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Resolution . 

Hed stöd av 26 § byggnadsl agen den JO juni 1947 fastställer 

länsstyrelsen härigenom ett av stadsfullmäktige i Skara den 27 ok-

tober 1 961 antaget förslag till stadsplan för del av stadsägan 

nr 856 norr om kvarteren Priorn och Prelaten i $~ara , sådant för -

slaget åskådliggjorts å en av stadsarkitekten Henrik Schager år 

1961 upprättad karta med därtill hörande beskrivning ( Bil. A) 

och stadsplanebestämmelser (Bil. B). 

Förslaget berör den 7 april 1956 och den 20 december 1960 

fastställda stadsplaner. 

Kartan skall förses med bevis om fastställelsen samt beskriv-

ningen och stadsplanebestämmelserna med bevis att desarruna til l höra 

länsstyrelsens beslut denna dag . 

Jämlikt 150 § J st . byggnadslagen må klagan mot beslutet ej 

föras . Bevis , att beslutet på grund härav vunnit laga kraft , skall 

Jt ecknas kartan. 

Hariestad å landskansliet den 16 mars 1962 . 

på l änsstyrelsens vägnar: 

A~~?c-?h~~V;!,-V _ _ _ 
J . Sunnerho1m 

-

Stämpel Sex kronor. 

Byggnadsnämnden i Skara . 
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• . : 
:~ umfattning 
, Befintliga 
förhållan-

Beskrivning 

tillhörande förslag till stadsplan för del 

norr om kvarteren Priorn och Prelaten i Skara. 

Området, vilket omfattar c:a 4,4 har, gränsar i söder till 

kvarteren Priorn, Prelaten och Diakonen, i nordost till Harie

stadsjärnvägen, i norr till stadsägan 456 och i väster till stads

ägorna 456 och 456 A norr om elverket. 

Harken utgöres av mot norr svagt lutande åkerjord. Bebyggelse 

saknas. Omgivande bebyggelse i söder ut göres i kvarteret Prelaten 

av trevånings hyreshus i . slutet byggnadssä tt där kvarteret uppdelats 

i två stora gårdar. Kvarteret Priorns norra del, som erhållit be

nämningen Fornbyn, har en gles låg ä ldre bebyggelsef~v museal karak

t ä r. I sydväst ligger elverkets byggnader. I övrigt ~står omgivande 
\ 

markområ den av åkerjordar. 

Gällande För området gäller utomplansbestämmelser fastställda den 3/10 
planinstitut. 1947. 

Förslaget. 
Bebyggelse. 

Bilplatsbe
hov, pa r ke
ring . 

Område för 
idrott. 

Förslaget innebär en utökning av hyreshusbebyggelsen i kvar

tere t Prelaten med två kvartersbildningar kring Domprostegatans 

förlängning norrut. I väster har ett område för idrottsändamå l ut

lagts. Huskropparna ha grupperats kring mindre gårdar, som till sin 

utformning anpassats till den i viss mån bundna kvartersformen och 

väderstrecksorienteringen. Byggnaderna s rytmiska placeringar och 

olikartade gårds bildningar kontrastera mot kvartere t Prelatens 

sammanhängande huslängor mot Kaplansgatan och relativt stora något 

ödsli ga gå rdsbildningar . 

Den 

Exploateringstalen fö r de bå da kvart eren rör si g om c:a 0,5. 
2 totala bruttovåningsytan för bostä derna blir c:a 14000 m • 

I kvarteren har gårdarna läulnats fria från biltrafik. Ril·· 

platsuppställningar och par keringsplats er inom kvarteren ha lagts 

i perifera delar. En garagebyggnad bar placer ats i områdets östra 

del. Genom att en fristående byggnad för gar age ändamå l kan komma 

till utförande undvikes måhända de mindre tilltalande källargara

gena i bostadshuskropparna. Bilplatserna mot j ä rnvägen kan förses 

med skyddstak och motorvärmare för att ytterligare komplettera 

eventuellt kommande gara gebehov. Biluppstä llningsplatsernas antal 

motsvara r en biltäthet av 400 bilar på 1000 människor. 

Idrottsplatsen har tillkommit för att ge seminariets elever 

tillfälle till utomhusidrott och för att fylla samma behov för de 



Gatunätet. 

Avlopp s
nätet. 

Stadsplane
bestämmelser. 

Motivering. 

boende inom denna del av sta den. Bilparkeringsområde för idrotts

platsen har utlagts norr om idrottsplatsen. 

Som tidigare nämnts har Domprostegatan förlängts norrut. 

Gatan avslutas med en vändplats, vilken kan anslutas till en mindre 

väg norr om området med förbindels e till Hangelösavägen i väster 

och gamla Mariestadsvägen i öster. 

Aven utredning , som gjorts för att klargöra möjligheterna 

till en avloppsförsörjning, framgår att avlopp från området kan 

anslutas till befintligt avloppsnät. 

Till förslaget bifogas stadsplanebestämmelser. 

Förslaget har tillkommit fö r att fylla det relativt stora 

behov av bostäder som föreligger. Området ligger väl till ur 

olika synpunkter och staden äger mar ken. Stiftelsen Skarabostäder, 

s om bebyggt kvarteret Prelaten, har för avsik t att etappvis bygga 

ut omr ådet. Enligt uppgift kan ur värme synpunkt det nya bostads

området försörjas genom en enkel utbyggnad av befintlig värmean

läggning. 

Skara den ~l.l.1961 

J..o' ~q~ 
Henrik Behager 

Stadsarki tekt. 

Ti llhör länsstyrelsens i Skara

borgs län beslut den 16 mars 

1962 ; betygar 

På ~ltey~ar: 9 

Nils~~erg 7r 
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'~~t<J,,~~ (Ji(1O 
Bestämmelser L~J~/ff?~/11. ~~; 450/60' . 
tillhörande förslag till stadsplan för del av stadsägan 

nr 856 norr om kvarteren Priorn och prelat;e.::n~i....:.S:k:a:.r=a-:' -:-:-:=:::-__ -r 
E YO G ?-~;..~ ::> ! .~. : / .. ~ ~D:::? <~ 

I "~:"m c!o~ .. ..r.jJ.: ... 6.!.. .. 
§ 1. 

Stadsplaneområdets användning. 

Byggnadskvarter. 

C;c;l'icr,r .... ... ... 16, .......... . 

Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål. 

Med G betecknat område får användas endast för garageändamål. 

Specialområden. 

Med Ri betecknat område får användas endast för -*. idrottsändamål 

och därmed jämförligt ändamål. 

Med P betecknat område får användas endast för parkeringsändamål. 

§ 2. 

Mark som icke får bebyggas. 

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas. 

§ 3. 
Byggnadssä1tt. 

l med S betecknat område skall byggnad uppföras i gräns mot grann~ 

tomt där sådan gräns förekommer inom området. 

§ 4. 
Våningsantal. 

l med I eller III betecknat område får byggnad uppföras med högst 

en eller tre våningar. 

§ 5. 
Byggnads hö.jd. 

l med I eller III betecknat område får byggnad icke uppföras till 

större höjd än 4,4 och 10,6 meter. 

l med siffra i romb betecknat område får byggnad uppföras till 

högst den höjd i meter som siffran anger, 

§ 6, 
Taklutning. 

Tak får givas en lutning mot horisontalplanet av högst 30 grader. 

Skara den 31,1. 1961. 

Id, ~~~ 
Henrik Schager ' 

Stadsarkitekt. 


