
Tillhör byggnadsnämndens i Skara 
besl ut 1976 - 11- 01, § 437, betygar 
På tjänstens vägnar: 
Göte Wire'n 

Genom laga kraftvunnet beslut 
den 28.1 1977 fastställde läns
styrelsen i Skarabor9s län å 
denna karta åskådliQ9jord änd~ 
ring av stadsplan; betygar. 
Georg Hergert 
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FORSLAG TILL ANDRING AV STADSPLANEN FOR DEL 
AV STG 484 (UTVIDGNING AV KV TRANAN OCH 
SUMPHÖNAN) I SKARA J SKARA KOMMUN. 
Upprättat 1976-08-24 

~~~. 
Henrik Schager 
stadsarkitekt 

STADSPLANEKARTA 

AGränsbeteckningar 

- -- Stadsplanegräns belägen 6 m utanför föreslaget område 
Gällande områdesgräns avsedd att bibehållas 

--+f- ~ Gällande områdesgräns avsedd aH utgå 
_ - - Kvarters- eller annan områdesgräns 

-------- Bestämmelsegräns 
------------- Gränslinje ej avsedd aH fastställas 

BOmrådesbeteckningar 

Allmän plats 

1 1 Gata 

Byggnadskvarter 

1 BF 1 Område för bostadsändamål, fristående hus 

C Övriga beteckningar 

I> : -: .:-:.:-:-:- :1 Mark som 'icke får bebyggas 
+0,0 Gällande gatuhöjd 

I 

GRUNDKARTA 

Antal våningar 

Fastighelsgräns 
Gällande kvarters- eller annan områdesgräns 
Gällande bestämmelsegräns 
Byggnad, karterad efter fasadl injen 
Byggnad, karterad efter tak konturen 

--"-__ ..Il....__ Staket 

---..... Häck 

-... 

o 

+ 
1 
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Telekabel under markytan 

Träd, åker 
Väg 
Dike 
Strandlinje 
Fastställd höjd på gata eller väg 

Höjdkurvor 
Polygonpunkt 
Rutnätspunkt 
Nummer på fastighet redovisad i tomtbok 

Nummer på stadsäga eller stadsagoområde 
Kvartersnamn 

B 5 
Ejdern 

1\ 
v Anvisning, att samma fastighet är belägen på ömse sidor om linjen 



LÄNSSTYRELSEN 
Skaraborgs län 

PLANERINGS A VDElNINGEN 

Planenheten 
Byrådi rektor 
G Hergert/MT 

8255 BESLUT 

1977-01-28 11.082-3306-76 

~ \ '(:cn...:, +;_.,i:,iYH~!~(! ' / Skara 
1 _" 

j ,1; ;(. ni Jon 

I BN 1977 -02 -21 § ... t.3. ...... 
Byggnadsnämnden i 
Skara kommun 
Stadshuset 
532 00 SKARA 1977 -Dl ·ax 

Dm ...... 3.~.i.f.~1b ... .... .. 

Anslaget 
1977 -01-27 
Akten exp 

Utan avgift 

Kopia, kartkopia 
samt kopia av best 
och beskr till 

SPV 
penh 
1menh 
FBM 
BN 

l 
.. ····· ····· · ······· ·· ········· ·· ·· 1 

Fastställelse av stadsplan i Skara kommun 

Byggnadsnämnden i Skara kommun antog 1976-11-01 ett av stads
arkitekt Henrik Schager 1976-08-24 daterat förslag till 
ändring av stadsplanen för del av stg 484 (utvidgning av 
kvarteren Tranan och Sumphönan) i Skara med därtill hörande 
karta, bestämmelser och beskrivning. 

Planförslaget har underställts länsstyrelsen för faststäl
lelseprovning. 

Länsstyrelsen fastställer det av byggnadsnämnden antagna 
planförslaget med stöd av 26 § byggnadslagen. 

Jämlikt 150 § byggnadslagen får talan ej föras mot faststäl
lelsebeslutet. Bevis att beslutet vunnit laga kraft skall 
tecknas på kartan. 

Vid den slutliga handläggningen av detta ärende, i vilket 
länsarkitekten Rida1 beslutat och byrådirektören Hergert 
varit föredragande, har även företrädare för lantmäterienhe
ten, naturvårdsenheten och juridiska enheten deltagit. 

~W 
Håkan Ri da 1 

Kopia till 

VF-R 
1 andsant 
HVN 
knf 
KS 
Tvt 
Skolstyrelsen 
Fritidsnämnden 
Sociala centralnämnden 
Kul turnämnden 

överex 
akten 
laga kraft 

Postadress 

Fock 

Gatuadress 

Hamngatan 1 

Telelon 

0501·60000 
Telex 
59840 

Postgiro 

351 86·6 
542 01 MARIESTAD 



4. 
Tillhör byggnadsnämndens i Skara 8255 
beslut 1976-11-01, § 437; betygar 
p~ t j änstens v,ägnar : 

~~::J ' L 
__ --J I Göte Wiren~ 

1 ) DEC 1976 

n II .......... .. .. ~ ..... . 

Förslaget 

Stadsplane
bestämmelser 

Samråd 

BESKRIVNING 

tillhörande förslag till ändring av stadsplanen för 
del av stg 484 m m (utvidgning av kvarteren Tranan 
och Sumphönan) i Skara, Skara kommun. 

Området ca 0 , 5 ha utgöres av fyra tomter som undantogs 
vid fastställelse 75- 04 - 09 av förslag till ändring av 
stadsplan för del av stg 471 Stora Hindsbo, stg 484 m m 
(mellan kv Vråken och väg 47) i Skara , Skara kommun . 
Tomterna undantogs då det befarades att ljudstörningar 
från väg 47 skulle bli besvärande. 
Av den bullerutredning som verkställts genom hälsovårds
nämndens försorg 1975 - 09-11 framgår att varken uppmätt 
eller beräknad ljudnivå på tomterna i något fall över 
skridit immissionsgränsen för vägtrafikbuller utomhus . 

Förevarande bull erutredning har komplet terats av 
hälsovårdsnämnden 1976 - 06 - 29 . 
Trafikmängden på riksväg 47 har framr äknats ti ll år 1 985 . 
Gränsvärdena kan överskridas något och en ytterligare 
ökning fram till år 1990 - 2000 kan eventuellt påräknas . 
Vid planering av husen för dessa fyra tomtplatser bör 
hänsyn tagas till rumsorientering, uteplats m m. 
Treglasfönster kan också vara en lösning. 
Skulle gränsvärderna ändock komma att överskridas måste 
en förlängning av befintlig vall göras söderut med sådan 
höjd att besvärande lj udstörningar elimineras. 
Kostnadena för vallens för längning f år Skara kommun 
svara för . 
Kompletterande bullerutredning bifogas . 

Till förslaget b ifogas i vederbörlig ordning stadsplane
bestämmelser utformade efter Statens Planverks publika
tion nr 37. 

Samråd har skett med planenheten. 

Skara 1976-08-24 

\ *LI-"':'~ ~L~ < v-/;\ 
Henrik Schager q- l " 

stadsarkitekt 



Tillhör byggnadsn ämnd ens i Skara 
beslut 19 76-11-01, § 437; betyga r 
På jän sten s vägnar: 

8255 
3, 

i.'. 

1 i 02 ( i976 

11 ,. , .. ................ . 

STADSPLANEBESTÄMMELSER 

tillhörande förslag till ändring av stadsplanen för del av 
s tg 484 m. m. (utvidgning av kv . Tranan och Sumphönan) i Skara , 
Skara kommun . 

l § STADSPLANEOMRADETS ANVÄNDNING 

Byggnadskvarter 
Med B betecknat område får användas endast för bostads
ändamål. 

2 § MARK SOM ICKE FAR BEBYGGAS 

Med punktprickning betecknad mark får i c ke bebyggas . 

3 § BYGGNADSSÄTT 

Med F betecknat område får bebyggas endast med hus som 
uppförs fris t ående . 

4 § DEL AV Tot1T SOM FAR BEBYGGAS OCH ANTAL BYGGNADER pA TOMT 

l mom Av tomt som omfattar med F betecknat område får högst 
en fjärdedel bebyggas . 

2 mom På tomt som omfattar med F beteckant område får endast 
en huvudbyggnad och ett uthus eller annan gårdsbyggnad 
uppföras . 

5 § VANINGSANTAL 

på med romersk siffra betecknat område får byggnad upp
föras med högst det antal våningar som siffran anger. 

6 § BYGGNADS HÖJD 

l mom på med I betecknat område får byggnad icke uppföras till 
större höjd än 4 , 4 me ter. 

2 mom på med B betecknat område får uthus eller annan gårds 
byggnad icke uppföras till större hö j d ä n 3 , 0 meter . 
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7 § ANTAL LÄGENHETER 

på med F betec knat område får huvudbyggnad ick e in
rymma mera än två bostadslägenheter . I gårdsbyggnad 
får bostad icke inredas . 

Skara 1976 - 08 - 24 

\~U/~M-<- (A_f" . 
Henrik Schager 
stadsarkitekt 


