
B. L-B 

Ti llhör byggnadsnämndens i Skara 
bes lut 1974-11- 04, § 513 ; betygar 

På tj änstens vägnar : 

VALLEN 

1. 

Genom laga kraftvunnet beslut den 6.3 1975 
fasts t ällde länsstyrelsen i Skaraborgs län 
å denna kart a åskådliggjorda utvidgning av 
stadsplan; betygar 
Georg Hergert 
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FORSLAG 
PLANEN 
SKARA 

TILL 
FOR 

UTVIDGNING AV STADS-
KV 

KOMMUN. 

Upprättat 1974- 09-11 

~~ 
Henrik Schager ~ 
s tadsarki tekt 

S TADSPLANE KARTA 

A. Gränsbeteckningar 

NIORD 

_ - - Stadsplanegräns belägen 6 m utanför föreslaget område 

Gä Ilande områdesgräns avsedd att bibeh81las 

-- - - -- Gällande bestämmelsegräns avsedd att bibehållas 

~ ~ Gällande områdesgräns avsedd att utgå 

_ - "* ___ Gällande bestämmelsegräns avsedd att utgå 

- - - Kvarters- eller annan områdesgräns 

-------- Bestämmelsegräns 

-- -------- Gränslinje ej avsedd att fastställas 

BOmrådesbeteckningar 

A llmän plats 

I 1 Gata 
Byggnadskvarter 

I A J Område för allmänt ändamål 
C. Övriga beteckn ingar 

L ' . • 1 Mark som icke får bebyggas 

II 

GRUNDKARTA 

'c.;;F' 

Antal 
o . 

vanmgar 

Fast ighetsgräns 

Gällande kvarters- eller annan områdesgräns 
Gäl lande bestämme lsegröns 

Byggnad i allmänhet 

Staket 

Häck 
Stenmu r 

+ 000 . o Faststä ll d hejd på gata el ler vög (plustecknet utmärker plan 
läget av den punkt) vars höjdläge angivits) 

+ 
1. 
(Il 
470 

Rutnätspun kt 
Nummer på fastighet inom tomt indeln ing 

Nummer på adm i ni strativt bi ldad tomt 
Nummer på stadsaga eller stadsägoo~ens likhet med ~:gina1et betygas. 

St;3ckholm den ~ T.' 191.5 
] ~berKartor 

0...-'-"'-1 
~ "mdberg 
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LÄNSSTYRELSEN BESLUT 
Skaraborgs län 

PLANERINGSAVDELNINGEN 
Planenheten 

1975- 03 - 06 1l.D82-163:75 
• 

Byrådi rektör 
G Hergert/KH 

Kopia, kartkopia 
samt kopia av best 
och beskr ti 11 
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1975- 03 - 05 
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Utan aygi ft 
Postadress 
Fack 
542 01 MARIESTAO 1 

Byggnadsnämnden i 
Skara kommun 
532 00 SKARA 

Fastställelse av stadsplan i Skara kommun 
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Byggnadsnämnden i Skara kommun antog den 4 november 1974 ett 
av stadsarkitekten Henrik Schager den 11 september 1974 upp
rättat förslag till ändring av stadsplanen för kv Niord i Ska
ra med därtill hörande karta, bestämmelser och beskrivning. 

Planförslaget har underställts länsstyrelsen för faststä11e1-
seprövni ng. 

Förslaget är ägnat att tillgodose ett ändamålsenligt utnytt
jande av marken och ansluter till tillämpliga plananvisning
ar. 

Länsstyrelsen fastställer planförslaget med stöd av 26 § bygg
nads 1 agen. 

Jämlikt 150 § byggnads lagen får talan ej föras mot fastställel
sebeslutet. Bevis att beslutet vunnit laga kraft skall tecknas 
på kartan. 

Vid den slutliga handläggningen av detta ärende, i vilket läns
arkitekten Rida1 beslutat och byrådirektören Hergert varit fö
redragande, har även företrädare för lantmäterienheten, natur
vårdsenheten och juridiska enheten deltagit . • ~ 
Håkan Ri da 1 

Kopi a ti 11 

VF-R 
KS 
Knf 
Tvt 
Byggnadskontoret 
E1verket 
Fastighetsnämnden 
Fritidsnämnden 
Kul turnämnden 
Sociala centralnämnden 
Trafiksäkerhetsnämnden 
överex 
akten 

Gatuadress 

Hamngatan 1 

Telefon 
0501-60000 
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Tillhör byggnadsnämndens i Skara 
beslut 1974 - 11- 04 , § 513 ; betygar 
På tjänstens vägnar: 
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STADSPLANEBESTÄMMELSER 

I.ANoS'YRElSEN I 
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21 JANI975 
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tillhörande förslag till utvidgning av stadsplanen för kv Niord 
i Skara, Skara kommun . 

l § STADSPLANEOMRADETS ANVÄNDNING 

l mom Byggnadskvarter 
Med A betecknat område får användas endast för allmänt 
ändamål . 

2 § MARK SOM ICKE FAR BEBYGGAS 

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas. 

3 § VANINGSANTAL 

på med romersk siffra betecknat område får byggnad uppföras 
med högst det antal våningar som siffran anger . 

4 § BYGGNADS HÖJD 

på med II betecknat område får byggnad icke uppföras till 
större höjd än 7 , 6 meter . 

Skara 1974 - 09 -11 

\~~Y\r, 
Henrik Sc;;~e~" • 
stadsarlll i tekt 

Tillb;.f l.l:i·.·.r,~",· , _': -. l {; ~-.f :-it b<: ... ~)lan 

beslut dm ... f"t J j ~ . ~,s;-het)'!!,,, 

På tj~nst JU va§nu: 

~~~.~ .. -
Georg Heroor! 
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Tillhör byggnadsnämndens i Skara 
beslut 1974 - 11- 04, § 513 ; betygar 
På tjänstens vägnar: 
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Läge, omfattning 
bef förhållanden 

Gällande planer 

21 JANJ975 

11 1 ..... ................ 

BESKRIVNING 

tillhörande förslag till utvidgning av stadsplanen 
för kv Niord i Skara , Skara kommun. 

Förslaget omfattar kv Niord med v idliggande mindre 
delar av dels Skaravallen stg 470 och dels park
eringsplatsen norr om kvarteret beläget sydöst om 
Skaravallen. 
Bebyggelsen i kvarteret utgöres av ett barndaghem 
för 65 platser fördelade på 35 daghemsplatser, 15 
platser för fritidshem och 15 platser för integrerad 
förskola . 
Närliggande bebygge l se består av flerfamiljshus 
tre våningar i kv Valhall och två i kv Tyr . 

För kv Niord gäller stadsplan fastställd av 
LSN 1970-08-25~ ' 

För Skaravallen, del av stg 470 och kv Valhall gäller 
stadsplan fastställd av LSN 1966-06 - 28~ ' 
För parkeringsplatsen del av stg 470 gäller stads
plan fastställd av LSN 1962-07 - l7~ 

För kv Tyr gäller stadsplan fastställd av KM 
1946 - 05-03.' 
För kv Urd gäller stadsplan fastställd av LSN 
1964 - 02 - 29·V 



Förslaget 

Samråd 

- 2 -

Förslaget innebär att fastigheten utökas dels 
norrut med ca 5 6 0 m ~ och dels västerut med ca 
400 m'" . 
Daghemmet var från början planerat för 50 platser 
men har sedemera utökats till 65 platser. 
Behov av ytterligare lekytor har uppstått vilket 
resulterat i föreliggande förslag till utökning av 
fastighetens markyta . 

Samråd har skett med berörda myndigheter, kommun 
styrelsen , sociala centralnämnden, byggnadsnämnden 
intendent Lekberg, fritidsnämnden och stadsingen
jören , varvid framkommit att den föreslagna lös 
ningen för att tillfredställa det ökade behovet av 
lekytor är den bästa . 

Skara 1974 - 09 - 11 

\J.c.!~~ 
Henr ik Schager 
stEj,dsarkitekt 
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