område, beteCknat med små cirklar, skall, därest 

den ej förlägges i gräns mot granntomt, indragas minst 1,5 len och 

en halvl meter från gränsen. 

2 mom. Garage- och uthusbyggnad , som omförmäles i 2 § , 4 mom. skall 

förläggas på sådant sätt, SOm byggnadsnämnden prövar ~ara f örenligt 



med ett prydligt och . ändamålsenligt bebyggande av kvarteret. 

5 §. 

Inom område, betecknat med III, får byggnad icke uppföras med flera l mom. 

än 3 Itrel våningar. 

Inom område, betec~nat med små cirklar ~år byggnad icke uppföras 2 mom. 

med mer än l lenl våning. 

Inom omr åde, betecknat med siffror i triangel, f å r byggnad icke -3 mom. 

uppför a s till s törre höjd i meter över angränsande gata eller över gårds-

plan än vad siffrorna i triangeln angiva. , 

Inom område, betecknat med korspricknine: f år byggnad . lckeuppföras 4 mom. 

till större höjd än 3 Itrel meter. 
I 

6 §. 

Byggnads material. 

Byg gnad inom område, beteckna.t med III, skall uppföras av sten l mom. 

eller där med j ämförligt material. 

Byggnad inom område, betecknat med små cirklar, skall uppf ör as 2 mom. 

av sten eller jämförligt material samt övertäckas med brandsäker 

konstruktion. 

Garage eller uthusbyggnad av det slag, som omförmäles i 2 §,4 mom. 3 mom. 

skall uppföra s av sten eller därmed jämförligt material. uthusbyggnader 

må dock även uppför as av trä, därest byggnadsnämnden med hänsyn till 

brandsäkerheten prövar att så utan olägenhet kan ske. 



-7, §. 

Tatiall. 

l mom. Takfall å byggnad inom område betecknat med.§. får -icke göras bru-

tet och icke givas starkare fall mot horisonta±plånet än 30
o
/trettio 

grader/o 

2 mom. Takfall å byggnad inom område betecknat med små cirklar må icke 

givas starkare lutning mot horisontalplanet än 1:20 lett på tjug%~~ 

Ovanför takfallet må, där så prövas nödvändigt, uppföras lanterniner 

i den utsträckning, byggnadsnämnden medgiver. 

- , 
8 §. 

Tomts ordnande. 

l mom. Tomts obebyggda delar skola planteras eller beläggas med sten 

eller därmed jiämförligt material. 

2 mom. Där stängsel uppsättes mellan~mt och gata eller mellan tomter 

inbördes, skall detsamma utgöras av järnstaket av prydligt utseende o 

~-
får -ej göras -högre än 2 /två/ meter.--Göteborg i februari 1935. 

--_/ 

Gunnar Hoving 

Stadsarkitekt i Skara. 1I 

Vid framställningen funnos fogade ytterligare dels ett exemplar 

av tidningen Skara-Posten och Skara Tidning för den 9 april 1935 och 

, 
ett exemplar av tidningen Skaraborgaren för den -lO april 1935, utvisaJ 

de, att i nämnda tidningar intagits kungörelse därom, att ifrågavaran< 

ändringsförslag funnits tillgängligt för granskning intill den Il maj 
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1935, ~ av vederbörande postfunktionär utfärdat bevis, att den 13 

april 1935 till i beviset angivna personer översänts rekommenderade .för-

sändelser, enligt uppgift innel~llande underrättelse om förslagets ut-

ställande för granskning under ovan angiven tid, Qe1s ock utdrag av 

byggnadsnämndens i Skara protokoll den 14 maj 1935, varav inhämtades, 

att, sedan ifrågavarande ändringsförslag i vederbörlig ordning blivit 

utställt för granskning samt meddelande därom tillställts av förslaget 

berörda markägare, inga anmärkningar 'emot förslaget inkommit. 

Till följd av remiss bade magistraten i Skara hltinkommit med 

dels full ständig förteckning å ägare av mark, vilkas rätt berördes av 

förslaget, vilken förteckning upptog namnen å samtliga de i ovanberörda 

hevis angivna personerna, dels utdrag av stadsfullmäktiges protokoll den 

19 december 1934, utvisande, att kommunala meddelanden för staden under 

år 1935 skulle införas i ovannämnda tre tidningar, dels ock ett exemplar 

av nämnda tidningar för den 26 juni 1935, utvisande, att däri intagits 

kungör else om stadsfullmäktiges beslut att antaga ifrågavarande ändrings-

förslag. 

Länsarkitekten Allan Berglund bade i infordrat yttrande tillstyrkt 

bifall till framställningen. 

Vid övervägande av vad sålunda förekommit och bandlingarnavidare 

innehöllo 

Reso1yerades. 

Kungl. Maj:ts befallningsD4vande, som inhämtat, att besvär icke 



anförts över stadsfullmäktiges ovan omförmälta beslut den 22 maj 

1935, prövar skäligt, med stöd av 3 § stadsplanelagen den 29 maj 

1931, fastställa ifrågavarande förslag till ändring av den f ör Skar, 

stad enligt nådigt brev den 30 april 1926 fa.stställda stadsplanen 

med tillhörande stadsplanebestämmelser, varom ovan omförmälta rit-

ni ng skall förses med bevis. 

Det åligger byggnadsnämnden tillse, att kungörelse om förevarar 

de ändringsförslags fa stställande varder genom nämnd'ens försorg, så 

fort ske kan, införd i den eller de tidning ar, vari kommunala medde-

landen för staden införas. 

Därjämte har byggnadsnämnden, jämlikt 20 § tredje styckBt nådig 

byggnadsstadgan den 20 november 1931, att för stadens del senast ino 

tre månader härefter insända bestyrkt kopia av kartan j ämte avskrift 

av beskrivningen såväl till Kungl. byggnadsstyrelsen som, i två 

exemplar, till Kungl. Maj:ts befallningshavande. 

Den, som med detta beSlut icke åtnÖjes, äger att däröver hos 

Kungl. Maj:t anföra underdåniga besvär, vilka böra till Kungl. kommu 

nikationsdepartementet ingivas, eller må, på klagandens eget äventyr 

i betalt brev med allmänna posten insa"ndas,' o h b" d" id "aktt c or arv 1 agas . 

'. att besvären inkomma till nämnda d'epartement, om enskild part är kla. 

gande, innan klockan tolv å trettionde dagen, och om klagan föres av 

menighet, innan klockan tolv å fyrtiofemte dagen från delfå'endet här-

, 



av, delgivningsdagen oräknad, -eller i båda fallen, om besvärstiden 

tilländagår på helgdag, å nästpåföt-jande söckendag före klockan tolv; 

att besvären skola åtföljas av behörigen s~rkt bevis, vilken dag kl a-

ganden undfått del av beslutet; att besvären, därest de icke äro av kla-

ganden egenhändigt undertecknade, böra av behörig fullmakt för ingivandet 

eller insändande t åtföljas; samt att besvären, när klaganden icke själv 

kan skriva, böra av författaren, med utsättande av namn, syssla och bo-

ningsort, underskrivas; men försummas något av vad sålunda är föreskri-

vet, har den klagande förlorat sin talan och beslutet kommer att emot 

honom för laga kraftvunnet anses. 
~. 

In fidem: • 



ARKITEKT GUNNAR HOVING 
GOTEBORG 

8101 BLadsingenjörskontoret 
SKARA 

Ink. 1 8. MAJ 1935 
......d:--D:nr- __ 1-f-: ________ _ 

Beskrivning till förs1a~ till Rndring a v stadsolanen 

fö'!- s't adsägorna nr . 1 6 7,. 168 , :171 och 172 i Skara: . 

Ägaren av stads ägorna 167 och 172 har för avsikt att 

tillbygga den fabrik som nu befinner sig på s t adsägan 167 . 

Då det för fabrikens drift är nödvändigt att golvpl anen 

i den nya delen komma i samma höjdl ägen som i den gamla 

är det ofr·ånkomligt att byggnadernas höjd ökas till 

12 m för att undvika den oekonomiska och för stadsb ilden 

föga pr ydliga takform, som nu utmärker den gaml a byggnaden. 

För at t den nya fabriken skall erhålla mesta möjliga 

ljus i a lla l~kaler, har byggnadenindragits sex meter 

fr ån tomtgränsen mot stadsägorna 168 och 171. 

i 
/I 

Stadsar kGekt . 




