
Rit. G. J. 

\ 

1: 226 

GRUND KARTA 

1-11><1 
~ 

N U 

1: 125 .... 
" 128 

~e/ 

Fasti ghetsgräns 

Gä Il a n de kvarters - e ller annan områdesgräns 

Gällande bestämmelsegräns 

Byggnad karterad efter takkonturen 

Transformatorbyggnad 

Staket 

Häck 

Träd 

Väg 

. 0 000 Faststäl l d höjd på gata eller väg 

+ 
1: 48 

S 

Höjd ku rvor 

Rutnätspunkt 

Reg i sternummer för fast ighet 

Samföll ighet 

10 5 O 
I II l! I Il "I 

I 16:9 
I 

----- -... 

~ 
-... 

}\ ~~l5; 
KORPRALEN 

I 
I 16: 1 

15:2 

SKALA 11000 

50 
l 

VING 

17 :1 

Tillhör byggnadsnämndens i Skara 
beslu t 1978 - 11-13, § 468; be tygar 
På tjänstens vägnar : 

Göte Wire'n 

100 m 
! 

KVARTERET MEJERIET 
AXVALLS TATORT 
SKARA KOMMUN 
SKARABORGS LÄN 

FORSLAG TILL ANDRAD STADSPLAN 

UPPRÄTTAD 1978-10-04 

cJoww~J.::=. )-1;Jo V~ 
JONAS HÄGGSTRÖM MATS WI NOMARK 

STADSARKITEKT PLANINGENJÖR 

BETECKNINGAR 
STADSPLANEKARTA 
A. GRÄNSBETECKN INGAR 
- - - STADSPLANELINJE BELÄGEN 3 METER UTANFÖR FASTSTÄLLELSEOMRÄDET 

GÄ LLANDE OMRÄDESGRÄNS AVSEDD ATT BEHÅLLAS 
GÄLLANDE BESTÄMMELSEGRÄNS AVSEDD ATT BEHÅLLAS 

GÄLLANDE OMRÄDESGRÄNS AVSEDD ATT UTGÅ 
GÄLLANDE BESTÄMMELSEGRÄNS AVSEDD ATT UTGÅ 
OMRÅDESGRÄNS 

BESTÄMMELSEGRÄNS 

B. OMRÅDESBETECKNINGAR 

ALLMÄN PLATS 

I I GATA 

8YGGNADSKVARTER 

lA ALLMÄNT ÄNDAMÅ L 

BOSTÄDER 
SMÅINDUSTRI 

r ÖVRIGA BE TECKNIN GAR AVSEDDA ATT FASTSTÄLLAS 

I·:-:-J ··:-:\.:-:.·] MARK SOM INTE FÅR BEBYGGAS 

u 
c: 

LEDNINGSOMRÄDE 
FRISTÅENDE HUS 

UJ ANTAL VÅNINGAR 
~ BYGGNADSHÖjD RÄKNAD FRÅN GRUNDKARTANS 

K:~"'-~'---~)I UTFARTS FÖRBU D MED STÄNGSELSKYLDIGHET 
TVÄRST RECK M ED PIL MARK ERAR 

FÖRBUDETS SLUT 

Tillhör läns styrelsens i Skaraborgs 
län beslut den 5.3. 1979 betygar 
På tjänsten s vägnar 
Inga Friberg- Ka r1sson 

Fastställd enligt länsstyrelsens 
lagakraf t vunna resolution den 
5 mars 1979; betygar 
Mariestad den 5 april 1979 
Inga Friberg- Kar1sso n 

K,)pi ,ms likhet med originalet betygas. 
Stoc .. bolm den /;Z . .5 19 ;27 

LiberKartor 

/ ,,~ "" . 
C. S)Ödahl 

KVARTERET MEJERIET 
AXVALLS TATORT 
STADSPLAN 

NOLLPLAN 

E9 



LÄNSSTYRELSEN E9 BESLUT 

1979-03-05 
Skaraborgs län 
PLANERINGSA VDELNINGEN 

Planenheten 
11.082-3328-78 

Bitr länsarkitekt 
I Friberg-Karlsson/BP 

Byggnadsnämnden i 
Skara kommun 
Box 109 
532 00 SKARA 1979 03. 06. 

-')8? ,.7[1 Dn," •••••••• '1" ••••••••••••••••••••• 

........ ................... ... .... . 

Kopia, kartkopia 
samt kopia av best 
och beskr ti 11 

SPV 
penh 
lmenh 
FBM 
BN 

Kopia till 
nvenh 
VF-R 
HVN 
knf 
KS 
gatukont 
tra fi ksN 
kulturN 
Valle el 
Tvt 
landsant 
överex 
akten 
l aga kraft 

Anslaget 1979-03-05 

Akten exp 

. / . 

Utan avgift 

PoSladren 

Fack 

54201 MARIESTAD 1 

Fastställelse av stadsplan i Skara kommun 

Byggnadsnämnden i Skara kommun antog den 13 november 1978 
ett av stadsarkitekten Jonas Häggström och planingenjören 
Mats I~indmark den 4 oktober 1978 daterat förslag till änd
rad stadsplan för kvarteret Mejeriet, Axvalls tätort med 
därtill hörande karta, illustrationsplan, bestämmelser och 
beskrivning. 

Planförslaget har underställts länsstyrelsen för fast
ställelseprövning. 

Länsstyrelsen har vid den formella granskningen av plan
kartan noterat att beteckningarna till stadsplanekartan 
beträffande byggnads höjd inte överensstämmer med kartan 
och lydelsen av motsvarande bestämmelse. Bristen är av re
daktionell art. 

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

Länsstyrelsen fastställer det av byggnadsnämnden antagna 
planförslaget - med nedan angivna undantag - med stöd av 
26 § byggnadslagen. 

Från fastställelsen undantas följande angivelser i beteck
ningarna till stadsplanekartan: tecknet "+" inom romb samt 
texten "räknad från grundkartans noll pl an" . 

Besvärshänvisning bilaga formulär nr 3. 

Vid den slutliga handläggningen av detta ärende, i vilket 
länsarkitekten Ridal beslutat och biträdande länsarkitek
ten Friberg-Karlsson varit föredragande, har även företrä
dare för lantmäterienheten, naturvårdsenheten och juridiska 
~~f6,,"t"i"9'" d,'t,git. 

Håkan Ridal ~ ~{I /'. 
~0~-!.-yttl7)v,--~f~-Kar~sson 

Telefon /. Tele:.: Postgiro Galvcdrou 

Hamngatan 1 0501·60000 i/ 59840 35186-6 
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Fa~k 

LÄNSSTYRELSEN Bilaga 
Skaraborgs lön 
PLANERINGSAVDELNINGEN Formul är nr 3 

BESV~RSH~NVISNING 

Besvär över detta beslut kan anföras genom skrivelse 
till regeringen. Skrivelsen skall tillställas 
bostadsdepartementet, Fack, 103 20 STOCKHOLM, 
och skall ha kommit in dit inom tre veckor från 
denna dag. 

Klaganden bör i besvärsskrivelsen tydligt ange 
länsstyrelsens beslut och foga beslutet till 
skrivelsen, samt ange vad som yrkas. Vidare bör 
klaganden meddela sin fullständiga adress samt 
telefonnummer. 

GOluad,.. .. 

Ha""n;atan 1 

r.l ... 
598 AO 

POI'gira 

35186-6 
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KVARTERET MEJERIET 
AXVALLS TÄTORT 
SKARA KOMMUN 
SKARABORGS LÄN 

FÖRSLAG TILL ÄNDRAD STADSPLAN 

BESKRIVNING 

Plankarta 
Bestämmelser 
Beskrivning 
Samrådsredogörelse 
Illustrationskarta 
Fastighetsförteckning 
Grundkarta 

Planarnrådet är beläget i centrum av Axvalls tätort. 
Planarnrådet gränsar i väster mot en gata utan namn, 
i norr mot Bangatan, i öster mot Stenumsvägen samt 
i söder mot Mejerigatan . 

Planarnrådet omfattar 1,2 ha . 

För planarnrådet samt för angränsande områden i väster 
och norr gäller stadsplan fas t ställd av länsstyrelsen 
1976 - 09-02. För området nordväst och söder om gäller 
stadsplan fastställd 1967-10-25 . 
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Öster om Stenumsvägen gäller stadsplan fastställd 
1972 - 01-24 och 1976 - 07 - 09. Norr om kvarteret pågår 
arbete med stadsplan (Kvarteren Bryggeriet, Asken mm). 

Gällande plan tillåter för kvarteret Mejeriet be 
bygge l se i två våningar för allmän t ändamå l, småin 
dustri respektive bostäder . Det allmänna området är 
avsett att ha som reserv . 

Runt omkring planområdet tillåts i huvudsak bostäder 
i friliggande byggnader . Väster om kvarteret tillåts 
byggnadsrätt för handelsändamål och öster om kvarte 
ret allmänt ändamål . 

Området för allmänt ändamål inom planområdet är i dag 
obebyggt . Småindustriområdet upptas av Axvalls mejeri 
utom en bostadsfastighet , Kuletomten 1 : 37, som är i 
privat ägo . Bostadsområdet består av 3 villor . 

Utanför planområdet finns huvudsakligen friliggande 
villor som ofta har gans ka små tomter . Väster om kvar 
teret finns en livsmedelshall och i öster en barn 
stuga. Mellan kvarteren Asken och Gästgivaren finns 
mark som är lämp~ig för en lekplats. 

Stenumsvägen betjänar en expanderande del av Axvall 
och har en omfattande trafik . Bangatan används av bil
burna besökare till livsmedelshallen. Transporter till 
och från mejeriet sker mest via Mejerigatan medan per
sonalen kör via Bangatan. 

Kommunen äger den mark där småindustriområdet avser 
att expandera. Mejeriet äger en del av den mark som 
avses at t tillföras bostadsområdet. 

Avsikten med planförslaget är att medge expansion av 
mejeriet. I första hand är det aktuellt att bygga ett 
ostlager . Samtidigt justeras områdesgränsen mot bostads
området så att Kuletomten 1:37 överföres från småin 
dustriändamål ti-ll bostadsändamål . Detta fordrar en 
särskild överenskommelse mellan parterna. Området för 
allmänt ändamål minskar i yta, men behåller sin karak
tär av reservområde eftersom inget projekt föreligger. 
Inom småindustriomr åde t sätts höjdbestämmelserna så 
att de överen sstämmer med den byggnad som är under pro 
jektering och vars minsta höjd är given av tekniska/ 
ekonomiska faktorer . 

Någon särskild grundundersökning har inte utförts inom 
det aktuella området . Lämpligaste grundläggningssätt 
får avgöras i samband med byggnadsprojekteringen. 

Planområdet ingår inte i skyddsrumsort . 

Råvaruleveranserna till mejeriet kommer även framdeles 
att ske via Mejerigatan. Färdigvarubilarna kommer san
nolikt att gå Stenumsvägen och Bangatan till ostlag
ret, tvärs över kvarteret och ut Mejerigatan - Stenums 
vägen. Trafikökningen b li r mycket obe tydli g jämfört 
med nuläget . 
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Parkeringen för de anstä llda kommer att ordnas på 
tomtmark . . 

Mejeriets utbyggnad prövas f n hos "Koncessionsnämnden 
för miljöskydd", där kraven på vatten, avlopp och stör
ningsfrihet m m bestämmes. 

Uppvärmning av l okaler och ev process vatten kommer att 
ske med befintlig egen panna . Ev kan en ny skorsten 
krävas som är högre än den befintliga. 

Pl angenomförande t förutsätter att mejeriet förvärvar 
mark av kommunen. Vidare erfordras att mejeriet säl
jer en del mark till Ku1etomten 1:37 . I det aktuella 
markområdet finns en stor dagvattenledning som används 
av mejeriet. Denna ledning måste säkras genom servitut . 
Här måste också ett befintligt skjul rivas . Skjulet 
används som förråd och kan inte rivas förrän mejeriets 
nya lager är färdigt. 

Till planförslaget hör en särskild samrådsredogörelse . 

Upprättad 1978 - 10 - 04 

} 
! /- ; --
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Jonas Häggström 
stadsarkitekt 

Mats Windmark 
p1aningenjör 



KVARTERET MEJERIET 
AXVALLS TÄTORT 
SKARA KOMMUN 
SKARABORGS LÄN 

FÖRSLAG TILL ÄNDRAD STADSPLAN 

SAMRADSREDOGÖRELSE 

Vid ett möte på mejeriet 1978-08- 31 kl 19 . 00 delto g re
presentanter för följande fastigheter: Kuletomten 1:13, 
1:15 , 1:34, 1:87 och 1:3 7. Vid mötet informerades fastig 
hetsägarna om planförslaget samt aktuella ritningar över 
första utbyggnadsetappen. Följande framkom: 

Kuletomten 1:13 och 1:15: Nybyggnaden är hög och kan komma 
at t ge skugga i trädgårdarna. Trafiken tillostlagret 
kan bli störande . 

Kuletomten 1: 87 : Mjölkleveranserna med lastbil via Me j e ri 
gatan är en t rafikfara när barnen leker på gatan. 

Fa rhågo r framkom mot luftförorenin gar . I övrigt har inte 
framkommit någ ra yrkanden om ändring i planförslaget . 

Fä rg- och materialprover för nybyggnaden ska t as fram 
senare och diskuteras med närmaste grannar . 

övriga markägare som berörs av plan förs l age t har kont ak tats 
var för sig. 

Samr åd har s kett me d kommunala organ. 

Kulturnämnden vill delt aga i den vidare planeringen av 
tomten för allmänt änd amå l, då byggnation blir aktuell . 

Länsstyrelsen har behandlat planförslaget vid samråd. 

Planförslaget 
I / _ . 

upprättat 19 78 - 10- 04 
. , 

.~: . , '~ /",.~ '. 

, Jonas Häggström 
stadsarkitekt 

, ., ...... . , . 
Mats Windma rk 
planingenjör 



KVARTERET MEJERIET 
AXVALLS TÄTORT 
SKARA KOMMUN 
SKARABORGS LÄN 

FÖRSLAG TILL ÄNDRAD STADSPLAN 

STADSPLANEBESTÄMMELSER 

l § PLANOMRADETS ANVÄNDNING 

l mom Byggnadskvarter 

V a) Med A betecknat område får användas endast 
för allmänt ändamål. 

2 

3 

b) Med B betecknat område får användas endast 
för bostadsändamåi . 

c) Med Jm betecknat område f å r användas endast 
för småindustriändamål av sådan beskaffenhet 
att närboende ej vållas olägenheter med hän
syn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad. 

§ 

§ 

MARK SOM INTE FAR BEBYGGAS 

Y Med punktprickning betecknad mark får icke 
bebyggas. 

SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER ANGAENDE OMRADEN FÖR 
ALLMÄNNA LEDNINGAR 

På med u betecknad mark får icke vidtas anord
ningar som hindrar framdragande och underhåll 
av underjordiska allmänna ledningar. 



4 § BYGGNADSSÄTT 

Med F beteckn a t område f å r bebyggas endast 
med hus som uppförs frist ående. 

s § EXPLOATERING AV TOMT 

1 mom 

2 mom 

3 mom 

Antal byggnader 

På tomt som omfattar med F betecknat område 
får endast en huvudbyggnad och ett uthus 
eller annan gårdsbyggnad uppföras. 

Byggnadsyta 

Av tomt som omfattar med F bete cknat område 
får hö gst en fjärdedel bebyggas. 

Antal lägenheter i huvudb yggn ad 

På med F betecknat område får huvudbyggnad 
icke inrymma mer än en bostadslä genhet. I 
gårdsbyggnad f å r boningsrum i cke inredas. 

6 § BYGGNADS UTFORMNING 

1 mom 

a ) r/ 

b) 

2 mom 

Våningsantal 

På med romersk siffra betecknat område får 
byggnad uppföras med hö gst det antal våningar 
som siff ran ange r. 

Där våningsantalet ej finns angivet får bygg 
nad uppföras med det antal våningar som be
stämmelserna angående byggnads höjd möjliggör. 
Dock får vind icke inredas ovan det plan som 
bestäms av medgiven största byggnadshöjd. 

byggnadshöjd 

a) t/ På med I eller II betecknat område får huvud 
byggnad icke uppföras till större höjd än 
respektive 4,4 och 7,6 meter . 

b) På med B betecknat område får uthus eller annan 
gårdsbyggnad icke uppföras till större höjd än 
3,0 meter. 

c) På med siffra i romb betecknat områ de får bygg
nad uppföras till högs t den höjd i meter som 
siffran anger. 

7 § UTFARTSFÖRBUD 

Iområdesgräns som även betecknats med fyllda 
cirklar skall fastighet förses med stängsel, 
vari ej får anordnas öppning som medger utfart 
mot gata. 

Planförslaget upprättat 1978-10-04 
, ., ..... , l . .f_, _ --_ 

Jonas Hägg-;;tröm 
stadsa rkltekt 

Mats Windmark 
p1aningenjör 


