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Pastställd enligt länsstyrelsens 
lagakraftvunna resolution den 2 
december 1965; betygar Mariestad 
i landskansliet den 11 januari 1966. 
På tjänstens vägnar: 
Tor Jungkviet 
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U 558/65 

FORSLAG T/LL ANDR/NG AV STADSPLANEN 
• 

FÖR K\I. HERRGARDEN I SKARA 
Upprätf-af den 30 jan. 1965 

l~~~ 
Stadsarkitekt 

8ETECKNINGAR: 

St adsptanekar t O 

A. Gräns beteckningar 

Reviderat enligt byggnadsnämnden i Skara 

bes/c.Jf den 2J augusfi 1965, § J47 

\~~ 
Henri k Schager 

-+ - Stadsplanegräns belägen 6 meter utanför föreslaget område 

Gällande områdes- och besfömmelsegröns 

" " /I " avsedd af t u {gå 

----- Gatu-, kvarfers- och annan områdesgröns 

.- --~ --- - -
- . . - - .. 

Bes t ömmelse gröns 

Gränslinjer ej avsedda att 

8.0mrådes6eteckningor 
BYGGNADSX VAR TER 

fastställas 

~ Område för allmänt ändamål 

C. Övriga befeckningar 

C·~.3 Mark som icke får bebyggas 

II 

u 

Antal våningar 

GäLLande gafuhöjd 

Mark fillc;äng/iq för undefjordiska ledninqar 

Grundkarta 

!.. 37/ 

==~~ 

+ 

Fast ;ghetsgräns 

Fastighet sbefeckningar 

Vägar 

Huvudbyggnad resp. uthus 

Vattendrag, bäck 

Nivåkurva 

Punkt i rutnöt 

Kopians likhet med Origt/et betygas. 

Stock /JO lm den ''Y'': '9 ~" 

SV~ REPRT UIH!C;~3 AB 
----/ , 

G. Lundberg 

Grundkartans riktighet be5fCJrke~ : 

Skara d,Jn 30 /anuari 1965 
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Tillhör stads f ullmäkt iges i Skar a 
bes lut den 3 september 1965 , §109 . 

Ex O ffi C~L~~~'{, 

tillhU~&nde f~rsl~~ till ~ndrin~ av 

kvarteret nt:!lT[ården i Skara . 

" l 

,sTADSPL.I'"ld::;Ol·:_\l"l)1!JT,;, .:~:L~VIi;:J .. ·j ING. 

Bycgnads:':.vart er. 

Hed .. '1. 1:.et~c.:.:rl.:...t ol.ir~ ..... e i'Ll' RnvLincl~c E:IJ.ä.ac"C ~'Öl' 0.l:n!3.n t 

, 2 

V Å1\ ILG3.1\I. TAL. 

11. med II bct~ckl .. ::.t OlliI'bde fb_!' bYtG!J.BU uppfol'&s lhed .:-tÖEst 

Utöver s~givet v~nillLz31 .. tal f~r vind ic~e inredas . 

EYGG1.AD.3 "uJD . 

i\. .::ed Il betecknat umrade f::ir byt:t;na6 ic~~c uppfc:rös till 

större höjd ;n 3, J meter . 

Tillhör länsstyrelsens i Skaraborgs län 

beslut den2 .. ~, .. 19.f.Jbetygar __ :~.~s v,. gn~r~~ 

T 

Sbra der. }J j,tn . ISo;; 

\ ~ f) A ~------. . ~~ A' Henrl.:.;: .sC!la,::;e l 

stads~~r~:.i tekt 
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Tillhör stadsfullmäktiges i Skara 
beslut den J septemb!4r 965 , §109 • 
Ex officio: , p ! 

Llige , omf<..1tt 

ni.' C 1 bef. 

i.. .. ~)r{:C: Iland i-n 

Gä.J... ....... ~nde ':,la n 

. , .'}{, .:':IS L,1l"* 
. ",,' ',""" 

\ l Ol'lt -
~I/J..,v~, 

til:h~~3Lde I~161~L til: ~ndrinc av stadspl~neIl ~~r ~vart&ret 

H:errCL-rå,8!l .::.. .;)_-_~~re. . 

l,..v ~ncirillben berört olllrå.de c: 1..-.. C: , .::... i"'!.~ , o~;~f[.~ t t<.;.I' :!.:uvaranue 

kV<.trte:::-et derrcirdcn samt viss dE:2. &V oIll[i v.::.nde "P& r1u.!Qri.~ . 

Kv~rteret li ;,..Ler omec.eluart norr OLl JrysalJ. i stadötr:':dtarden 

mcci V~ster E.~t lal:ds museum c:& lJJ !;!.eter lcil1Lre norrut . Gater 

om stads:!1.:Arl:E;ll li ,er .i)oDl.::>rosteECtrG.E:n och v&ste:.. ... OIr.. Veterinär

illr:~t trlingen. 

Inor.1 kvarteret lie.Ger Kraks Vb:irtlshus C-ierr,.: . .'~rd) vilA:Bll bYbgnad 

lör ett tiotal i.r SE;,l0.1.l flyttades fr2.n Kr ål-: s sri:~ utf::":lt , 

t e gel valv t=n restb.UrCl.ilE.. . Eo t t env:";'Ili!16er. .) C;l vc..:.r, .. l tr .. vil~-:en 

utnyttj~E av Vtist~r~~L1aLd~ WU3eu~ llhr L~~e~!' _lit sin herr6~rds

.::.:.:rakt~·r . i3Y~~llaaen ~1' uppiör:l. i Ch vunlng Illed ld;'l:aren i 

SOll terrbtIlg~lar! , j i;..1. te: vi.J._ä!:lv;"l:illt. . Takformen ~r truten (afi.Sa t s 

till si.:teritai:) lJleQ val;n,de csvl"r . 

i-iar~.::en ':"~les sv 3tad(:r~ . 

F~r hV2rteret derr~~rd0L L~ll~r sta~sp1an fastst~~ld av 

K.LI.~ den 10 . 4 194c. .. 

1\öks- .Jch iörr.:..·.dsutry: .. .r,en til.L l>Yb~rH::..Jc;lls restaurQ!ie, har viset 

.::.,iL; v;;:.l'o. uti.llrb."c~~li~:... v~rfc.;r €..l. utbYL61.J.a2 aH3etts nöciv6:.lldi~;.. 

~~vL.:; behov ~.V &l.d:!:a :o~.:[..10r j &.Il'slLitl,-irli;' till 1'8stc.Ul'c.r.sel: 

~Y'-L .. n:;,uen }:O!.:_):e~·.tl..!'[. v.t:ns.:t ........ .:.. Uled tv...:.. .rly~~lcyl:.b'l.<...cer för19f,L.c. 

~~- ~!.\J.:.~rsid..::rl vilke.. i ciL ::ku~le ll:.rYl2.:·;u tie t·v ~e.l()V&t p;'k&.2.~ad€-. 

FCI .:.l. t t ar.i:r:Jtc. till huvudbY~~[lladens ~ldr(: atil hc.1" "t:;'llken 

v~rit E.tt f~ n G~t~l~ EerrE~r~ flytta hit ~~r ~~iintlig& 

s~na nya hL~~m:.l . 



~ulC;.t.:;:i i,e~eu.as in0L ,.,.s:.r_"'"-. 30 ... lo'."!" ;:"f::0J~.s.=...3 f0r dE:: c:.l.da ilyt;t..l

bYoeL~ds!'LE.. V.;:..,n:Ln::'-Bbnt1:...1et ;~<)r .. 1CJ.xi :J.E:r0.t,s till tv ':; • 

Tillhör länsstyrelsens i Skarabgrgs län 

beslut derr!i .. ~.: .. 19.&...2; betygar 

På~sten vägnaz· . 1 

?~ 
#~ el ~ -'1 __ - ._ ..... ]; ......... _ ... _000. 

T r Jungkvist 

.3tClc:.sar~.;:i t S1:::: t 
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lÄ.NSARKITEKTKONTORET 

I i'1ARIESTAD 

S k a r a 

Byggnadsnämnden 

för kännedom . 

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län . 

1505/65 

III G1 47 65 

BYGGNADSNÄMNDEN 

19. 11. 65 
--.IS-Dnr •••••.•.• e 'e ••••••••••• ••••• 

Aug. ändring av stadsplan för kvarte

ret Herrgården i Skara. 

Förevarande förslag till ändring av stadsp12llen har tillkommi t i 

samband med en aktuell tillbyggnad av Kråka herrgård . Tillbyggnaden inno

blir e.tt uppförande av tvll. flygelbyggnader. vardera en gammal byggnad som 

väl infogar sig i miljön. Vid den ena flygelbyggnaden skulle enordnaa 

sådana kBltsloltaler, som lir nödvändiga om rostau.rangrBreleen i herrgårds

byggnaden skall fil. fortfarande bedrivas . Det lir enligt länsarkitaktens 

mening mycket önskvärt att denna tillbyggned snart kan l::omma till ständ. 

Det antagna stadsplaneförslaget möjliggör att hel~ anläggningen 

kan ryllll!1as inom scmma tomt. Förslaget är emellertid inte fullständigt 

utbildat efter de anordningar i samband med bobyggelsen, sam förutsättes 

enligt den till byggnadsritningarna hörande situationoplanen. Denna upp

tar nämligen väg för bil tratilt samt parkeringsplats pI!. mark, som nu är 

ellmän plats, park enligt gällande stadsplan och som till mindre delar 

skulle utgöra kvarteromark enligt f Braverande ändringsförslag. 

Enligt länsariti tektens mening behöver i eamba.'ld med anläggningen 

stadsplanen omarbetas för ett större parti än som nu skett. Denna omstän~ 

dighet torde dock icke bBra förhindra att dot föreliggande förslaget nu 

fastställes. I samband med en senare överarbetning av stadsplanen kan de 

i ansökningsblanketten påtalade bristfälligheterna pil. kartan och i be

skrivningen tillrättaläggas . 

Kopia av detta yttrande har tillställts byggnadsnämnden. 

r,!ariestad i länsarlti tektkontoret den 18 november 1965. 

Folke ~irt~berg 
Remisshandlingarna. jäm'.;e l 

rullad kart a återställes . 

Granskningsblankett bifogos. 

RJ 
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LÄNSSTYRELSEN 
SKARABORGS LÄN I STADSFULLMÄKTIGE 

D.nr jlFI 
Ar.k, 7/;~ IW, S-

LANDSKA,\SLIET 

IllGl 47 65 BYGGNADSNÄMNDEN 

Uto.n c,v,';o:ift . 

Resolution. 

20. 12. 65 
/-Dnr~ .•.•.•..•••• ~ •• ••.••••••• 

!;led stod av 26 S bYISa;nulslagen 1'aststiiller Linsstyrelsen et t a v 

stadsfuLlmäktige i ::;kara den 3 september 1965 ant'"r:e t förslag till 

Lindrin? :.J.V stac.\.s"jJluncn fo:c lcv:.irtcret lIe rrr~i..-;.rden i iJkaro. . .r1örsln"r;et 

h8.r asko.dligpjorts a en nv stadsarkitekten henrik ::icha.o:er år 1965 

unprättuu sedermero. reviderad karta med tillhörano(: stadsplanebestäm

melser ( Bil. _·,. ) . llanförslaget iI' ~tföljt av oeskrivning ( lil .B. ), 

Kartan skall förses med bevis om fastst,illelsen samt stadsplane

bestiimI-1elsern" och besla' i vnin;,en Lled oevis ,ltt oes:c.m,:!a tillhöra läns

styrelsene beslut denna dar . 

JimliJct 150 0 tred.je stycket bygR:nc',C1.s1a,"'en ma l:lagan mot fast

sb.llel sen for, '.s allenust a v sakigare , som i Lirend et fr·~.mstclll t yr

l: , '-"lclc , vilket ileiteller uel vis lämnOl ts u t,J.n uiI'all. .0e sv:ircn s1;01a 

inL'ivascill Kunr.L . l,onu:lUnikationsl_iel=UL'tementet inom tre veckor h:ir-

eI ~e r . 

~'. i;iariestcE._ i land.sk:- ns iet uen 2 decel1lDex' 1965. 
't1{J 


