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FORSLAG TILL UTVIDGAD STADSPLAN 
FÖR VING 5:1 M M ÖSTER OM AXVALLS 
T A T O R T, S K A R A K O M M U N. Byggnadsnämnden, Skara 

Inkom den 
Upprättat 1975 -11- 20 

1976 -04 -22 H"t'~~~~ 
Henrik Schager 
stadsarkitekt Dnr .. .. .... I.!f.,!.f? ........ . 

STADSPLA:--IEKARTA 

AGränsbeteckningar 

_.- Stadsplanegräns belägen 6 meter utanfö r fö reslaget omr6de 
Gällande omr6desgrOns avsedd alt bibeh611as 
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Kvarlers eller annan omr ådesgräns 

Bestämmelsegräns 
Grä nslinjer ej a vsedda att fastställas 
Förbud mot utfart .Tvärstreck med pil markerar förbudets slut 

BOmrödesbeteckningar 

Allmän plats 

tU2JZd ~~:~ eller plantering 

Byggnadskvarter 

BSk 

BF 
Omröde för bostadsändam61. kedjehus 
Omröde för bostadsändam61. fristöende hus 

C Övriga be teckn ingar 
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GRUNDKARTA 

I Mark som icke får bebyggas 
Gällande gatuhöjd 
Gatuhöjd 

Antal v6ningar 
Gallande gatuhöjd avsedd alt utg6 

Fastighet sgräns 
- - Gällande område sgräns 
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Gällande bE'stämmelsegräns 
Staket, häck, stödmur 

Högspänningsledning, elkabel 
Väg 
Dike, vattendrag 
Fastställd höjd på gata eller väg 
Höjdkurvor 
Byggnad karterad efter fasadlinjen 
Byggnad karterad efter takkonturen 
Transfor matorbyggnad 
Polygonpunkt, rutnätspunkt 

Registernummer för fast ighet. samföllighet 
Fornlämning 
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LÄNSSTYRELSEN 
Skaraborgs län 

PLANERINGSA VDElNINGEN 

Planenheten 
Byrådirektör 
G HergertjBP 

Anslaget 
1976- 07 - 06 

Akten exp 

Utan avgift 

Kopia, kartkopia 
samt kopia av best 
och beskr ti 11 

SPV 
penh 
lmenh 
FBM 
BN 

BESLUT 

1976- 07- 07 

Kommunfullmäktige 
i S ka ra kommun 
Box 109 
532 00 SKARA 

11 .082-1168-76 

Fastställelse av stadsplan i Skara kommun 

Kommunfullmäktige i Skara kommun antog 1976-04-26 ett av 
stadsarkitekt Henrik Schager 1975-11-20 daterat och 1976-
03-15 reviderat förslag till utvidgad stadsplan för Ving 
5:1 m m öster om Axvalls tätort med därtill hörande karta, 
illustrationsplan, bestämmelser och beskrivning. 

Planförslaget har underställts länsstyrelsen för faststäl
lelseprövning. 

Förslaget är ägnat att tillgodose ett ändamålsenligt ut
nyttjande av marken och ansluter till tillämpliga planan
visningar. 

Länsstyrelsen fastställer det av kommunfullmäktige antagna 
planförslaget med stöd av 26 § byggnadslagen. 

Länsstyrelsen förordnar att i planen ingående mark ej skall 
omfattas av strandskydd. 

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 
länsarkitekten Ridal beslutat och byrådirektören Hergert 
varit föredragande, har även företrädare för lantmäterien
heten, naturvårdsenheten och juridiska enheten deltagit. 

Håkan Rida l 

Kopia till 
VF-R 
Kungl Skaraborgs Reg 
HVN 
Sociala centralnämnden 
Skolstyrelsen 
Vallebygdens Elkraft 

KS 
Tvt 
överex 
akten 

Postadress 
Fack 

Gatuadress 

Hamngatan 1 

Telefon 
0501 · 60000 

Telex 
59840 

Postgiro 

35186·6 
542 01 MARIESTAD 1 
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Omfattning 
läge bef. 
förhållanden 

Gällande 
planer 

Förslaget 

Vatten och 
avlopp 

Stadsp1ane
bestämmelser 

Tillhör kommunfullmäktige i Skara 
beslut 19 76-04-26, § 55 ; betygar 
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BESKRIVNING 

LÄNSSTYRELSeN I 
SKARA'O~(.S lÄN 

10 MAJt't76 
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tillhörande förslag till utvidgad stadsplan för Ving 
5 : 1 m.m . öster om Axvalls tätort, Skara kommun. 

Planområdet ca 2 ,7 ha är beläget omedelbart öster om 
planlagd mark mellan Skaravägen väg 683 och gamla järn
vägsbanken Axva11-Skövde . Området utgöres i huvudsak av 
åkermark som faller ner mot Vingsjön. Enda bebyggelsen 
utgöres av ett bostadshus med u thusbyggnader "Väla Bäck" 
i östra delen. Vidliggande bebyggelse i anknytning till 
tätorten består av villabebyggelse . I övrigt omges området 
av åker och ängsmark . Söder om järnvägsbanken pågår plan
ering för villabebyggelse å fastigheten Ving Prästebolet 
1:3 m.m. 

För området gäller utomplansbestämmelser. Inom del av p1an
området och väster om detsamma gäller stadsplan fastställd 
av LSN 1967 -1 0- 25 . I övrigt gäller för vidliggande mark 
utomplansbestämmelser . 

Förslaget innebär en utvidgning av bebyggelsen österut 
med kedjehus 22 enheter genom förlängning av Husargatan. 
För att en ur trafikteknisk synpunkt besvärande genom
faptstrafik skall undvikas har nuvarande Husargatan av
slutats som återvändsgvänd samtid igt som "förlängningen" 
som får kommunikation med väg 683 även den utformats 
som återvänds gata dock från andra hållet . I samband med 
genomförande av planen kommer en el-luftledning inom plan
området närmast f . d. järnvägsbanken att förläggas i jord
kabel i f . d. järnvägsbanken. 

VA- försörjningen vållar lnga svårigheter . VA-utredning 
bifogas förslaget . 

Till förslaget bifogas särskilda stadsplanebestämmelser 
utarbetade enl. Statens Planverks anvi sningar . 

Komplettering 

Enligt önskemål från byggnads 
kontoret i Skara kommun , har 
förslaget reviderats avseende 
kompletterande gatuhöjder i 
säckgatan , +125 ,8 ; +124,9 
och +125,2 . 
I övrigt gäller denna be 
Skrivning oförändrat för det 
1976 - 03- i 5 reviderade stads
planeförs laget . 
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STADSPLANEBE$TÄMMELSER 

tillhörande förslag till utvidgad stadsplan för Ving 5:1 m.m. 
öster om Axvalls tätort , Skara kommun. 

l § STABSPLANEOMRADETS ANVÄNDNING 

Byggnadskvarter 
Bed B betecknat område får användas endast för bostads 
ändamål. 

2 § MARK S011 ICKE FAR BEBYGGAS 

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas . 

3 § BYGGNADSSÄTT 

l mom Med Sk beteckant område får bebyggas endast med kedjehus . 

2 mom Med F betecknat område får bebyggas endas t med hus som 
uppförs fristående . 

4 § DEL AV TOMT SOM FAR BEBYGGAS OCH ANTAL BYGGNADER pA TOMT . 

l mom Av tomt som omfattar med F betecknat område får högst 
en fjärdedel bebyggas. 

2 mom på tomt som omfattar med F betecknat o mr åde får endast 
en huvudb yggnad och ett uthus eller annan gårdsbyggnad 
uppföras . 

5 § BYGGNADS HÖJD 

l mom på med I betecknat område får byggnad icke uppföras till 
stör re höjd ä n 4 , 4 meter . 

2 mom på med B betecknat område får uthus eller annan gårds 
byggnad icke uppföras till större höjd ä n 3 , 0 meter . 
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6 § ANTAL LÄGENHETER 

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

7 § UT FARTS FÖRBUD 

Utfart må icke anordnas över områdes gräns som jämväl 
betecknats med ofyllda cirklar . 

Skar a 1975 - 11 - 20 

\~~~ 
Henrik Schager 
stadsarkitekt 
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Dessa stadsplanebestämmelser gäller oförändrade för det 
1976 - 03 - 15 reviderade stadsplaneförslaget . 

Skara 1976 - 03 - 15 

~~~~ 
Henrik Schager -
stadsarkitekt 
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