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Beskrivning 

Tillhörande förslag till ändring av stadsplanen för 

kvarteret Sparbanken i Skara. 

För kvarteret med omgivande gator , som omfattar Cla l har, 

gäller stadsp lan fastställd den 20 januari 1956. Planen redo

visar en byggnadsrätt av delvis fyra våningar mot Järnvägsgatan 

samt mo t övriga gator i huvudsak tre våningar avsett för handels

och bostadsändamål med rätt till överbyggd gård. 

Den befintliga bebyggelsen utgöres väsentligen vid Järnvägs

gatan av äldre fyravånings stenhus med affärer i bottenvåningen 

och kontor och bost äde r i övriga våningar. Byggnaderna befinna 

sig i relativt gott skick. Samma gäller byggnaderna mot Skara

borgsgatan där emellertid våningsantalet är tre. Utmed Kloster

gatan och delvis Tvärgatan atgöre~ bebyggels~n av trähus huvud

sakljge~ i två våningar med butiker i bottenvåningen. Byggnader

na sy~es vara färdiga för sanering. Å tomten i hörnet av Kloster

gatan och Tvärgatan har äldre bebyggelsen rivits med avsikt att 

bereda plats för nybebyggelse. 

Ändringsförslaget följer i stort sett ge.llande plan med viss 

reducering av byggnadsrätten. Sålunda har rätten till överbyggd gård 

till stor del slopats. Likaså har våningsantalet delvis minskats 

från tre till två våningar mot Tvärgatan. 

Gatunät et har bibehållits med undantag fö r en mindre breddning 

aV Tvärgatan. Hörnavskärningar ha gjorts för att förbättra sikten 

i de relativt trånga gatorna . 

För att förbättra ljusförhållandena har i förslaget byggnads

kroppen mot Tvärgatan delvis förskjutits Cla fyra meter söderut. 

Anledningen till ändringen har bl.a. varit att genom en minsk 

ning av byggnadsrätten bättre till godo se kraven på biluppställ

ningsplatser å tomtmark inom kvarteret. En ytterligare reducering 

av byggnadsrätten hade av trafiktekniska- och trivselsynpunkter 

varit önskvärd, men med hänsyn till befintlig bebyggelse har en 

mera långtgående minskning av byggnadsrätten av ekonomiska skäl 

ej anse tts motiverad. 

Till förslaget bifogas stadsplanebestämmelser. 

Skara de~~7 december 1960 

\ L . .. '. lA ~~ 
jHenrik Schagerj 

Stadsarkitekt. 

\~~rad den 28 teb:uari 

/Henrik SCha~ 
stadsark i tekt 

1963 
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STADSPLANEBESTÄ~WELSER 

Sparbanken i Skara. 

§ 1. 

Stadsplaneområdets användning. 

Byggnadskvart er. 

Med BH betecknat område får användas endast för bostads- och han

delsä ndamål. Byggnadsnämnden må dock medg·iva inredning av gar age 

och lokaler för hantverk , som kan väntas icke medföra sanitär 

olägenhet för närboende eller eljest störa trevnaden. 

§ 2. 

Mark som icke eller i endast mindre omfattning får bebyggas. 

Mom. l Med punktpr ickning betecknad mark f å r icke bebyggas. 

Mom . 2 Med ringp ricknin g betecknad mark f å r överbyggas o ch användas 

endast på s ä t t , som för varje s ärskilt fall prövas lämpligt. 

§ 3. 

Byggnadssätt. 

Å med S betecknat område skall byggnad uppföras i gräns mot grann

tomt, där sådan gr äns förekomme r inom område t. Byggnad får dock 

uppföras indragen från gr äns mo t granntomt om detta prövas vara 

förenli gt med ett ? rydligt och ändam81senligt bebyggande av k var

teret. 

f 4. 

Våningsantal . 

110m. l Å .med II, III eller IV betecknat område får bygg~~d uppföras med 

respektive högst två, tre eller fyra våningar. 

Eom. 2 Utöver angivet våningsantal får vind ej inredas. 

!' 5· 
Eyggnads höjd . 

Mom . l Å med II eller III betecknat område får byggnad icke uppföras till 

s t örre höjd än respektive 7 , 6 och 10,6 meter. 

~lom. 2 Å med siffr a i romb betecknat område får byeg·nad uppföras till 

högst den höjd i meter räknat, som siffran angiver. 

§ 6. 
Taklutning. 

Tak får givas en lutning mo t horisontalplane t av högst 300
• 

Skar a den 27 december 1960 

'-\a.v"-lt \)~ 
/Henrik Schager/ 

BYGGNADSNÄ/v',ND=N 
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LÄNSSTYRELSEN 

SKARABORGS LAN 

LANDSKANSLIET 

IIIGl J4 61 . 

Hesolution . 

I :';1~AoSFULLMÄKTIGE 
D.nr 11;,6 
Ank. 3 yl 63 

~Ied stöd av 26 § byggnadslagen den JO juni 1947 fastställer 

länsstyre l senllirigenolll ett av stadsfullmäktige i Skara den 16 juni 

1961 antaget förslag till ändring av stadsplanen för kvarteret Spar-

banken i Skara , sådant förslaget åskådliggjorts å en av stadsarki-

tekten Henrik S chager Ar 1960 upprättad sanrt sedermera reviderad 

karta med därtill hörande beskrivning (Bil. A) och stadsplanebestäm· 

melser (Bil. B) . 

Förslaget berör en dell 20 januari 1956 fastställd stadsplan. 

Kartan skall förses med bevis om fastställelsen samt beskriv-

ningen och stadspla nebestämlllelserna med bevis att desamma tillhöra 

länsstyrelsens beslut denna dag. 

Jämlikt 150 § J st. byggnadslagen n. klagan mot beslutet ej 

föras . Bevis , att detsamma på grund därav vunnit laga kraft, skall 

åtecknas kartan . 

~ariestad å l andskan Ii t den 2 april 196J. 

B. allenius 

Stämpel Sex kronor . 

Stadsfullmäktige i Skara . 


