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GRUNDKARTA 

Fast i ghetsgräns 
- -- Gällande kvarters- eller annan områdesgräns 
- - -- Gä II ande bestämme Isegräns 

B ~ Byggnad karterad efter fasad linjen 

[Zf Transformatorbyggnad 

Vattendrag 

+ 000 . o Fastställd höjd på gata eller väg 

+ Rutnätspunkt 

~ Nummer på rättsl igen bestående tomt 

(l ) Nummer på administrativt bi Idad tomt 

450 Nummer på stadsäga eller stadsägoområde 

NAMNDEMANNEN Kvartersnamn 

K, , i " n~ li\het mt'd ori!!inalet betygu. 
StOl. hl' lfTl den /~:J. / / 19 ~ , 
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STADSPLANEN 

NAMNDEMANNEN 

FORSLAG TILL ANDRING AV 

FOR DEL AV KVARTERET 

M M J SKARA J SKARA KOMMUN. 
Upp ,.:.:: t"at 1977- 10 - 28 

\~~~ 
Henrik Schager 
stadsarkitekt 

STADSPLANEKARTA 

A Gränsbeteckningar 

- - - Stadsplanegräns belägen 6 meter utanför föreslaget område 
Gäl l ande områdesgräns avsedd att behållas 

Gällande bestämmelsegräns avsedd att behållas 

Gällande områdesgräns avsedd att utgå 
Gäl lande bestämmelsegräns avsedd att utgå 
Områdesgräns 

-- - - -- Bestömmelsegräns 

BOmrådesbeteckningar 

Allm än ptats 

~m-d Gata eller torg 
_ _ _ _ _ __ Park eller plantering 

Byggnadskvarter 

I A Allmänt ändamål 

Specia lom rå den 

Es I Transformatorstation 

C Övriga beteckn ingar avsedda att fastställas 

1.:...1' '.;...' .~' ....:.' ---'---''---'---'--·....:..J·. I Mark som in te få r bebyggas 
u Ledningsområde 

!-Q...9 Gäll ande gatuhöjd 
I,n Antal våningar 

~ Byggnadshöjd 

D Illustrationer och hänvisningar 
------------ ---- Ill ustrationslinje 

Tillhör länsstyrelsens i Skaraborgs län 
beslut den 16.8 , 1978 betygar 
På tjänstens vägnar: 

Ti llhör kommunfullmäk ti ges i Skara 
beslut 1978 -04-17; § 46, bet9gar 
På tjänstens vägnar : 

Georg He rger t 

Björn Birkoff 
Fastställd enligt länsstyrelsens laga
kraftvu nna resolution den 16 augusti 
1978; betygar 
Mariestad den 18 september 1978 
Georg Hergert 
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't'ÄNSSTYRELSEN BESLUT 

Skaraborgs län 
PLANERINGSA VDELNINGEN 
Planenheten 

1978-08-16 11 .082-1394-78 

Byråd i rektör 
G HergertjGP 

Kopia till: 

VF-R 
HVN 
KS 
Tvt 
Sven Wennerdahl 
rek+mb 
Karl Larsson 
rek+mb 
Bertil Persson 
rek+mb 
Greta och Ivar 
Söderqvist rek+mb 
Helmer Lundqvist 
rek+mb 
Axel Dahlberg 
E1verket 
Skolstyrelsen 
Landsantikvarien 
Föreningen Hem 
och Skola 
överex 
akten 
laga kraft 

Kopia, kartkopior 
samt kopia av best 
och beskr t i 11 : 

SPV 
penh 
1menh 
FBM 
BN 

. j . 

Anslaget 1978-08-16 

Akten exp 

Utan avgift 

Po:l adre u 

Fack 

S~2 01 MARlfSTAD 1 

Kommunfullmäktige i 
Skara kommun If=-
Box 109 ~KOl '" ;FLLLMÄKTKJE 
532 00 SKARA / 07f- J& 

D .nr / .. ~ 

Ellk 1J -CJ/ - ;;-t 

Fastställelse av stadsplan i Skara kommun 

Kommunfullmäktige i Skara kommun antog den 17 april 1978 ett 
av stadsarkitekt Henrik Schager den 28 oktober 1977 daterat 
förslag till ändring av stadsplanen för del av kvarteret 
Nämndemannen m m i Skara med därtill hörande karta, illustra
tionsplan, bestämmelser och beskrivning. 

Anmärkningar mot planförslaget har under utställningstiden 
framställts från ägare till Befallningsmannen 6, Smör berget l, 
Bisittaren l, 2 och 3. 

Anmärkningarna har behandlats av byggnadsnämnden i protokoll 
den 13 februari 1978 § 74 och ej föranlett några åtgärder. 

Planförslaget har underställts länsstyrelsen för fastställel
seprövning 

De sakägare som anfört anmärkningar mot planförslaget har be
retts tillfälle till yttrande varvid ägarna till Bisittaren 
1,2 och 3 samt ägaren till Smörberget 1 inkommit med skrivel
se i vilken vidhålles vad som tidigare anförts . 

Länsstyrelsen delar i allt väsentligt vad byggnadsnämnden an
fört i sitt bemötande av anmärkningarna och finner att dessa 
inte är av beskaffenhet att utgöra hinder för fastställelse 
av planförslaget . 

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

Besvärshänvisning bilaga formulär nr 4 . 

Vid den slutliga handläggningen av detta ärende, i vilket 
länsarkitekten Rida1 beslutat och byrådirektören Hergert 
varit föredragande, har även företrädare för lantmäterien
heten, naturvårdsenheten, juridiska enheten och vägförva1t

en samt länsantikvarien deltagit. 

Håkan Ridal 

GoluQdrou 

Hamngatan t 

(l~OL!) )~ 
l~org~er~ 

Tel.fon 

0501· 60000 

Telex Postgiro 

59840 35186·6 



8259 Tillhör kommunfullmäktiges i Skara 
beslut 1978-04-17; § 46, betygar 
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Läge, 
omfattning 

Befintliga 
planer 

Befintlig 
bebyggelse 

BESKRIVNING 

tillhörande förslag till ändring av stadsplanen för del 
av kvarteret Nämndemannen m m, Skara, Skara kommun. 

Kvarteret ligger i Skara tätorts södra del omedelbart 
norr om Gällkvistabäcken och gränsar i sin ändrade form 
i väster mot Härlundagatan . 

Förslaget omfattar den södra delen av kvarteret Nämnde
mannen, ett mindre parkområde och omgivande gator. Plan
området har en yta på 1,6 ha . 

För berörd del av kv Nämndemannen gäller stadsplan fast
ställd av Kungl Maj:t 1954-04-23. 

För omgivande kvarter och gator gäller stadsplaner fast
ställda för: 

del av kv Nämndemannen, kv Befallningsmannen av Kungl 
Maj:t 1948-08-2 0 

kv Musketören , del av Riddaregatan av Lst 1959-10 - 23 

kv Smörberget, kv Bisittaren, Hejderidaregatan, Stenås
gat an, del av Hä rlundagatan av Kungl Maj:t 1958 - 05 -16 

kv Vargen av Kungl Maj:t 1942-10-09 

kv Kronofogden, del av Härlundagatan, del av Jarlagatan 
av Kungl Maj:t 1955 - 01 - 21 

Gällande planer anger för kv Nämndemannen område för 
allmänt ändamål och område för bostadsändamål i två 
våningar . 

I vidliggande kvarter Befallningsmannen, Muske tören, 
Smörberget, Bisittaren och Vargen tillåter gä llande 
stadsplaner bebygge lse i en till två våningar för bostads
ändamål och i kv Kronofogden bostadsbebyggels e i tre 
våningar. 

Befintlig bebyggelse i kv Nämndemannen utgöres aven 
två-parallelli g LM-skola, en förskola för en deltidsgrupp 
samt fem mindre flerbostadshus i två våningar . 

I kv Kronofogden ligger flerbostadshus i tre våningar . 

Övriga vidliggande kvarter har villabebyggelse . 



Trafik 

Planförslag 

Vägar och 
trafik 
Gatunät 
Parkering och 
angöring 

Vatten och 
avlopp 

Stadsplane
bestämmelser 

- 2 -

Gatorna i området är måttligt tr afikerade utom 
Härlundagatan som i Skara t rafikplan betecknats 
som lokal huvudgata . 

Ändringsförslaget har aktualiserats av att skolan 
behöver en större skolgård. Förslaget innebär att 
parkområdet mellan kv Nämndemannen och Härlundagatan 
samt Hejderidaregatan övergår till kvartersmark . 
Gällkvistabäcken har förlagts i grönområde där nå
gon kulvertering av densamma ej är aktuell. 

Riddaregatan förlängs över Gällkvistabäcken fram till 
Stenåsgatan som breddas något . 
En busshållplats anordnas på skolområdet med infart 
från Härlundagatan och utfart mot Jarlagatan. Samma 
in-och utfart används för en parkeringsplats med 12 
platser. Ytterligare fyra parkeringsplatser anordnas 
vid Jarlagatan. 

VA-utredning bifogas förslaget. 

Till förslaget bifogas särskilda stadsplanebestämmelser 

Skara 1977-10-28 

l~~ 
Henrik Schager 
stadsarkitekt 

lil-lLu l~nS5:YTcrm . SluraberfS län 

\><slut den .J.~_,. _ J> : .. I ~ l'b. lOetnar 

På tlian tcm 

\ 



8259 Tillhör kommunfullmäktiges i Skara 
beslut 1978-04-17; § 46, betygar 
På t'änstens vägnar: 

STADSPLANEBESTÄMMELSER 

tillhörande förslag till ändring av stadsplanen för del av 
kvarteret Nämndemannen m m, Skara, Skara kommun. 

l § PLANOMRADETS ANVÄNDNING 

l mom Byggnadskvarter 

Med A betecknat område får användas endast för 
allmänt ändamål . 

2 mom Specialområden 
Med Es betecknat område får användas endast för 
transformatorstation och därmed samhörigt ändamål. 

2 § MARK SOM ICKE FAR BEBYGGAS 

Hed punktp rickning betecknad mark får icke bebyggas. 

3 § SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER ANGAENDE OMRADEN FÖR ALLMÄNNA 
LEDNINGAR 

På med u bete cknad mark får icke vidtas anordningar 
som hindrar framdragande och underhåll av under
jordiska allmänna ledningar. 

4 § BYGGNADS UTFORMNING 

l mom Vånings antal 

2 mom 

a) 

b) 

3 mom 

På med romersk siffra betecknat område får byggnad 
uppföras med högst det antal våningar som siffran 
anger. 

Byggnadshö j d 

På med II betecknat området får byggnad icke uppföras 
till större höjd än 7,6 meter. 

På med siffra i romb betecknat område får byggnad 
uppföras till högst den höjd i meter som siffran 
anger. 

Taklutning 

Tak får ges en lutning mot horisontalplanet av 
högst 30 0 

Skara 1977-10-28 'I.'lIIh~r Jän"'tvr<:"n, . Sm",," län 

beslut den .. ..l!e.:..'k.: .. I.q :!:$. oNy!!>r 

p~ l !~ns em ;';'g~ \..'\q L 'L'L4:) ,C.L- '}5'--'~ 
Henrik Schager ' 
stadsarkitekt . . ~:~~ ....... . 




