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Grundkarfans riklighet bes/yrkes : 
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Göf~ Wjr~n 

Förslag fill ändring av 'stadsplanen 

för del av kvarteret K(}(METEN 

i Skara 

upprättat den 14 augusIi 1967 

,.\ ...... ~~~~ 
Henr;H Schager 

stadsarkitekt 

BETECKNINGAR: 
STADSPLANCKARTA 

A . Gränsbeleckningar 

- - - sIadsplanegräns belägen J r(1 utanför föreslag@t område 
gällande områdes- och bestämme/segräns 

gällande områdes- o. bestämmelsegräns avsecld off utgå 

---- gatu-, kvarters- och annan områdesgräns 
----- bestämmelsegräns 
::-..::-..::-..::-:_-:_-= gränslinjer ej avsedda off fastställas 

B. Områdes be teckn;ng ar 

BYGGNADS KVAR TE:R 

II område för bosladsöndamål 

BS område för bostadsändamål. sammanbLjggda hus 
BH område för bostads - och handelsändamål 

C. Övriga beleckn;ngar 

lttrt3 mark som '-cke får bebl.Jggas 

mark för bLjggnad under markplanet 

fiN 
. . 

an/al van,ngar 

x mark lillgäng/;g för allmän gångtrafik 

GRUNDKARTA 

~ E:3 huvudbl.Jggnad resp. ulhlJs 
____ fasf;ghelsgräns 

:1 175 fas/;qhets.beteckn;ngar 

Genom laga kraftvunne t beslut den 22 novem
ber 1967 fastställde länsstyrelsen i Skara
borgs län å denna karta åskådliggjorda änd
ring av stadsplan; betygar 
på tjänstens vägnar: 
Bengt Sj ögren 
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LÄNSSTYRELSEN 

SKARABORGS LÅN 

BYGGi'rft. f).s~J _ÄJANDEN 

23. 11. 67 
/57 

LANDSKANSLIET 

IIIG 1 44 67. 

Dnr ......... . . ............. '.' 

Utan avgift. 

Resolution. 

Med stöd av 26 § byggnadslagen fastställer länsstyrelsen ett 

av byggnadsnämnden i Skara den 9 oktober 1967 antaget förslag till 

ändring av stadsplanen för del av kvarteret Kometen i Skara. Försla

get har angivits på en av stadsarkitekten Henrik Schager år 1967 

upprättad karta med tillhörande stadsplanebestämmelser . Planförsla-

get är åtföljt av beskrivning. • 

Kartan skall förses med bevis om fastställelsen samt stadspla

nebestämmelserna och beskrivningen med bevis att de tillhör länssty

relsens beslut- denna dag. 

Jämlikt 150 § tredje stycket byggnads lagen må klagan ej föras 

mot detta beslut. Bevis, att detsamma p å grund härav vunnit laga 

kra~t, skall åteckna 

~Mariestad i lan 

rtan. 

Paulsson 

Byggnadsnämnden i Skara. 

den 22 november 1967. 
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Ex officio : /' 

t'-~-_~ 
('-;-:-, ... , -' .. ' •.....•. ", 
J v. .' i·! ..... (-:$ ~ 

" ' . .II "~ :...I - ----J 
-Bii. . B. 

:< (j '~r l'V.7 Lo 'I ;' -v 

BESKRIVNING 

tillhörande förslag till ändring av stadsplanen för del av kvarteret 
Kometen i Skara . 

Ändringsförslaget omfattar största delen av kvarteret Kometen . Kvarteret 
ligger i de centrala delarna omedelbart söder om Skaraborgs gatan mellan 
Nils Billstensgatan och Kämpagatan . 

A tomt nr l ligger utmed Nils Billstensgatan och Bangårdsgatan en vinkel
byggnad i tre våningar av tegel, vilken tidigare inrymt en skofabrik 
jämte ett tvåvånings bostadshus i trä. Såväl bostadshuset som delen av 
vinkelbyggnaden mot Bangardsgatan är av saneringsmogen karaktär . 

A tomt nr 2 ligger mot Skaraborgsgatan ett nytt bostadshus i tegel och 
tre våningar. 

Tomt nr 3 inrymmer ett mindre bostadshus i trä . 

Omgivande bebyggelse utgör i kv Tullens södra del av ett relativt ny
byggt stenhus i fyra våningar och inredd vind inrymmande kontor , bio
graflokal och bostäder. Södra delen av kv Tellus är vid Östra Kungshus
gatan bebyggt med ett affärs- och kontorshus i två våningar med inredd 
vind . I kv Planetens östra del finns för närvarande en envåningsbyggnad 
som utnyttjas för bilförsäljning m ffi , området närmast Nils Billstensga
tan utnyttjas som parkeringsplats . Kv Stjärnans västra del inrymmer sa
neringsmogen trähusbebyggelse • Vid Bangardsgatan söder om kvarteret 
Kometen utnyttjas marken för i huvudsak järnvägsändamål. 

För kvarteret Kometen gäller stadsplan fastställd den 21 december 1964 . 

För vidliggande kvarter gäller stadsplaner fastställda för : 

l. Kv Tullens södra delar den 21 december 1956 . 

2. Kv Tellus och Planeten jämte järnvägsomradet den 30 april 1926. 

3. Kv Stjärnan den 25 juli 1958 . 

Gällande plan för kv Kometen tillåter bl a trevånings bostadshus mot 
Skaraborgsgatan och småindustribebyggelse i tre våningar mot Nils Bill
stensgatan och Bangårdsgatan. Gårdsrummet å tomt nr l får till större 
delen underbyggas . 

Ändringsförslaget innebär att bostadsbebyggelsen mot Skaraborgsgatan 
utökas västerut samt att större delen av bebyggelsen mot Nils Billstens
gatan få~ utnyttjas för handels- och bostadsändamål . Hörnet vid Nils 
Billstensgatan - Bangårdsgatan får bebyggas med byggnad i fyra våningar 
för bostadsändamål . Gårdsrummet fär som förut något utökat utnyttjas för 
underbyggd gård . 



· . 

Stadsplanebe
s tämrre lser . 

Andringen har tillkonuni t i anslutning till önskenål om en byggnation l 

huvudsak efter de riktlinjer som ändringsförslaget redovisar. Genom 
möjligheten att utnyttja den underbyggda gården för bilparkering kan 
bilplatsbehovet på ett tillfredsställande sätt täckas enligt gällande 
parkeringsnormer , utan att sidosätta förutsättningen för trivsamt 
ordnade lekförhållanden för de mindre barnen . 

Till förslaget bifogas särskilda stadsplanebestämmelser utformade enl 
Kungl Byggnadsstyrelsens anvisningar . 

TUlhOir länsstyrelsens i Skaraborgs län 

beslut den .. &.~Pc. .41..; betygar 

-4~~;i-



a) / 

b) 

Nom . l 

Mom . l 
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Tillhör byggnadsnämndens i Skara ~ 
beslut den 9 1967, § 279. • 
Ex of fic i o: ~ 

I'~ 

STADSPLANEBESTÄi·lHELSER 

tillh~rande f6rslag till ändring av stadsplanen f6r de l av kvar t eret 

Kometen i Skara . 

(; l 

STADSPLAlIEOERÄDETS lWÄI\DNING 

Byggnadskvarter 

Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål . 

By[gnadsnämnden må dock medgiva inredning av garage och lokaler 

f~r hantverk , som kan väntas icke medf6ra sanitär olägenhet f6r 

närboende eller eljest st6ra trevnaden . 

Med BH betecknat område får användas endast f6r bostads- och handels

ändamål . 

(; 2 

BARK SOI'j ICKE ELLER I ENDAST i~n;DRE OHFATTNING FÅR BEBYGGAS 

Hed punktprickning betecknad mark får icke bebyggas . 

Med punkt - och rin"prickning betecknad mark får icke bebyggas i 

annan mån än att källare må anordnas under gårdsplanet . 

§ 3 

SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER ANGAEHDE OgRADEN FCrt ALLNÄN TRAFIK 

~!ed x betecknat område inom byggnadskvarter få icke bebyg'gas 

på sätt som hindrar att området i jämnh6jd med angränsande gator 

och till en fri h~jd av minst 3 meter användes f~r allmän gångtrafik . 

;; 4 

BYGGNADSSÄTT 

Å med S betecknat område skall byggnad uypf6ras i gräns mot grann

tomt där sadan gräns f~rekommer . 

~. 5 

V ANINGSA;'TAL 

Å med III eller IV betecknat område får byggnad uppf6 r as till 

respektive h~gst tre och fyra våningar . 



110m. 2 A med III eller IV betec~nat område får utöver . angivet vånings

antal vind ej inredas . 

\; 6 

BYGGl<ADSHÖJD 

Å med III eller IV betecknat område får byggnad icke uppföras till 

större höjd än respektive 10 , 6 och 13 , 6 meter. 

Tillhör länsstyrelsens i Skaraborgs län 

beslut den.~.;?d?1:". 19.P; betygar 

Yl~ä~~'ä : ..... L··1~: ·· . ····~ir' .. ·~7···· · ······ 

Skara den 14 augusti 1967 

.\ \ \0 . ~ 
~~9.;I~YV ( 

Henrik schager 

Stadsarkitekt 



Omfatming , 
läge, befintliga 
förhallanden . 

Gällande planer . 

Förslaget . 

Tillhör byr.r.nadsnärr~dens i Skara 
beS;~ji~i~~tober ,1967/- § 279. 
Ex ~ ",7'6 ::::J, t_ ....... __ 

BESKRIVNING 

tillhör ande förslag till &,dri ng av stadsplanen för del av kvarteret 
Kometen i Skara . 

Ändringsförslaget omfattar största delen av kvarteret Korreten. Kvarteret 
ligge'r i de centrala delarna orr.edelbart söder om Skaräborgsgatan rrellan 
Nils Billstensgatan och Kärr.pagatan . 

A t omt nr l ligger u~ed Nils Billstensgacan och Bangårdsgatan en vinkel 
byggnad i tre våningar av tegel, vilken tidigare inryrr~ en skofabrik 
järr.te ett tvåvånings bostadshus i trä . Såväl bostadshuset som delen av 
vinkelbyggnaden mot Bangarasgacan är av saneringsmogen karaktär . 

A tomt nr 2 ligger mot Skaraborgsgatan ett nytt bostadshus i t egel och 
tre våningar. 

Tomt nr 3 inryrnrrer ett mindre bostadshus i trä. 

Omgivande bebyggelse utgör i kv Tullens södra del av ett relativt ny
byggt stenhus i fyra våningar och inredd vir:c inryrr;nance kontor , bio
graflokaloch bostäder. Södra delen av kv Tellus är vid Östra Kungshus
gatan bebyggt med ett affärs- och kontorshus i tva v,'~,ingar ITed inredd 
vind . I kv Planetens östra del fi,u-.s för närvarande, ..:n envåningsbyggnad 
som umytt jas för bilförsäljning ffi ffi, o~~det närrrast Nils Billstensga
tan umyttjas som parkeringsplats . Kv Stjärnans västra del inryrrrrer sa
neringsmogen trähusbebyggelse . Vid 3~lgårdsgatan söder om kvarteret 
KOITeten umyttjas marken för i huvudsak järnvägsändarrål . 

För kvarteret Korneten gäller stadsplan faststCilld den 2l december 196'+ . 

För vidliggande kvar ter gäller stadsplaner fastst ällda för : 

l . Kv Tullens södra delar den 21 december 1956 . 

2. Kv Tellus och Planeten jäJ"te järnvägsområdet den 30 apr il 1926 . 

3. Kv Stjärnan den 25 juli 1958 . 

Gällande plan för kv Kometen tillåter bl a trevåni ngs bostadshus mot 
Skaraborgsgatan och sr.åindustribebyggelse i tre vuningar mot Nils Bill
stansgatan och Bangårdsgatan . Gårdsrumret å tomt nr l får till större 
delen underbyggas . 

iindringsförslaget innebär att bostadsbebyggelsen mot Skaraborgsgatan 
utökas västerut samt att större delen av bebyggelsen mot Nils BilIstens
gatan får umyttjas för handels- och bostadsändaDål. [jörnet vid Nils 
Billstensgatan - Bangårdsgatan får bebyggas med byggnad i f yTa våning&r 
för bostadsändalrål. GårdsruIii:net far som förut något utökat ut":;Lt~ as för 
underbyggd gård . 



Stcdsplanebe
stär.ure l ser . 

imdringen har tillko:nmi t i anslutning till cnskerrål om en byg91ation i 
huvudsak efter de r iktlinjer som ~,dringsförs1aget redovi sar . Genom 
möj lig.'-leten att utnyttja den underbyggda garden rör bi:::. ;x;:....,~<cring kan 
bilplatsbehovet på ett tillfrec.1sstalla.i'l.d8 sätt t,'~c:l(as er.~i,'-;,t gCillarioe 
parkeringsnor.r.er, utan att sidosätta för~tsättningen för trivs21nt 
ordnade lek förhållanden för de mindre barnen. 

Till förs laget bifogas särskilda stadsplanebest~""elser utforrrade enl 
Kungl Byggnadsstyrelsens anvisningar. 

Skara den 14 a~ _sci 1907 

\ \ ? . :' ~ : /"") 
\(~~'"''-'-. I. rc~""" · ~"";,y-- )/ , 

nenrlK ~c.ii.6.ge.r 

stacisarkite~t 

Tillhör länsstyrelsens i Skaraborgs län' 
beslut den. _______ . _______ -- 19 ____ : __ ; betygar 

På tjänstem vägnar: 



a) 

b) 

Mom. , l 

Mom. 2 

Mom. l 

STADSPLANEBESTÄMMELSER 

Tillhör byggnadsnämndens i Skara 
beslut den 9 o ober 1967, § 2'79. 
Ex officio: ~ 

/'~ 

tillhörande förslag till ändring av stadsplanen för de l av kvarteret 

Kometen i Skara. 

§ l 

STADSPLM~EOMRÄDETS A~~ÄNDNING 

. Byggnadskvarter 

Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål. 

Byggnadsnämnden må dock medgiva inredning av garage och l okaler 

för hantverk, som kan väntas icke medföra sanitär ol ägenhe t för 

närboende eller eljJst störa trevnaden. 

Med BH betecknat område får användas endast för bostads- och handels

ändamål. 

\I 2 

MARK SOM ICKE ELLER I ENDAST MINDRE OMFATTNING FÅR BEBYGGAS 

Med punktpr~ckning betecknad mark får icke be byggas . 

Med punkt- och rinfprickning betecknad mark f å r icke bebyggas i 

annan mån än att källare må anordnas under gårdsplanet. 

\I 3 

SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER ANGÅENDE Ol1RÅDEN FÖR ALLMÄN TRAFIK 

Med x betecknat område inom byggnadskvarter få icke bebyggas 

på sätt som hindrar att området i jämnhöjd med angränsande gator 

och till en fri höjd av minst 3 meter användes för allmän gångtrafik: 

II 4 
BYGGNADSSÄTT 

Å med S betecknat område skall byggnad uppföras i gräns mot grann

t omt där sådan gräns förekommer. 

§ 5 

VÅNINGSANTAL 

Å med III eller IV betecknat område får byggnad uppföras till 

respektive högst tre och fyra våningar. KOPlJ\~\~S Li!(HET 
p.V" rr C -~ "- " ' '',;, LCT I· j"""'_J ", . . j " .: . _ ~. L 

Gr 0 - .~ '\ . -" . ~~ C' 
- .... 0 I ! I ~\· ... l:.0: . 

/,.,.:,. ~,,~-:,.,.., 



Mom. 2 • Å me d III eller IV beteckna t område får utöver angivet vånings-

antal vind ej inredas. 

Il 6 
BYGGNADSHÖJD 

Å med III eller IV betecknat område får byggnad icke uppföras till 

större höjd än respektive 10,6 och 13,6 meter. 

Skara den 14 augusti ~967 

\~~ 
Henrik Schager 

Stadsarkitekt 

\ 

Tillhör länsstyrelsens i Skaraborga/äni 

beslut den........ J 9 b ' --......... . ...... ; ctygnT, 

.På tjänstens vägnar: 

~-------,-.. __ .. _._ .... "._ ..... -••............. 
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