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Fastställelse av stadsplan i Skara kommun 

Byggnadsnämnden i Skara kommun antog 1977-09-21 ett av stads
arkitekt Henrik Schager 1977-08-08 daterat och 1977-09-21 re
viderat förslag till ändrad stadsplan för Ving 5:1 m m öster 
om Axvalls tätort, Skara kommun med därtill hörande karta, 
illustrationsplan, bestämmelser och beskrivning. 

Planförslaget har underställts länsstyrelsen för fastställel
seprövning. 

Förslaget är ägnat att tillgodose ett ändamålsenligt utnytt
jande av marken och ansluter till tillämpliga plananvisningar. 

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

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

Vid den slutliga handläggningen av detta ärende, i vilket tf 
länsarkitekten Ekelöf beslutat och byrådirektören Hergert 
varit föredragande, har även företrädare för lantmäterienhe
ten, naturvårdsenheten, juridiska enheten och vägförvaltningen 
samt länsantikvarien deltagit. 
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Til lhör byggnadsnämndens i Skara 
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Planförslag 

29SEP 1977 

BESKRIVNING 

tillhörande förslag till ändrad stad s plan för Ving 5:1 
m.m. öster om Axvall s tätort , Skara kommun 

Planområdet omfattar 2 ,7 ha och är be läget omedelbart 
öster om tätorten mellan Skaravägen, väg 683 och gamla 
järnvägsbanken Axvall - Skövde . 

För området gäller stadsplan fastställd av Lst 1976-
07-07~ För angränsande mark i väster och söder gäller 
stadsplaner fastställda av Lst 1967-10-25- respektive 
1976-07-09.v I övrigt gäller utomplansbestämmelser , 
Gällande p laner anger för planområdet kedjehus och f ör 
angränsande kvarter villabebyggelse . 

Området utgöres i huvudsak av ängsmark som faller ner 
mot Vingsjön. 
En geoteknisk undersökning av området har företagits och 
bifogas förslaget . Jorden bes tår under eventuell mylla 
av torv som bedöms ha en tjocklek på me llan O och 6 
meter. 

Enda bebyggelsen utgöres av ett bostadshus med uthus
byggnader" Väla Bäck" i den östra delen. 
Vidliggande bebyggelse i väster består av villor . Söder 
om järnvägsbanken har påbörjats exploatering för villa 
bebyggelse på fastigheten Ving Prästebolet 1 :3 m. m. 
I övrigt omges området av åker och ängsmark . 

En ändring av gä llande p lan har aktualiserats av resul
tatet från den geotekniska undersökningen . Det har be
dömts lämpligt att inte bebygga den de l av området som 
har sämst grundläggnings förhållanden , nämligen en yta 
på en c : a 90x65 m i den södra delen . 

Förslaget innebär en reducering av byggnadsrätten från 
22 kedjehus enligt gällande plan till 19 kedjehus . 
Parkområdet i söde r utvidgas . 
Den västra delen av området matas genom en förlängning 
av Husargatan som utformats som återvändsgata. I den 
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östra delen läggs två återväBdsgator norr och öster 
om kvarteret med anknytning till vä8 683 . 

VA-utredning b ifogas förslaget . 

Till förslaget bifogas särskilda stadsplanebestämmelser. 

Skara 1977-08-08 

\ LJ, ~'-'("'l//~ 
Henrik Schager 
stadsarkitekt 
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Förslaget reviderat 
enligt byggnadsnämndens 
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