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Förslag till s ta~splanebestämmelser 

för del av Skara stad innefattande 

kvarteret Sparbanken.(Ue en av stads-

ingenjör Axel Bergschöld den 10 mars 

1937 upprättad karta.) ) 

§ 1. 

Från bebyggelse undantagetområde' J~_ 

Område, betecknat med(~ ~ni!!B.' får icke bebyggas 

eller under markens plan för något ändamål inredas. 

Stadsplaneområdets användning. 

Inom område, betecknat med Bh, får byggnad endast inredas 

för bostads- och affärsändamål. Bygg na dsnämnden må dock i den 

utsträckning, som i varje fall prövas lämplig, medgiva annan an-

vändning, som ej är att hänföra till 

Inom område, beteckna t med<små 

industri. . ,. _ ) 
~A~[' . ,. r 

ci r ar) niåbyggnad inredas 

för affä rsändamål och dylikt, dock ej sådana ändamål, som äro att 

hänföra till industri. Bostäder få icke där inredas • . 

Byggnadssätt. 

Inom område, betecknat med g, får endast uppföras hus, som 

sanm:anbyggas med varandra i tomtgränserna. 

_ Å byggnad, som, uppföres vid kvartersh9rn, . skall hörnet i 

nedersta våningen likformigt avskäras så att avskärningsplanet 

erhåller en bredd aV .minst 2,5 me t er. I hömnet må dock anbringas 

en pelare med en diameter av hö gst 0,6 meter, men skall då fria 

avståndet mellan pelaren och det avskärande planet vara minst 

1,3 meter. 

§ 4. 

Byggnads läge. 

Byggnad inom område, betecknat 

därest den icke uppföres i gräns mof g ranntomt, indregas minst 
_$i~ '. 1.,,-

3 /tre/ meter från tomtgränsen, Avstånd mellan . byggnader på 

samma tomt skall vara 

f önster till bostads-

lämnas obebyggd. 

minst 6 /sex/ meter, dock skall framför 
LlIlttut . 

eller arbetsrum en bredd avI 9 /nio/ meter 



\ CH, 

1 mom~ 

2 mom. 

3 mom. 

1 mom. 

2 mom. 

1 mom. 

2 mom. 

ByggnadS höjd och antal våningar. 

Inom område, beteckhat med III eller IV, får byggnad icke 

uppföras med flera 

Inom område, 

än 3 /tre/ respektive; 4 /fyra/ våningar. 
/'- "'--}1.~ f,,-~ '-" _ 

betecknat med -amå-~r, ; får byggnad icke 

uppföras ti l l större höjd än 4,5 /fyra och en halv/ meter över 
~ 

den intill tomten gränsande gatan. 

Inom område, betecknat med ~fror i trian~, får byggnad 

icke uppföras till . större höjd i meter över ang\ränsande ga ta 

än vad dessa siff ror angiva. 

~ 6. 

ByggnaQs material. 

Byggnad inom område, betecknat med II! eller lY, skall 

uppföras av sten eller därmed jämförligt material. 

Byggnad inom område, betecknat med 
/'I _"-,,~f.,..1. r 

'små cirklar, skall 

uppföras a'v sten eller därmed jämförligt material samt över-

täckas med brandsäker konstruktion • 

. § 7. 

Takfall. 

-. 

Takfall å byggnad inom . .område, betecknat med 2, får icke 

göras brutet och icke heller .givas ~tarkare lutming mot horison

talplanet än 30 o. 
/ l /.,-...---; r(-.....-~ ... 

Takfall inom område, betecknat med små c irklar. får icke 

givas starkare lutni~g mot horisontalplanet än 1:20 lett på tjuge 

Ovanför takfallet .må dock, där så prövas nödvändigt, uppföras 

lanterniner i den utsträckning, byggnadsnämnden medgiver. 

TillMr KungL Ma)rIII Itealut 

den 12~ 19}1' 
Stockholm I Kommlllllkationadepartementet. 

Ex officio: 

... v!d~ ___ _ 
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BESKRIVNING 

till förslag till ändring av stadsplanen för kvarteret Sparbanken 

i Skara. 

Föreliggande förslag är uppgjort på begäran av Skaraborgs . . 

Länw Sparbank , som i den 1926 faststä llda stadsplanen önska de 

\ 

sådana förändringar, att dels byggnadsl i njen mot Skaraborgsgatan 

g jordes obruten, dels å tomten n:r 17 byggnaden mot ~årmvägsga tan 

skulle uppföras i fyra /våninga r för a tt den 1 ~-1 9 me ter höga brand

gaveln till bygg naden å tomt n:r 16 skulle döljas. De ssa öns kemål 

ha i det f ö religgande f ör s l aget iakttagi ts. Härj ämte gö ras f öljande 

f örändringar av gällande s tadsplan: Byggnadshöjdeh å tomt n:r 16 

sä t te s t ill 15 me ter e ller l ika med höjden av den nu befintli ga 

och år 1904 uppförda byggna den. Byggnadsdjupet å ga tuhusen bestämmes 

t ill 12 meter i stä llet f ör 1 ~ meter . Gå rdsbebygg elsens höj d sättes 

t ill 4,~ meter i stä llet för 8 meter . 

Förslaget överens stämmer med det s t a dspl aneförslag, 80m legat 

t ill grund för en pristävling angående bebyggande av tomten n:r 17. 

Detta f örslag g illades av prisnämnden och fö ljdes av samtliga tre 

pristagare. Om tävlingsresultatet yttra r prisnämnden , s om bl. a. 

bestod av generaldirektör Iva r Tengbom och byggna dsrådet Paul Hed-

qvi s t: "Ur s tadsb ildens synpunkt syne s de st örsta a r k i tekt on iska 

f ördelarna kunna ernå s, om he l a den utefte r J ä rnvägs gatan, belägna 

de len av byggna den uppf öre s i fyra våninga r ända fram till Skara-

borgsgatan och synes den härav betingade sta dsplan eändringen ha va 

utsikt att kunna genomföras'l 

Tillhör Kungl. Maj:ta IlIwut 

den /,$ ~ 19Jj. :-: 

Ska r a den 10 mars 1937 . 

,.;- 1 . 

/ 

Stockholm i KommUDikationsdepartemeatet. 

, Ex officio: 
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