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ANTAGET AV KOMMUNALFULLMÄKTIGE 1 
ARDALA KOMMUN DEN 1 APRIL 1969. § 16 
BETYGAR 
Lennart Gu s tafsson 
LENNART GUSTAFSSON 
KFLM ,S ORDF 

Genom lago kroffvunnef bes/uf elen 11.9 (9&9 

fo"fs föllck! k5ns$Tyrelsen / Skorabol'!j-S lån 
å denna korta åskådli9 gJorda öndr"~ och 
vfvldsnt'ng av byggnadsplan; bet:y9or 

M tlonstens vagnar : 
IngrId Rosenberg 
Ingrid Rosen6erg 

Denna detaljplan har 
ändral$~enOm beslut 
S8n §.l .1. .. ./2073 ... . 
Se akt .13 ............... . 

KOp/"o 

FöRS LAG TI LL ÄNDRING OCH UT VI DGN I NG AV BYGGNADSP LAN FöR DEL AV 

ARDALA SAMHÄLLE 
DEL AV ARDALA 12 M. FL. FASTIG HETER 

VÄ ST RA GE RUMS SOCKEN, ARDALA KOMMUN, SKARABORGS LÄN 

Upprättat år 1967 - 68 av K-Konsult 
Avdel ni ngen för samhäl l sp l anering 
Mariestad den 22 oktober 1968 
S ve n Ohman 

Sven Ohman 
Stadsplaneing. 

Grundkartan upprättad åren 1955 - 56 av distriktslantmatare 
Ol of Erasm i e och de lv is komp l etterad av K- Konsult år 1968 

GRUND KARTEBETEC KH INGAR 

gäl l ande omrldes - och bestämme l segräns 

" " 

fastighetsgräns 

vag 

sta ket 

dike 

häck 
huvudbyggnader 

nivåkurvor + punkt i rutnät 
0 000 polygonpunkt 

+ 000.00 avvägd väghöjd 

BYGGNADSP(ANEBETECKNINGAR 
A. Gr änsbeteckningar 
___ byggnadspl anegräns 

gällande omrldes- och be stämmelsegräns 

" " " " a vseO Q att utgä 

------- väg- byggnadsmarks- och annan omrädesg rä ns 

~-......., särski l d områdesgräns (a nordnande av stängsel i 

---.. - bestämmel segräns 

:_-~~~~=::~ gräns l injer ej avsedoa att faststä l las 

B. Områdesbeteckningar 
3.1 1man plats 
[----J 
[---J 

vagmark 

park eller plantering 

~yggnadsmark 

E:F] område för allmänt änaamål 

" " bostadsändamål , fristående hus 

specialområae 

[Ri ~J omr åde för idrottsändamå l 

C. övriga beteckningar 

E~---··· ' ~J ............... . . . . . . . 
' :",~,:,.' 

u 
k _____ 

l 

<(9) 
n 

ma rk som icke får bebyggas 
m~rk tillgänglig för underjordiska le an i nga r 

"" Kci 11 ar l ös byggnad 

antal våningar 
Dyggnadshö jd 
vin dsinred ni ng ej tillåten Di 

73-055 - 007 · 1 3~ 
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Förslag till ändr i ng och utvidgning 

av byggnadsplan för del av 

ARDALA SAMHÄLLE 

del av Ardala 1 2 m. fl . fastigheter 

Denna detaljplan har 
ändrat~enom beslut 
S8n §J .1.. . ./207,3. .. . 
Se akt .13 ... ............ . 

Väst r a Gerums socken, Ardala kommun, Skaraborgs län 

73-055-007-133 

B E S K R I V N I N G 

Planområdets läge och omfattning 

Planan omfattar två områden. Det norra områd et är beläget 

söder om järnvägen Göteborg Skara. Det södra området 

nordväst om väg E 3. Områdena omfattar tillsammans c:a 

8,5 ha. 

Befintliga förhållanden 

Gällande planer 

Inom planområdet gäller byggnadsplaner fastställda av läns 

styrelsen den 24 juli 1958 och den 2 januari 1967, samt 

utomplansbestämmelser fastställda av länsstyrelsen den 3 

april 1964. 

Terräng och grundförhållanden 

Planområdet består till större delen av plan åkermark . 

Bebyggelse 

Inom det norra området har en del villor uppförts, och på 

det södra området en skola och en idrottsanläggning. 

Ägoförhållanden 

Huvuddelen av marken är i kommunal ägo . 

Plan fö r slaget 

Planändringen har till kommit dels för att tillgodose beho 

vet av mark fö r villabebyggelse, dels för att anpassa pla

nen efter befintliga förhållanden vid idrottsområdet och 

möjliggöra en utvidgning av retta. 

Parkering 

All parkering förutsättes ske på tomtmar k. 
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Vatten och avlopp 

Hela området kan enligt en av Ingenjörsbyrån VIAK AB gjord 

utredning anslutas till samhällets ledningsnät varvid dock 

de fem nordligaste tomterna måste bebyggas med källarlösa 

hus. För att den västligaste tomten söder om gatan i det 

norra områ det skall kunna bebyggas med hus med källare måe

te viss uppfyllnad ske. 

Grundkarta 

Grundkartan har upprättats år 1955-56 av distriktslantmä

tare Olof Erasmie och delvis ko~pletterats av K-Konsult åt 

1968. 

Samrå d 

Samrå d under planarbetets gång har ägt rum med länsarki

tektkontoret, vägförva ltningen, länslantmäterikontoret, te

leverket, statens järnvägar samt med kommunala nämnder. 

Mariestad den 22 oktober 1968 

s amhällsplaner i ng 

Antaget av Kommunalfullmäktige i 
Ardala kommun den l april 1969, § 16 
bxtygar : . -

Le~~t~~J 
KFLM: s ordf. ,fsson ~ 

Tillhör länsstyrelsens i Skaf2borgs Hin 

'eslut den ... ..!!..!). .... 19 .. '-9.; betyg'" 

(~~~ 
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LÄNSSTYRELSEN 
Skaraborgs län 

Landskansliet 
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Postadress 

Fack 

54201 MARIE$TAO 

'~A\ 
1':"f v 

nSSLUT 

11 . 9 . 1969 IIIG2 10 09 

l(or:1.:!un3.J.-=-ullmc..: :ti~:G i .A~ d8.J.n. ko!"amun 
KOm2UnQl~o~torct , -L 5 
532 00 SKAnA 

:;ed st öd av 108 § bY::;0nadsla~en f3.ststLller liinss t yrel
sen ett av kom:nuno.lfullmi.iktige 1. 4.1969 a n taget förslag 
till iindrin[; och utvidGni nG av bY[~Gnadsplan för del av 
Ard::lla saJ.l11iUle , del av ,~rdala 1 : 2 fJ fl fas ti<;lleter , 
V~1stra Ge~ums soc~:en. , Ardalct komtaul1 . Försla[;et har an
.:;i vi ts,J:l en av stf'.dspl3.l1cin:;en j örcn Sven Ö;1l118.n :'ir en 
1967-19 68 u;:lllr'ittad }:arta r~ed tillhörande oY·;b'11o.dsnla
no lffitii;llIJels er. Planförsl2.get ",r :'i tföJ."it av bcskri vn.1.n;·; . 

;(o.rto.'l s~call rörses ljed bevis 0::1 faststiillolsen sa;:Jt 
bY{;t~:lad8 ~)J8.ne bQ3t~L.':l~;lels CI'l1.'J. OC~l JGs}~ri v::'lir<;en l!18d be
vis 02:1 ltinsstY~"21sens beslut . 

J .. '11' ~c+ 150 1', 'DY ·'·11nd~ la"en _0.>, ~nl"'n ~._. _~lJ ,J _-'~, c..<. v c, ~ .L .......... v ....... c. 

et;...o. "beslut . Bevis , .:J.tt dett:l vV~L.J..it 
'-'~C' ·'1"0 )", 1-'1-,.., ·1-""'''''1 

'- -' k.J. ~u ~,,,, I_,-"~ V<...,,~_ . 

Gatuadress 

Hamngatan 1 

Telefon 

Osal ·600 00 

e ~j för:ls ~l1ot 

laza k~u:t , skall 
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Förs l ag til l ändri ng och utvidgning 
Denna detaljplan har 
ändRl~~enOm beslut 

av byggnadsplan för del av S8n §J .1 .. ,.1201] ... . 
ARDALA SAMHÄLLE Se akt .13 ...... .. ...... .. 
del av Ardala 12 m'fl. fastigheter 

Västra Gerums socken , Ardala ko,"mun , Skaraborgs län 

73-0 55-007-133 

B Y G G N A D S P L A N E B E S T Ä M M E L S E R 

§ l 

BYGGNADSPLANEO~ffiÅDETS ANVÄNDNING 

Mom. l. Byggnadsmark 

a) Med A betecknat område får användas endast för all

mänt ändamål. 

b) Med B betecknat område får användas endast för bo

stadsändamål. 

Mom. 2. Specialområde 

§ 2 

Med Ri betecknat område få r användas endast för 

idrottsändamål och därmed samhörigt ändamål. 

MARK SOM ICKE FÅR BEBYGGAS 

Med punktpricltning betecknad mark får icke bebyggas . 

§ 3 

SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER ANGÅENDE OMRÅDEN FÖR LEDNINGAR 

Å med u betecknad mark få icke vidtagas anordningar 

som hindra framdragande eller underhåll av underjor

diska allmänna ledningar. 

§ 4 
BYGGNADSSÄTT 

Med F betecknat om~åde får bebyggas endast med hus 

som up~f~ras fristå ende. 



- 2 -

§ 5 

BEBYGGELSENS O~~ATTNING 

Mom. l. Å tomtplats som omfattar med F betecknat område 

får endast en huvudbyggnad och ett uthus uppföras. 

l1ed uthus förstås här även med huvudbyggnad sam

manbyggd garage- och förrådsdel. 

Mom. 2. Å tomtplats som omfattar med F betecknat område 

får högst 250 m2 bebyggas. 

§ 6 

VÅNINGSANTAL 

Mom. l. Å med I betecknat område får byggnad uppföras 

med högst en våning. 

Mom. 2. Där våningsantal ej finnes angivet, får byggnad 

uppföras med det antal våningar som bestämmelser

na angående byggnads höjd mÖjliggöra. Dock får 

vindsinredning icke förekomma ovan ett plan belä

get på den för byggnaden tillåtna största höjden. 

Mom. 3. Å med n betecknat område får vind icke inredas. 

Mom. 4. I byggnad inom med k betecknat område får källare 

icke anordnas. 

§ 7 

BYGGNADS HÖJD 

Nom. l. Å med I betecknat område får huvudbyggnad icke 

uppföras till större höjd än 4,0 meter. 

Mom. 2. Å med siffra i romb betecknat område får byggnad 

uppföras till högst den höjd i meter som siffran 

angiver. 

Nom. 3. Uthus får icke uppföras till större höjd än 2,5 

meter. Med uthus förstås här även med huvudbyggnad 

sammanbyggd garage- och förrådsdel. 

§ 8 

ANORDNANDE AV STÄNGSEL I VISST FALL 

I byggnadsmarks- eller annan områdesgräns, som be

tecknats med fyllda trianglar, skall med hänsyn 

till trafiksäkerheten fastighet förses med stäng

sel vari ej får anordnas öppning som medgiver ut-
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fart eller annan utgång mot väg eller allmän pla-ts. 

Mariestad den 22 oktober 1968 

K- KONSULT 

för samhällsplanering 

Stadsp 

Antaget av Kommunalfullmäkti ge i 
Ardala kommun den l april 1969, § 16 

'1Iv0..wtv i,f'lu -VvwI 
b~tygar: • • ~. ') 

Lennart Gustaf ! on 
KFLM:s ordf. 

Tillhör länsstytelsens I Skaraborg, 1." 

l..,lut den .... .//.. .. 2 ... J 9..1..1.; ~etyga! 

//P~ tjä~e~ ~ 
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