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SKARA BORGS Li\;;:· 
LANB SKANSLI 

7?1/h6r Kornmvna/,cu//mok//c;e.s bes/u! 
om on/agande en//g-l § 6 l ' pl"'oloJ:v//el 
den f r I'eprvorl' /964, peslyri<:es - 1 JJli 1964 

, m _ .... ~ ............. . Lg~ 
B E S K R I V N I N" G Koi'n mu ned 1,",lll??cf1<I/9',z<; CJrd!' 

över förslag till utvidgad stadsplan för 

A X V A L L S T Ä TO R T 

i Valle kommun av Skaraborgs län 

upprättat den 8 oktober 1963 
r evider at den 24 januari 1964 
av arkitekt SAR Drott Gyllenberg 

Orientering 

Trafikleder 

Axvalls tätort är centralort i ~alle kommun 
och belägen mellan Skara och Skovde, 
8 km från Skara och 21 km från Skövde, 
omedelbart söder om den gamla exc ercisheden 
Axevalla hed. 
Ehuru heden numera endast sporadiskt användes 
av militärerna för övningar, håller man från 
det hållet styvt på att bebyggelsen i Axvall 
inte får lov att utbreda sig och inkräkta 
mera på heden än som redan blivit fallet. 
Undantaget härvidlag är den avsedda skol
tomten utmed Hedvägen som är en utvidgning 
aven äldre kommunal enklav på heden och 
vilken tomt plats åstadkommits efter särskilda 
förhandlingar med försvarsministern och 
chefen för armen. 

Länshuvudvägen mellan Skara och Skövde gick 
förr i Skaravägen genom tätorten men är 
numera utflyttad till ett läge på heden ca 
en kilometer norr om samhället och förbindes 
med .detta medelst Hedvägen. 

Skaravägen fungerar numera huvudsakligen som 
förbindelse till nämnda nya länshuvudväg 
västerut ,mo.t Skara respektive som väg till 
Varnhem österut. 

Järnvägen Lidköping,-Skara-Skövde och järn
vägen Axvall-Stenstorp gick förr mitt igenom 
samhället, men är numera nedlagd, varför före 
detta järnvägsmarken i planförslaget avsetts 
för andra ändamål. 

Söderut från Skaravägen utgår vägar till 
Olofstorp respektive 'Stenum. 

l 
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Diverse gamla avstyckningsplaner inom 
samhället har genom särskilt utställ
ningsförfarande innevarande år begärts 
upphävda. 

Den 25 oktober 1957 fastställdes av 
Kungl. Maj:t stads~lan för del av 
V,ing 151 omfattand~ en grupp fler
familjshus och tre kvarter för egna
hemsbebyggelse öster om Stenumsvägen. 

Ett tidigare upprättat stadsplaneförslag 
omfattande hela det dåvarande muni
cipalsamhället antogs av municipal
stämman den 29 december 1952 men har 
sedan blivit vilande i avbidan på lös
ni ngen av vissa trafikfrågor, och 
ersättes i princip av förevarande 
stadsplaneförslag. 

Den 'centrala delen av tätorten mellan 
Skaravägen och Bangatan har avsetts 
för tvåvåningsflerfamiljshus kring 
ett centralt torg med rätt -att anordna 
butiker och andra lokaler i botten-. -
van~ngen. 

Det redan påbörjade flerfamiljshusom
rådet öster om Stenumsvägen har före
slagits utökat österut. 

Nya kvarter f ör egnahemsbebyggelse 
har föreslagits söderut mellan Stenums
och Olofstorpsvägarna så .långt som 
markens beskaffenhet och höjdför
hållanden gör detta lämpligt. 

I övrigt har i planen registrerats kvar
ter för befintlig egnahemsbebyggelse 
utmed Skaravägen på ömse sidor om 
ovannämnda centrumbebyggelse och där
vid har medtagits den egnahemsbebyggel
se som de två senaste åren tillkommit 
i kvarteren Infanteristen, Husaren och 
Knekten på dispens enligt detta plan
förslag. 

Vidare har även en d·el av Hanaskede i 
västra delen av tätorten föreslagits · 
för egnahemsbebyggelse. ' 

I Axvall finns en d el -småindustrier 
och verkstadsföretag insprängda bland 
bostadsbebyggelsen. Dessa kal'!· emeller
tid alla l:letraktas som mindl'e,; men bör 
i alla fall på längre sikt flyttas ut • 

• , ... , . ' . 

Tidigare 
planläggning 

Områden fär 
bostads- och 
handelsändamål 

Områden för indu
striellt ändamål 

, -, 
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Områden för 
industriellt 
ändamål 

Områden för 
allmänt 
ändamål 

Områden för 
trafik ända
mål 

Parker och 
planteringar 

Vatten och 
avlopp 

Skara som ovan. 

2. 

I planens västra del har därför utlagts två 
småindustriområden om 2 resp. 3 hektar 
väster om Olofstorpsvägen. 
Även mejeriet norr om Mejerigatan har inlagts 
i planen i enlighet med befintliga förhållanden 
och området så utformats att det kan vara kvar. 

Öster om Olofstorpsvägen ligger ett annat 
industriföretag, Axvalls Bryggeri, som numera 
äges av Stockholmsp,ryggerierna. 
För att möjliggöra en avs,edd eventuell ut
byggnad därav har dess område utökats söderut 
över gamla järnvägsområdet. 
För att tillskapa erforderligt skyddsområde 
österut har därvid Bryggaregatan måst givas 
en ändrad sträckning och saneringen av kvar
teret Eken öster därom förutsatts medföra 
att den nya bebyggelsen får ett östligare läge. 

Utmed Hedvägen har inlagts två områden rör 
allmänt ändamål, ett för det befintliga kommunal
huset, söder om vilket en ny torgbildning 
föreslagits, samt norr därom ett för blivande 
l 'åg- och mellanstadieskola. 
Behov av ytterligare mark för allmänt ändamål 
kan inom överskådlig tid icke förutses. 

Skoltorget norr om Skaravägen är avsett som 
buss- och taxitorg och kvarteret Markören 
öster därom avses för bensin och service
station. 

För att möjliggöra avsedd sanering av den 
centrala bebyggelsen med bibehållande aven i 
samhällscentrum önskvärd exploatering har som 
komplement till centrum-kvarteren inlagts 
tre stycken områden för garageändamål, avsedda 
i första hand för biluppställning i anslutning 
till blivande nybyggnader. 

På grund av bebyggelsens omfattning i samhällets 
centrala delar har där icke några större om
råden kunnat avses som friområden. 
Då emellertid stora fritidsområden står till 
förfogande i terrängen utanför planområdet, 
är knappheten på mark för planteringar inom 
ifrågavarande del av planområdet av mindre 
betydelse. 
Inom planområdets södra, östra och västra delar 
har däremot rikligt med parker och planteringar 
kunnat föreslås. 

Utredning om vatten och avlopp bifogas plan
förslaget. Tillhör länss5'elsens i Skarabo~ län 

beslut de&' ... J).rY.::., 19..tih betygar 

4~ , ........... ~: ~sr;:;;r...a.~: ............ _ 
B... (j/~'~~ ;tt~ 

arkitekt SAR 
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• • Av skrift. 

IIIG1 29 64 . 

Resolution . 

Med stöd av 26 och 106 §§ byggnads lagen fastställer läns 

styrelsen ett av kommunalfullmäktige i Valle kommun den 17 febru

ari 1964 och av byggnadsnämnden i kommunen den J januari 1966 an 

taget förslag till utvidgad stadsplan för Axvalls tätort i Valle 

kommun. Förslaget har angivits på en av arkitekten SAR Drott Gyl

lenberg år 196J upprättad, sedermera reviderad karta med tillhöran

de stadsplanebestämmelser. Planförslaget är åtföljt av beskriv

ning. 

Kartan skall förse s med bevis om fa s tställelsen och stads

planebestämmelserna och beskrivningen med bevis att de tillhör 

länsstyrelsens beslut denna dag. 

Jämlikt 150 § tredje stycket byggnadslagen må klagan mot fast 

ställelsen föras allenast av sakägare, som i ärendet framställt 

yrkande, vilket helt eller d elvis lämnats utan bifall. Be nvären 

skall inges till Kungl. Kommunikationsdepartementet inom tre vec 

kor härefter. 

Mariestad i landskansliet den 25 oktober 1967 . 
på läns styrelsens vägnar : 

Åke Paulsson 

Bengt Sjögr en 



AVflkrift . 8il . II . 

BESK. RIVNING 

över försla« till utvidgad stadsplan för 

AXVALLS TÄ"rORT 

i Valle kommun av Skaraborgs län 

Upprättat den 8 oktober 1963 

reviderat den 24 j nuari 1964, 

av arkit kt SAR Drott Gyll nberg 

Orientering 

Trat'ikled r 

Axvalle t &tort är centr lort i Valle ko un och belä
sen mellan ~ ra och Skövde, 8 km fr1n Skara och 21 m 
från Skövd , omedelbart sUder o den g ala xcercisbe· 

d n Axev 11 hed. 
Ehuru h den num ra ndast spDradiskt anvUndea av mili· 
tärarn fUr övning r, håller an trån det h 11 t atyv1 

på att beby celsen i Axvall inte fAr lov att utbr da 
s ig och inkräkta era på heden än som redan blivit 

fallet. Undant eet härvidlag Ur den avsedda koltom
ten ut.ed nedv'cen aom ur n utvidgning avon Uldro 

komaunal enklav på hed n och vilk n t~tpl te dstad
kommits etter sUr skilda förhandlingar d :ilrsv rsmi-

nistern och chefen tör arm&n . , 

Llinshuvudv" «en m.1lan Skara och Skövde aick förr i 

$kamaVäaen g nom tätort n men är nume~a utflyttad till 

ett lä på heden c en kilometer DOrr om oambället 
och förbinde med detta elst HedVilsen . 

Skaraväcen fun~rar numera huvudsakligen som förbin-
• 

delss till nUmnda nya l änshuvudväs vUsterut mot Skara 

respektiv som v till Varnb österut . 

Järnvägen LidköpinS - Skara - SkÖVde och järnvägen 
Axvall - tenatorp giCk törr mitt igenom ·oambUllet . 
men 'r numera'nedlagd , vartör töre detta jUrnvugsmar
ken i plantörslaget avsett tör andra ändamdl~ 

Söderut från Skar vaeen utgår vägar tillOlofatorp 

respektive stenum, 



Diverse Samla GVstyckningsplaner inom samhUllet 

har genom s.rskilt utställningsförfarande inne
varand år begärts uppbävda . 

Tidigare 
planläsgning 

Den 2S oktober 19S7 fastställdes av Kungl . r'lsJ: 1: 
1 . 

stadsplan för del av Ving lS omfattande en grupp 

flerfamiljshus ocb tre kvarter för egnahemsbebyggel
oe öster om stonumsvägen . 

Ett tidigare upprtlttat sta.spla~efUrBlag omfattande 

bela det dåvarande municipalsamhallet antogs av md

nioipalsttlmman den 29 december 19S2 men bar oedan 

blivit vilande i avbidan på lösningen av vissa 

trafikfr or, om ersättes 1 princip av för v rand stad

palenförslag. 

Den centr la diilen av tätorten Inellan SkaraYilaen 

ocb Bangatan bar aVsetts för tvåvUninasf1er i1Js

bus kring ett centralt tora med ratt att anordna bu

tiker och andra lokaler i bottenv ningen . 

Dot redan päbUrjade flertamilJehusområdet öster om 
stenumsv'gen har töreslagits utökat ö terut • 

• 

Områden för 
bostads- och 
handelslindamlU 

Nya kvarter för ' .gnaholllsbebyg els8 har töreslagi.ts 

söderut lIan tenuIIIs_och Olofstorpsv'garna så länet 

som mar~ens beskattenhet ocb höjdförbål10nden gHr data 
lämpliat . • 

I Uvrigt bar i planen registrerats kvarter ~ör be~intlig 

e«nabemabebys elso utmed Skarovägen på Umse idor om ovan

nämnda centr~mbebYGg.lse ocb d~rvid bar medtagits den egna

bemsb.~YGgelse som de tva s na te åren tillko it i kvarteren. 
Intanteristen, Husaren oob Knekten på dispens enligt detta plan

förslag~ 

Vidare har även en del av Hanas~ede i västra delen av tlli tor-
• 

ten föreslagits för eanahemsbebygg lao . 

I Axvall finns en del e dindustrier oc~ verkstadsföretas in- Områden tör 
sprän~a bland b08tadsbeby.~nelsen . Dossa kan emellertid alla ~ndustriel1t 

a~ -~ . ändamål 
betraktas som mindro , men bör i alla fall på länare sikt fly t-

• 
tas ut . 



Områden t"ör 
industriellt 
Undamill 

. . 
, 

Omr den t"ör 
allmänt 
lind' 11111.1 

Omr den t"ör 
trat"ikända
mdl . 

Parker och 
planterin ar 

2 . 

I planen e västra del hor dUrt'ör utlagts tvd 

slIIåindustriomrdd n 0111 2 ~'sp. , hektar väster 

om 01ot"storpsvUsen . 
.. 
ven mejeriet norr om MeJorigatan bar in1aats i 

planen i enlighet med bet"intliga t"Urh llanden och 
området ad utt"ormata att det l~an valla kvar . 

Ö stor om Olot"storpsviigel1 1im:er ett annat industri

t"öretaa, AXvn1la Bryggori, som numera äges av stook

holmsblVYGgerierna •. 

För att möJliac6ra en avsedd ventue1l utbygenad 

därav bar des e 01111' de utökats söderut över gamla 

Järnvä samrådet . 

FUr att tillekap ert"orderliat akydds 
. ~ ~. l . 

hardurvld BwY8 areaatan måst lvas en 

r dUsterut 

lindrad strll6k-
nin och anneringen v kvarteret n · Uater därom 

förut satts medföre ~~t den nya bebys e1sen fle ett 

östlisare ll1ae . 

Utmed Hedvägen har inlagt a två olllrAd n för all.l!lUnt 

tindamål, ett för det befintliga kommunalhuset, söder 

0111 vilket en ny torBbildning fUreelagits, amt norr 

dlirom ett för blivande 1ag- ooh .. ellanetadie kola . 

Sehov av ytterlisare l!Iarl~ för allm"nt lindamål kan 

inom överskåd1i6 tid ieke t'örutses . 

ko1torget norr om Skaravtlaen Ur avsett eom busa- ooh 

taxltora och kvarteret MarkHr n öster d~rom avaea för 

bensin- och servicestatton. 

För att InöJlt6göra av edd aanering "V den central 

bebY8ae1sen med bibehAll nde aven 1 eambUllsoentrum 

önskvtird exploatering bar 60111 ko pl ent till contrum, 

kvarteren inl06t5 tre stycken områden t'ör garacre&nda

mål, avsedda i €örata hand för btluppstäl1ning i an

slutning till blivande nybY6gnader . 

på grund av bebyggelsens omfattning i samhtlllota con

trala dolar hor däri ioke nåara större områden kunaat 
avses som €riområden. , 

D e el1ertld stora fritldao råden står till förfoaan . 

de i terrängen uton€ör planomr4det , är knappheten på 

mark €ör planteringar inom itr4sovarand del av p1an
o rådet av mindre betydelse . 

Inom plonområdets södra , östra och vUetro delar har 

däremot rikligt med parker och plan~ rinaar kunnat 

t"öresUl s . , 



Utr dnin o. vatt.n och avlopp bi~ogaB plan-

1"6r8la et. 

Vatten ooh 
avlopp 

Skara som ovan . 

Drott Gyllenb ra 
IDrott 0)'11 nbergl 

arkitekt SA 

TillhÖr Ko unal~ullmtlkti6es b slut 
om antaaand enligt § 6 i pr tokollet 
den 17 ~ebrUQri 1964, bestyrs e 

r Id P reson 
Kommunal~ullmUktlBoS ordförande 

Tillhör lUn styrelsen. ;I; s:karabor IS 
län beslut den ,f!r~~h6ey /"J 6)

betygar 
på tJänet na V. narl 

• 

Tillhör bY6b~adsnämndens boslut 
m ~tQaande enlist § 2 ! pro

toko11et den , . 1. 1966 bestyrkos 

Oscar Frykmer 
. BYClJn dan1imn4iena ord~ijrande 

RUtt avakriv t b tygar 

E~1i _ ~p ,:aa C~ ~..s(J~ 
m'''l losson 



Avskrift . 

STA D S PLANEBE S T ÄMM EL S ER 

tillbörande förslag till 

utvidgad stadsplan för 

AXVALL~ T Ä TORT 

i VALLE kODWun 

av Skaraborgs län 

upprUttat .den 8 oktober 1963 

revidorat den 24 Januari 1964, 

av arkitekt tiAR Drott Gyllenberg 

~ 1. 

:''TAPCPLANIiD1RÅDETS ANVÄNDNING 

Mo • 1. ayg gnndskv rter 

• 

4) Med A b tecknat område får nvändae endast för a llmänt än-

b) 

c) 

d) 

) 

dam/U . • 
Med B betecknat område f r använda endast f ör bOt.tadeUn-. 
damål . . 
Ued 111 bet eknat omr de får använda a endast för bos tads_ 

och handelaä ndamlil . 
• • 

M d .:III betecknat omr de f r anvi.induG endast för smiHndustrJ. 

Undamål av aådan beska:t:t nhet att närboende ej vällas 011:1-
• • 

genheter med bä nsyn till s undh t, brandsUkerhet och trev-
• 

nad . Bostäder fu dock anordnas i den utsträokning .-m tor-.' , 
dras tör 

Med .:Ib b 

tillsyn och bevakning av anlUagning inom områ det. 

tecknat område t r anv~dos endast 
. . 

ä ndamål av s dan b skaften het att närboende 

tör småinduatr:l.. 

ej vållas 0111-

genh.ter med h'nsyn till s undhet, brandsUkerhet och trev

nad . Byggnaden tur 'dock uppföras ller inredaa för med in

duatr1röre1s en s amhöriga bosttl.der .SWllt, dar så prövas lämp

ligt, Uven tör annat bostadoUndamå1 • . 

f) Med G betec not omr de får anvUnd s erldas~ för garagolinda

ål .-

s) M d C betecknat område får anvUndas endast för aamlinae

och förenineslOkaler och därmed samhör~gt · ' ndamå l . 

~o • 2 . " p_cialomr den 

Med Tm boteokna t områ de t'~r anvtinda enda at för mod motor

trafiken oa~töriat service~ndamal . 



§ 2 . 

~IA.RK Sm·l ICKE ELLER I ENDAST I'iINDRE OMFATTNlNG FÅR BEBYGGAS 

Med punktprickning betecknad mark ~Ar icke bebY6~as . 

§ l . 
SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER ANGÅENDE OMRÅDEN FÖR LEDNlNGAR 

Å med u betecknad mark ~å icke vidtagQs anordningar som hindra 

framdragande eller underhåll av underjordiska allmänna ledningar . 

§ 4 . 
BYGG'lADSSÄTT 

Mod F betecknat område ~dr bebYBGas enda et med hus so upp~Uras 

fri4lltllende . 

§ S· 
DEL AV Ta·IT SOM FÅR BEBYGGAS OCH ANTAL BYGGNADER Å TOMT 

!J0m. 1 . Av tomt som omfattar med F betecknat omrAd\e får högst 

en femtedel bebYGgas . .. 
Mom. 2 . Av tomt som omfattar med F betecknat omrdde får endaot 

en hUVUdbyggnad och tt bthus e11er annan ' slrd bYBgnad 
uppföras . 

Mo • l . Av tomt s om omfattar mod Jm ell r Jb beteoknat område 

l' r böset n fjärdedel b byggas. 

§ 6. 
VANlNGSANTAL 

, 
~Iom. 1 . Å med I eller :J:l: betecknat område får byggD d uppföras 

med aespektive bIJ6st en ocb två våningar . 

Mom. 2 . Å med v betec.nat område får utUv r angivet v ningsan

tal vind inr das. 

Mo • a. Dar vånincsantal ej finnes angivet. får byggnad uppföras 

med det antal våninsar 80m bestUmm lserna angående byag

nads böjd möjligglSra. Dock tar vindsinredning icke; .• ,1 .... e

komma ovan ett plan belaget på den för byggnaden tillåt

na ,största hlSjden ,. 

§ 7 . 
BYGGNADS ~ÖJD 

Mom. 1. Å ed ~ Xv eller II betecknat r de far bygCnad icko 

uppföras till större böjd än res ktive 4 . 4, S.6 och 7.8 
meter •. 

~lom . 2 . Å med oiffra i ro b betecknat område f!år bYCgnad uppföras 

till bö et den höjd i meter som 8iffr.a~ an"iver . 



2. 

§ 8 . 

T AKWTNJN G 

Mom . 1. Å X eller II betecknat områdo får tak givas en lutning 

mot horisontalplanet av högst '0°. 
!-lo~ . 2 . Endast Il. med I v betecknat omrlide får tak Sivss on lut

ning mot horisontalplanet av hötrst 4,°. 
§ 9 . 
ANTAL LÄGENHETER 

Å med F betecknat område fär huvudbyggnad icke inrymma flera än 

tvd boetadslägenheter . I gårdsbyggnad fär bostad icke inredas . 

§ 10. 

ANORDN'ANDE AV STÄNGSEL I VISST FALL 

K kvnrters- ller annan områdesgrllns som betecknats med streckad 

linje, kall med hänsyn till trafiksäkerhet n fastighet förses mod 

stl1ng8 l vari ej fAr nordnas öppnina som medaiver utf'art eller 

annan uta ng ot ata eller allmän plats. 

Skara 80111 ovan. 

Drott Q,yllenberg 
IDrott Gyllenb.rgl 

arkitekt &\8 

Tillhör kommunalfullmUktises 
beslut om antagande enligt 

Tillhör bY66Dadsnämnden. boslut om 
antagande nlist § 2 i protokollot 
den a.l. 1966 best yrke. 

Ose r Frykmer 
Byggnadsnämndens ordförande 

§ 6 i protokollet den '7 febru -
ri 1964, beetyrkee 

Harald Persson 
KommunnlfullmUktises ordförande 

Tillhör länsstyrelsens i Skaraborgs 
IUn beslut den jl[ okA> f, er" 1'7bf
betYGar 

Pd tjUnstens vagnarl 

Bongt SJUgren 
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2 ! SKA RAQOR GS LÄNS 
LANDSKANSLI 

Til/hor Kommuno/w//mäkl/qes bes/ul 
om an/agande en//q! § 6 l' pr%lo//e! 
den 17 I'ebruor/ 19G-9, bes/yrkes 

;LC~ - 1 JULI 1964 

ID ...................... kommuno!ft/l/mö;"lfge5 ord/. 

S T A D S P L A N E~E E S T Ä Ic1 IV[ E L S E R 

tillhörande förslag till 

utvidgad stadsplan för 

AX V ALLS T Ä TORT 

i VALLE kommun 

a v Skaraborgs län 

upprättat den 8 oktober 1963 

reviderat den 24 januari 1964, 

av arkitekt SAR Drott Gyllenberg 

§ 1. 

STADSFLAHEOI'IRÄDETS A: . VÄND NI;; G 

Mom. l. Byggnadskvarter 

al Med A betecknat område får användas endast f ör 
allmänt ändamål. 

b) Med B betecknat område får användas endast för 
bostadsändar.ål . 

el Med BH betecknat område får användas en~ast för 
bostads- och handelsändamål. 

d) Med Jm betecknat område får användas enda~t f ör små- . 
industriändamål av sådan beskaffenhet att närboende 
ej .vållas olägenheter med hänsyn till sundhet, brand
säkerhet och trevnad. Bostäder f å dock anordnas i 
den utsträ ckning som fordras för tillsyn · och bevak
ning av anläggning inom området. 

el ]'1ed Jb betecknat område får användas endast för· 
småindustriändamål av sådan beskaffenhet att när
boende ej vållas olägenheter med hänsyn till sund
het , brandsäkerhet och trevnad. Byggnad får dock 
uppf öras eller inredas för med industrirerelsen 
samhöriga bostäder samt , där så pröva s lämpligt, 
även för annat bostadsändamålo 

. fl Med G betecknat område får användas e l'ld a st .. f ör 
garageändamål. 



g ) Med C bet4cknat område får användas endaEt för 
samlings- och f öreningslokaler och därmed sam
hörigt ändamål. 

Mom. 2 . Specialområden 

§ 2. 

Med Tm betecknat område f år användas endast 
f ör med motortra fiken samhörigt service-
ä ndamål. . 

r-lliRK Sor'i ICKE ELL~R I ENDAST lJiINDRE OI'tLFATTNIN G FÅR 
BEBYGGAS 

Med punktprickning betecknad mark får i cke bebyggas. 

§ 3. 

SARSKILDA FvliliSKRIFTER AN GÅENDE OMRÅDEN RJR LEDNINGAR 

Å med u betecknad mark få icke vidta~as anordningar 
s om hindra framdragande eller underhall av under
jordiska allmänna ledningar. 

§ 4. 

BYGGNADSSÄTT 

Med F betecknat område får bebyggas endast med hus '
som uppf öras fristående. 

§ 5. 

DEL AV TOJlIT SOlv! FAR BEBYGGAS OCH ANTAL BYGGNADER Å TONT 

Mom. l. Av t omt som omfattar med F betecknat omr åde 
f år högst en femtedel bebygga s. 

P~om . 2. Av tomt som omfattar med F betecknat område 
f å r endast en huvudbyggnad och ett uthus 
eller annan gårdsbyggnad uppf öras. 

Mom. 3. Av tomt som omfattar med Jm eller Jb bet eck
nat område f år högst en fjärdedel bebyggas. 

§ 6. 

VÄNINGSANTAL 

I-'om. l. 
. ' . 
A med I eller II beteck~at område får byggnad 
u~p~öras med , respektive högst en och två 
van:J,ng9-r • 

" 

Mom. 2. Å med v betecknat område f år utöver angivet 
våningsant al vind inre~as. 

.' 



. . 

Mom. 3. Där våningsantal ej finnes angivet, får byggnad 
uppföras med det antal våningar som bestämmelserna 
angående byggnads höjd möjliggöra. Dock får vinds
inredning icke förekomma ovan ett plan beläget på 
den för byggnaden tillåtna största höjden • 

§ 7. 

BYGGKADS HuJD 

Mom. 1. Å med I, Iv eller II betecknat område får byggnad 
icke uppföras till större höjd än respektive 4,4; 
5 , 6 och 7, 8 meter. 

Mom. 2. Å med siffra i romb betecknat område får byggnad 
uppföras till högst den höjd i meter som siffran 
angiver. 

§ 8. 

TAKLUTNING 
< • • Mom . 1. A I eller II betecknat omrade far tak givas en 
lutning mot horisontalplanet av hö gst 300 • 

Mom. 2. Endast å med Iv betecknat område får tak givas en 
lutning mot horisontalplanet av högst 45 0 • 

§ 9. 

ANTAL LÄGENHETER 

Å med F betecknat område får huvudbyggnad icke inrymma 
flera än två bostadslägenheter. I gårdsbyggnad får bostad 
icke inredas. 

§ 10. 

ANORDNANDE AV STÄNGSEL I VISST F LL 

2. 

K kvarters- eller annan områdesgräns som betecknats med 
streckad linje, skall med hänsyn till trafiksäkerheten 
fast i ghet förses med stängsel vari ej får anordnas öppning 
som medgiver utfart eller annan utgång mot gata eller allmän 
plats . 

Skara som ovan. 

/Drote Gyllenberg/ 
arkitekt SAR 

TUJhör länsstyrelse", i Skar.bo~ län 

beslut den.$il.W!.,. ... ~r; betygar 

;;'//~.:'r 6)?7/7Cldsn~/lc/~n.s k S/(t'T 

o m <1"~O?<:'~t! l!-/7~9.,t. §:2 .: 

~do//t!~ q"rr-34 /9~ ~~yks 
OGL~Ir;:YL.D~UVu 
8wJrxtdsdt;~en.s CJrd+: 
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CIVILDEPARTEMENTET 

Postadress 
fack 
103 10 STOCKHOLM 2 

Avskrift 

Oalum 

Birger Jonsson 
Björklund 
530 50 AXVALL 

p 1307/69 

Besvär i fråga om stadspl an för Axvalls tätort i 
Val le kommun 

Dnr III Gl 29 64 

I beslut den 25 oktober 1967 fastställde länsstyrel
sen i Skaraborgs län ett av byggnadsnämnden i Valle 
kommun den 3 januari 1966 antaget förslag till ut
vidgad stadsplan för Axvalls tätort i kommunen. 

Förslaget, som även innehåller stadspl anebes tämmel 
ser, ha r angivits på en av arkitekten Drott Gyllen
berg den 8 oktober 1963 upprättad, sedermera revide
rad karta med beskrivning. 

Över länsstyrelsens beslut har Birger Jonsson, Gösta 
Johansson och Axvalls missionsförsamling anfört be
svär. 

yttranden i ärendet har avgivits av länsstyrelsen 
den 9 februari 1968 och av statens planverk den 
8 april 1969 . J onsson och Johanss on har inkommit 
med påminnelser. 

Kungl . Maj:t lämnar besvären utan bifall . 

Ingemar Korfitsen 

Curt Tornborg 
Bestyrkes i tjänsten 

Avskrift till '&M~ 
statens planverk L. Thurnell 
länsstyrelsen i Skaraborgs län 

(+ pr övade handlingar ) 
länsar kitekten i Skaraborgs län 
överlantmätaren i Skaraborgs l än 

(+ avskrift til l distri kts -

J lantmätaren ) 
byggnadsnämnden i Val le kommun 
Gösta Johansson, Hi l dingsberg, 530 50 AXVALL 
Axvalls missionsförsaml ing, 530 50 AXVALL 

Ga tua dress 
Lilla Nygalan l 

Telefon 

22 45 00 
08-236200 




