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Fastställelse av stadsplan i Skara kommun 

Kommunfullmäktige i Skara kommun antog den 15 december 
1980 ett av planingenjör 1ftats Windmark den 2 juni 1980 
upprättat och den 15 september 1980 reviderat förslag 
till ändrad stadsplan för kvarteren liius ~et , Herrg-å.rden, 
Priorn m m i Skara tätort med därtill hörande karta, 
illustrationsplan , bestämmelser och beskrivning, 

Planförslaget har underställts länsstyrelsen för fast 
ställelseprövning. 

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 26 § byg~1adslagen 
det av kommunfullmäkt ige antagna planförslaget • . 

Jäml ikt 150 § byggnadslagen får talan ej föras mot fast
ställelsebeslutet . Bevis att beslutet vunnit laga kraft 
skal l tecknas på kartan. 

Vi d den slutliga handläggningen av detta ärende, i vilket 
bitr länsarkitekten Gertz t!in beslutat och byrådirektören 
Hergert varit föredragande, har även byrådirektören Zach
rison (lantmäterienheten) , byrådirektören Olsson (natur
vårdsenheten) , byrådirektören ThorelI (försvarsenheten) , 
l : e länsassessorn Strehlenert och ingenj ören Gustafsson 
(vägfö valtningen) samt länsantikvarien Lin~gpen de~t~g±t. 
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Planområdet omfattar hela kvarteren Museet, Herrgården 
och Priorn samt hela stadsträdgården och Fornbyn . Om
rådet ligger alldeles nordost om centrala Skara . Det 
gränsar i väster mot kvarteret Skytten med veterinärin 
rättningen, i söder mot kvarteret Iris, i öster mot 
kvarteren Munken och Prelaten och slutligen i norr mot 
elverket och kvarteret Abboten. 

Planområdet omfattar 8,8 ha . 

För planområde t gäller idag 4 olika stadsplaner. Den 
äldsta är fastställd 1942-04-10 och anger för kvarteret 
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Museet allmänt ändamål och för stads trädgården allmän 
mark avsedd att planteras. För kvarteret Herrgården 
gäller stadsplaner fastställda 1949-08-05 och 1965-12-02. 
Dessa anger allmänt ändamål och allmän mark avsedd att 
planteras. För Fornbyn och kvarteret Priorn gäller 
stadsplan fastställd 1960-12-20 som anger markanvändan
det till kulturminnesvårdande respektive allmänt ända
mål. Samma plan gäller också för den del av kvarteret 
Skytten som är inom planområdet, där allmänt ändamål 
anges. 

För angränsande mark i söder gäller stadsplan fastä11d 
1942-04-10 som anger bostads- respektive allmänt ända
mål. För veterinärinrättningen i väster gäller stads
plan fastställd 1975-05-14, och som anger allmänt ända
mål. I nordost anger stadsplaner fastställda 1962-03-16 
och 1964-01-25 idrotts område respektive bostäder. Ome
delbart norr om planområdet anges i stadsplan 1960-12-20 
en gata, som dock inte har kommit till utförande. Slut 
ligen öster om Domprostegatan anges bostadsändamål i 
stadsplaner fastställda respektive 1956-04-07, 
1951-09-25. 1958-03-07 och 1950-03-31. 

Kommunen och landstinget har beviljat medel för upp
förande av första etappen aven utbyggnad av museet. 

Någon grundundersökning har inte gjorts i samband med 
stadsplanearbetet. Tidigare erfarenheter från området 
visar dock att de geotekniska förhållandena inte tor
de utgöra hinder mot den föreslagna museitillbyggnaden. 

Den befintliga bebyggelsen består genomgående av äldre 
byggnader. Byggnaderna i Fornbyn är i bevarandesyfte 
hitflyttade från andra platser i länet. Det gäller 
även för Kråks herrgård som i begränsad omfattning 
fungerar som värdshus. Den gamla museibyggnaden som 
är inspirerad av l600-ta1ets Kronhus i Göteborg är 
uppförd år 1919. 

Även en stor del av den omkringliggande bebyggelsen 
utgörs av institutioner. I väster ligger veterinär
museum och djurSjukhus, i norr elverket, i sydväst 
husdjurshygieniska institutionen och i sydost Källe
skolan. I övrigt består omgivningarna av bostäder, i 
söder ligger ett antal äldre trävillor och i öster 
finns både villor, radhus och flerfamiljshus, de 
flesta tillkomna under 50-talet. 

Angöringen till området sker idag i huvudsak genom 
centrala staden via Sko1- och Trädgårdsgatorna. Detta 
innebär att man passerar bron över Drysan. Bron be
döms ha begränsad hållfashet och måste ersättas 
om man skall kunna använda denna angöringsväg även 
i fortsättningen. Parkeringar finns idag strax öster 
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om Kråks Värds hu s och i kvarteret Iris alldeles söder 
om planområdet. Den senare är belägen på kvartersmark, 
men kommer sann olikt att behövas även i framtiden som 
parkering för s åväl veterinärinrättningen , bibliote
ket som för turister. 

Planområdet genomkorsas av ett antal vatten- och el 
ledningar och i de gällande stadsplanerna finns flera 
u-områden. Några av dessa har förlorat sin aktuali tet 
och kommer a tt t as bort men istället tillkommer en 
del nya på grund av utvidgade byggnadsrätter . 

All mark inom planområdet som berörs av planändringen 
ägs av kommunen eller Skaraborgs Länsmuseum och det 
torde därför inte uppstå några problem med plangenom
förandet på grund av markägoförhållandena . 

Planförslaget är föranlett av Länsmuseets l ångt gångna 
utbyggnadsplaner. Museet har sedan länge haft stor lo
kalbrist och därför varit t vungna att magasinera sina 
samlingar i fler a provisoriska lokaler, bl a i några 
av Fornbyns byggnader . Även tjänsterummen är f n utsprid
da. Genom en om- och tillbyggnad kommer museet på sikt 
att få ändmålsenliga samlade lokalite ter och också få 
bättre tillgänglighet för handikappade. Byggnationen 
avses ske i två etapper . 

I planen föreslås vidare att Fornbyns område utökas 
och samtidigt knyts samman med museet. Nuvarande par
kering behå lles. Angöring till museet föreslås säkras 
genom att gatumark läggs fram till kvarteret. Parke
ringen med tillfart läggs också som gatumark . Passage
möj ligheterna för gående och cyklister i nord - sydlig rikt
ning mellan Vattenverket - Museet på ena sidan och Ve
terinärinrättningens område föresl ås säkras stadspla
netekniskt genom att en parkremsa läggs in i västra 
kanten. 

Museets nyby?gnad är unde;. projektering. Etapp t om
fattar magasln och verkstader m m med ca 3 . 300 m pro
gramyta. Etapp II avses innehålla tjänsterum och2ut
ställnings lokaler m m i storleksordningen ~OOO m pro
gramyta . Vid första etappen avses även en hiss uppfö
ras på den gamla museibyggnadens norra sida. Huvuden 
tren för hela museet kommer att ligga i andra etappens 
bottenvåning så att man kan komma in utan att passera 
några trappor. Nybyggnaden är tänkt att utföras i två 
plan i nivå med den gamla museibyggnadens källare- och 
bottenvåningar. Ovanför kommer en fläktvåning. Högsta 
byggnadshöjd för nybyggnaden föreslås till nivån +120,0 
medan taklisthöjden för gamla museet är ca +123 ,5. 
(Byggnadshöjden är dock belägen på ca + 126,0 P g a den 
branta taklutningen . ) Se även illustraitonen av fasaderna 
mot väster. Krav kommer att ställas på tillbyggnadens an
passning till miljön och den gamla museibyggnaden. 
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Vid byggandet av etapp I berörs flera mycket stora 
bokar och andra träd . Vissa av dessa bedöms kunna spa
ras genom att byggnadsrätten respektive etappgränsen 
är förlagd ett antal meter ifrån . Som skydd under bygg 
nadstiden för etapp I skall det för vissa träd sättas 
"bötesbelopp" för den som skadar trädet. Vid detalj 
projekteringen och byggandet även av etapp II bör 
sannolikt några träd skyddas på motsvarande sätt . Även 
gator respektive gångvägar bör framdragas med största 
möjliga hänsyn till befintlig vegetation. 

Lämpligaste grundläggningssätt för museets nybyggnad 
får avgöras i samband med projekteringen. 

I skyddsrumsplanen för Skara tätort anges att skydds
rumsområde 2, där museet ingår, har ett underskott på 
skyddsrumsplatser. Enligt planen skall ett skyddsrum 
med ca 100 platser förläggas till museets nybyggnad. 
Det skall även täcka behovet för Kråks Värdshus och 
kvarteret Skytten. På grund av byggnadens konstruktion 
torde etapp I vara ganska lämplig för ett skyddsrum i 
motsats till etapp II. 

Fornbyn ligger idag utan direktkontakt med museet. 
I planförslaget föreslås att Fornbyn utökas med ca 
5.000 m2 ända fram till museitillbyggnaden. Därigenom 
kan det ordnas direkt utgång från museet in i Fornbyns 
område. Inom Fornbyn måste vägsystemet medge god fram
komlighet för brandfordon även intill museibyggnaden. 

Vägar, trafik Under planarbetets gång har flera olika angörings- och 
och parkering parkeringsalternativ till museet studerats. 

Slutligen föreslås nu att all tillfart skall ske från 
söder via bron över Drysan. Bron ersätts med en ny 
som bär även tunga fordon såsom turistbussar, lastfor
don och brandfordon. Några meter öster därom föreslås 
att det på sikt skall byggas en separat gång- och cy
kelbro. Tillfartsvägarna från stan blir liksom tidigare 
via Trädgårdsgatan eller Peter Hernqvistgatan. Brogårds
ledens invigning hösten 1980 innebär också en snabb 
tillfartsväg via Gråbrödragatan och Peter Hernqvist
gatan. Under byggnadstiden ska även tillfart kunna ske 
via Gråbrödragatan och vattenverkets område . Härvid 
krävs en provisorisk väg över gräsmattan närmast bygg
nadsområdet så att inte gräset och vegetationen skadas 
mer än nödvändigt . Vägen kan eventuellt användas för 
framtida oljetransporter till den planerade provisoriska 
värmecentralen . 

Angöringsplats och handikapparkering föreslås vid södra 
delen av museet utanför den blivande huvudentren. Dä
rifrån ska även infarten ske till museets lastgård. 
På grund av befintlig vattenreservoar är genomfart 
mot norr inte möj l ig . 
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Parkeringsplatsen för personbilar som nu finns öster 
om Kråks Värdshus har ca 65 platser. Gångavståndet 
till museets blivande huvudentre är ca 100 meter. Ef
tersom det framtida platsbehovet f n är svårt att be
räkna föreslås att en utbyggnadsmöjlighet anges på 
parkmark. Det är mycket angeläget att en eventuell ut
ökning av parkeringen sker med största hänsyn till 
befintliga träd och att parkeringsytan inte görs större 
än nödvändigt . Kyrkor åde t som ansvarar för Domprostgår
den har under remissomgången menat att det område som 
nu föreslås som reservmark borde övervägas som parke
ringsplats framför det område mellan Fornbyn och Dom- · 
prostegården som tidigare diskuterats. 

I samb and med kommande planarbete för en biblioteksut 
byggnad avses föresl ås att en del av den provisoriska 
parkeringsplatsen i kvarteret Iris permanentas för att 
betjäna bl a bibliotektet och veterinärinrättningen 
och även Kråks Värdshus och museet. 

Bussparkering föreslås ske utefter gatan fram till 
museet. Den föreslås utföras med 6 meters bredd . 

Gång- och cykelvägnätet inom planområdet bör på sikt 
separeras från bilgatorna enligt illustrationskartan. 
Detta med tanke på dels att Drysvägen genom Skarabergs 
områdets tillkomst kommer att bli ännu mer frekventerat 
som gång- och cykelstråk än det är i dag och dels att 
museets andra utbyggnadsetapp sannolikt kommer a tt höja 
besöksfrekvensen betydligt. 

Ute fter Domprostegatan mittemot kvarteret Prelaten fö
reslås en bilparkering främst avsedd att betjäna Stif
telsen Skarabostäders hyresgäster. Den ingår i en kom
mande trafiksanering och gårdsupprustning av området 
kring Kaplansgatan. 

Norr om Fornbyn finns en outnyttjad rätt att bygga en 
gata, men det går inte att ta ställning till den ga tan 
i detta planförslag . Kaplansgatan och bebyggelsen därom
kring är nämligen föremål för en nyligen påbörjad utred
ning som eventuellt kan leda till att Kaplansgatan 
stängs av för genomfartstrafik . I varje fall bör dock 
en gång- och cykelväg anläggas norr om Fornbyn. 

I nordvästra hörnet av byggnadsrätten för museets till
byggnad finns bl a en mycket stor vattenledning samt 
elkablar och spill- och dagvattenledningar. Dessa mås 
te flyttas vilket mås te bekostas av museet . 

Vid vattenverket finns en vattenreservoar inne i en 
gräsbevuxen kulle. Under byggnadsskedet måste tillses 
att reservoaren och tillhörande ledningar inte skadas 
av tunga fordon eller av schaktningsarbeten. 
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Det föreslås att museitillbyggnaden och den gam l a bygg
naden tillsvidare uppvärms med en provisorisk panncen
tral placerad nordost om etapp I. På sikt kan en in
koppling till Skarabostäders nät diskuteras. Bos täderna 
i kvarteren Prelaten och Abboten är anslutna ti ll det 
fjär rvärmenätet . 

Museitillbyggnaden är avsedd att uppföras i två etapper . 
Medel är redan til ldelade för den första etappen . Hu
vudman är Stiftelsen Skaraborgs Länsmuseum . Det är för 
närvarande okänt när den andra etappen kan bli aktuell, 
men det torde dock dröja minst 10 - 15 år . 

Även gatunätet kan indelas i flera etapper . Eftersom 
museets första etapp inte i sig alstrar fler besökare 
skall det befintliga vägsystemet kunna fungera på et t 
acceptabelt sätt tills etapp II av museets utbyggnad 
genomförs . Vissa åtgärder för angöring, handikapparke
ring och bussparkering bör dock genomföras snarast. 

Ombyggnaden av bron över Drysan liksom å tgärderna i 
vägsystemet ankommer på kommunen att genomföra . Bron 
är angelägen redan inför den första byggnadsetappen . 
Eventuell utbyggnad av parkeringen öster om Kråks Värds
hus ankommer på kommunen att utför a om behovet av f ler 
parkeringsplatser kan påvisas. 

Parkeringsplatsen vid Domprostegatan är avsedd att ut
föras av Stiftelsen Skarabostäder . 

Till planförslaget hör en särskild samrådsredogörelse. 

Planförslaget upprättat 1980-06-02 

~ W~---'-
Mats Windmark 
planingenjör 

Planförslaget reviderat 1980 - 09-15 med avseende på 
beskrivning, samrådsredogörelse, plankarta och illustra
tionskarta. 

/L1vhh--~ 
Mats Windmark 
planingenjör 
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SAMRADSREDOGÖRELSE 

Samråd har skett med byggnadsstyrelsen och kyrkorådet 
före remissomgången. Det då aktuella förslaget angav 
ca 55 parkeringsplatser öster om Kråks her rgård samt 
ca 45 platser mel l an Fornbyn och Domprostgården. Vidare 
låg den körbara gångvägen norrut från museet ungefär i 
sitt nuvarande läge öster om vattenreservoaren . 

Byggnadsstyrels en som ansvarar för Veterinärinrätt
ningen har inga erinringar mot det presenterade försla
get. Vid detaljplanering av tillbyggnaden bör man ta 
hänsyn till den vackra miljö som nu finns och försöka 
anpassa tillbyggnadens utseende till denna . 

Kyrkorådet har inget att erinra mot planens huvuddrag, 
men man anser att parkeringsplatsen för 45 bilar som 
föreslås mellan Fornbyn och Domprostgården på ett yt
terst olyckligt sätt splittrar en fin miljö. Dessutom 
skulle den bli störande för Dompro s tgården. Kyrkorådet 
menar att man borde överväga att i stället utöka par 
keringen öster om Kråks Värdshus. Rådet har intet att 
erinra mot att man utnyttjar området mellan Domprost
gårdens staket och Drysan. 

Planförslaget har inför remissomgången ändrats enligt 
kyrkorådets förslag . Vidare har museitillbyggnadens 
etapp I utökats mot norr så nära intill vattenreservoa
ren som gatukontoret kan tillåta . I samband därmed 
måste den körbara gångvägen förläggas mellan vattenre
servoaren och veterinärinrättningens område. 



sid. 2 . 

Planförslag upprättat 19 80- 06-0 2 har ski ckats på sam
rådsremiss till följande: kommunstyrelsen, gatukonto 
ret, fastighetsnämnden, elverket, fritidsnämnden, tra 
fiksäkerhetsnämnden, kulturnämnden, hälsovårdsnämnden, 
skolstyrelsen , sociala centralnämnden, televerket, 
landsantikvarien, vägförvaltningen , stadsingenjörs 
kontoret, lantmäteriet i Skövde, Sellbergs renhåll
ning, brandförsvaret , handikapprådet, Stiftelsen Skara 
bostäder, Veterinärinrättningen, byggnadsstyrelsen i 
Göteborg, Kyrkorådet, domprost Grape och Ove Hidemark 
arkitektkontor . 

Följande synpunkter har inkommit: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott: Tillstyrkan med den 
ändringen att bättre lösning av turistbussarnas fram 
körn i ngsvägar och uppställningsplatser bör åstadkom
mas. 

Gatukontoret: Vatten- och avloppsledningar må ste flyt
tas, om hela byggnadsrätten utnyttj as. Befintlig par
keringsplats är ej rätt inritad . Särskild bussparke
ring är e j redovisad. Gångvägen som är ritad väster 
om Dompro s tegården är överflödig. Den ena av de dubb
lerade gångvägarna sydväst om museet är överflödig . 
Befintliga dungar av cypress och bok mellan museet 
och vattenverket bör sparas i fr amtiden. Förstärk 
ningen av bron över Drysan liksom t i llbyggnaden av 
parker ingsplatsen kommer att få bekostas med allmänna 
medel. 

Buss som kommer söder i f r ån får efter passage av bron 
svår t att klara en högersväng utan att komma in på 
kvartersmark . 

Fasti ghetsnämnden: Tillstyrkan . 

Elverket redovisar befintliga kablars läge. Ev flytt
ning av kablar bekostas av exploatören. 

Fritidsnämnden: Tillstyrkan . 

Trafiksäkerhetsnämnden: Ingen erinran med undantag av 
att en väl utmärkt handikapp arkering bör anordnas 
nära museets entre . 

Kulturnämnden framför följande synpunkter: De t är an 
geläget att inga förskjutn i ngar uppst å r i tidsplanen 
för museets utbyggnad . Om möjli gt bör vid etapp l : s 
lokalisering s t örre hänsyn tas till befintlig vege 
tation norr och nordväst om nuva rande museibyggnaden . 
Vid etapp II måste stor hänsyn tas till befintlig mu 
seibyggnads utseende. Om möjligt bör ett återställande 
av Stads trädgården mell an mus~et och Kråks Värdshus 
övervägas. 
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Hälsovårdsnämnden: Ingen erinran. 

Skolstyrelsen: Tillstyrkan. 

Sociala centralnämnden: Parkeringsplatser för handi 
kappfordon och liknande bör lösas i nära anslutning 
till museet . 

Televerket: Ingen erinran. 

Landsantikvarien: Lokalsituationen för museet är mycket 
prekär. En kommitte bestående av representanter för 
huvudmännen och museets tjänstemän har sedan hösten 1978 
arbetet vidare på museiprojektet . 

Etapp I har detalj utformats medan etapp II endast har 
volymstuderats . Framlagda skisser visar att etapp II 
klart kommer att underordna sig det äldre hus e t . Den 
stora ladliknande byggnaden i etapp I får ett rela-
tivt undanskymt läge och kan samtidigt bilda en plank
liknande skärm mellan Fornbyn och Veterinärinrättningen . 
Det är angeläget att bron över Drysan förstärkes redan 
inför etapp I. 

Brandförsvaret: Föreslagen genomfartstrafik för tyngre 
fordon väster om museitillbyggnaden är en stor fördel . 
Vissa detaljer bör lösas i samråd med brandchefen. 

Handikapprådet avvaktar begäran om yt t rande i samband 
med byggnadslovsprövningen. 

Stiftelsen Skarabostäder : Tillstyrkan . 

Veterinärinrättningen har ingen erinran, men understry
ker vikten av att tillbyggnaden anpassas till den vackra 
miljön . Man ser med tillfredsställelse på att den ur 
trafiksäkerhets- och även andra synpunkter ofta olämp
liga och störande bussparkeringen i kvarteret Iris 
elimineras. "Det förutsätts att den körbara gångväg 
som planeras i den del av området som ligger närmast 
veterinärinrättningen endast kommer att betjäna nytto
trafik och andra oundgängligen nödvändiga transporter 
till museet." 

Byggnadsstyrelsen har ingen erinran . 

Länsstyrelsen har behandlat planförslag upprättat 
1980-06 - 02 vid förhandssamråd . Man menar att planären 
det bör å tföljas av handlingar som visar tillbyggnadens 
anpassning till befintlig bebyggelse . Även planbeskriv
ningen bör behandla detta . Man har även vissa formalia 
synpunkter på karta och beskrivning . Värmeförsörjningen 
bör kommenteras . 
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Samråd har skett under remisstiden med museets pro 
jektledare och med arkitekten. Vissa oklarheter i 
beskrivningen beträffande genomförandefrågor och de
taljer i beskrivningen har diskuterats. Vidare kräver 
en tillbyggnad i två plan att stadsplanen medger en 
byggnadshöjd av + 120,0. Uppvärmningssystemet bör 
anges i beskrivningen . 

Samrådsremissen har föranlett följande åtgärder eller 
kommentarer: 

Diskussion av remissynpunkterna har skett speciellt 
med landsantikvarien, byggnadsprojektören, gatukonto 
ret, elverket och brandchefen. 

Angöringsplats med bl a handikapparkering och vändplats 
för bussar har dragits fram till museikvarteret. Däri 
från sker även infart till museets lastgård . Genomfar 
ten förbi vattenreservoaren har kunnat slopas för att 
minska risken för skador på reservoaren och för att 
slippa kostsamma förstärkningsarbeten. Brandchefen har 
gått med på denna lösning trots sitt remissvar. 

Byggnadsrätten för museets tillbyggnad har förskjutits 
4 meter mot norr och har även förskjutits mot öster 
för att en del av den värdefulla vegetationen ska kunna 
räddas. Gatukontoret har även godkännt ändringarna i 
gatunätet. 

Kvarteret Herrgården har minskats som en anpassning 
till befintliga förhållanden och för att medge att bil
vägarna kan separeras från gång- och cykelvägarna . 

Befintlig parkering och tillfart är lagd som gatumark, 
medan reservmark för parkeringsplatsen är angiven på 
parkmark . 

Högsta tillåtna byggnadshöjderna har ändrats för att 
en byggnad i två plan ska vara praktiskt möjlig att ut 
föra . 

Gatuhöjder har införts på plankartan. 

I kvarteret Priorn har området utvidgats där uthus och 
dylikt undantagsvis får uppföras. Detta är för att be 
fintligt uthus ej ska hamna på mark som inte får be 
byggas . Genom bestämmelsens restriktiva utformning är 
det knappast någon risk med denna ändring. 

Planförslaget har även kompletterats med fasadelevation 
mot väster som en illustrat ion av kopplingen mellan ny 
byggnaden och det gamla huset . 
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En provisorisk panncentral föreslås sköta museets upp
värmning i avvaktan på beslut om ant~gen inkoppling 
till en permanent värmecentral eller till Skarabostä 
ders fjärrvärmenät . 

Elverket har nu uppgivit att den elkabel som är belä
gen närmast museitillbyggnaden är ur drift och alltså 
inte erfordrar något u-område. Däremot måste kablarna 
läggas om i tillbyggnadens nordvästra hörn. 

Beskrivningen har ändrats enligt ovan och ur redaktio
nell synpunk t . Framförallt är det avsnitten om trafik, 
angöring och parkering , vegetationen oc h anpassning 
mellan tillbyggnaden och gamla huset samt plangenom
förande som har bearbetats . Vissa andra mindre ändringar 
har också gjorts . 

De flesta av remissynpunkterna har alltså kunnat beak
tas. Den föreslagna angöringsplatsen med framkörning 
samt bussparke ringen kan dock stå i strid med veteri
närinrättningens synpunkter. Det måste dock anses som 
ganska nödvändigt att lösa angöringen på detta sätt . 
En annan vägdragning genom stadsträdgården torde vara 
omöjlig att ås tadkomma. I beskrivningen till tidigare 
förslag var samma angöringsprincip angiven men då på 
parkmark. 

Planförslaget upprätt a t 1980-06-02 

Mats Windmark 
planingenjör 

Planförslaget r eviderat 1980-09-15 

~1v~ 
Mats Windmark 
planingenjör 



8279 Tillhör kommunfu ll mäkt i ges i Ska r a 
beslut 1980-12-15, § 238, betygar 

På tjänstens vägnar: 
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KVARTEREN MUSEET, HERRGARDEN, PRIORN MM 
SKARA TÄTORT 
SKARA KOMMUN 
SKARABORGS LÄN 

FöRSLAG TILL ÄNDRAD STADSPLAN 

STADSPLANE BESTÄMMELSER 

l § PLANOMRADETS ANVÄNDNING 

l mom Byggnadskvarter 

a) Med A betecknat område får användas 
allmänt ändamål. 

b ) Med B betecknat område får användas 
bostadsändamål. 

2 mom Specialområden 

a) Med Tp betecknat område får användas 
för parkeringsändamål. 

b) Med Rq betecknat område får användas 

endast 

endast 

endast 

endast 
friluftsmuseum och får bebyggas endast med 
seibyggnader, hembygdsgård och dylikt. 

-

för 

för 

som 
mu-

2 § MARK SOM INTE ELLER I ENDAST MINDRE OMFATTNING FAR 
BEBYGGAS 

l mom Med punktprickning betecknad mark får icke be
byggas . 



2 mom 

2 . 

Med punk~och korsprickning betecknad mark får 
icke bebyggas . Utan hinder härav får uthus, 
garage och dylika mindre gårdsbyggnader uppfö
r as om detta för varje särskilt fall prövas 
vara förenligt med ett prydligt och ändamåls 
enligt bebyggande av kvartere t. 

3 § SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER ANGAENDE OMRADEN FÖR ALL 
MÄNNA LEDNINGAR 

På med u betecknad mark får icke vidtas anord
ningar s om hindrar framdrag ande och underhåll 
av underjordiska allmänna ledningar . 

4 § BYGGNADS UT FORMN I NG 

l mom 

a) 

b) 

2 mom 

a) 

b) 

Våningsantal 

På med romersk siffra beteckna t omr åde får bygg
nad uppföras med hög s t det an t al våningar s om 
siffran anger . 

Där våningsantal ej finn s ang i ve t får byggnad 
uppföras med det antal våningar som bes tämmel
serna angående byggnads höjd möjl iggör . Härut
över får vind icke inredas. 

Byggnadshöjd 

På med siffror i romb betecknat område får bygg 
n ad uppföras till högst den höjd i me t er som 
siffran anger . 

På med plus jämte siffra i romb be t ecknat område 
får byggnad uppföras till hö gst den höj d i me
ter över grundkartan s nollplan som siffran an 
ger. 

Planförslage t upprättat 1980-06-02 

Mats Windmark 
planingenjör 

Planförsl aget reviderat 1980-09-15 

Ma t s Windmark 
planingenjör 


