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Tillhör kommunfullmäktiges i Skara 
beslut 1976 -10 - ~5 , § 130, betygar 

På tjänstens vägnar : 

Björn Birkoff 

/ 

PRELATEN 

116 .9 

Genom laga kraftvunnet beslut de n 2.12 .1976 
fastställde läns styre l sen i Skaraborgs län 
å denna karta åskå dliggjorda ändring och ut
vidgning av stadsplan; betygar. 
Georg Hergert 
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FORSLAG TILL ANDRING OCH UTVIDGNING AV 
STADSPLANEN FOR KV BISKOPEN M M 

SKARA, SKARA KOMMUN. 

Upprättat 1976-08-25 

Henrik Schager 
stadsark itekt 

STADSPLANEKARTA 
A. Gränsbeteckningar 

--- Stadsplanegräns belägen 6 meter utanför föreslaget område 

Gällande områdesgräns avsedd att bibehållas 

Gällande bestämmelsegräns avsedd att bibehållas 

Gällande områdesgräns avsedd att utgå 
Gällande bestämmelsegräns avsedd att utgå 
Kvarters- eller annan områdesgräns 

Bestämmelsegräns 
Gränslinjer ej avsedda att fastställas 

B. Områdesbeteckningar . 

Allmän plats 

I ~ Gata eller torg 
t/1T~ Park eller planter ing 

Bygg nadsk vart er 

A 
B 

BSr: 
BF 
Bk 
G 

N 

Område för allmänt ändamål 

Område för bostadsändamål 
Område för bostadsändamål. radhus 
Område för bostadsändamål, fristående hus 

Område för bostadskollektivt ändamål 
Område för garageändamål 

Område för barnstugeändamål 

C. Övriga beteckn ingar 
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GRUNDKARTA 
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Mark som icke får bebyggas 

Mark tör uthus och dylikt 
Mark tillgänglig för underjordiska 

Gällande gatu höjd 
Gatuhöjd 
Antal våningar 

ledningar 

Utöver angivet våningsantal får vind icke inredas 

Inre resp. yttre skyddsområde tör vattentäkt enligt 
länsstyre lsens beslut 1971 - 03 - 30 

Fas t i ghetsgräns 

Gällande kvarters- eller annan områdesgräns 
Gällande bestämmelsegräns 
Byggnad i allmänhet, karterad efter fasadlinjen 
Transformatorbyggnad 
Byggnad, karterad efter tok konturen 
Staket 

C>~ Ou Häck 
II /1 Åker 

Väg med resp utan sidoutrymmen, även gångväg 
jJ I I I II I I \-;- S lä nt (dubbla tvärstreck vid den högre konten) 

Dike 
======~~~~ Järnvägsspår 

+0000 Fastställd höjd på gata eller väg 
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PRELATEN 

Höjdkurvor 

Polygonpunkt 
Rutnätspunkt 

Nummer på räHsligen bestående tomt 
Nummer på administrativt bildad tomt 
Nummer på stadsäga eller stadsögoområde 
Kvartersnamn 
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Omfattning, 
läge , bef 
förhållanden 

BESKRIVNING 

tillhörande förslag till ändring och utvidgning av 
stadsplanen för kv Biskopen m m i Skara , Skara kommun . 

Området , som omfattar ca 7 , 7 ha, är beläget nordost 
om Mariestadsjärnvägen och nordväst om Källegatan, 
kv Domprosten . 
Kvarteret Biskopen har i nordöstra delen bebyggts 
i huvudsak enligt gällande plan med trevånings
bebyggelse j ämte ett aktivitetshus i en våning 
(S tiftelsen Skarabostäder ). 
Övrig mark inom kvarteret utgörs av åkermark som 
faller mot en "dalgång" i kvarterets norra del där 
huvudvattenledningen från stadens vattentorn passerar . 
Sydväst om Mariestadsjärnvägen ligger: kvarteren Abbot en 
m m med trevånings hyreshusbyggnader och panncentral 
i kv Diakonen vilken avser försör j a även bebyggelsen 
l kv Biskopen med värme. 
I kv Diakonen har en mindre livsmedelsbutik byggts 
som avses flyttas till " Skarabergsområdet " när det
samma utbyggts i tillräcklig utsträckning. 
I kv Domprosten inrymmes Nya Katedralskolan, gymnasie
skola. 
Vidliggande områden österut utgöres av mark för ny 
villabebyggelse , som integrerats med äldre bebyggelse 
kring delar av gamla Mariestadsvägen . 
Skarabergsområdet norrut , väster om europaväg nr 3 
är föremå l för planering med en dispositionsplan för 
området som utmynnat i en inbjuden arkitekttävling 
vilken delvis avses ligga till grund för en kommande 
detaljplanering med ett mindre centrum och varierad 
lågbebygge l se . 
I kv Biskopens västra delar ligger en vattentäkt 
vilken tillsammans med ett par andra vattentäkter 
norr om Skara tätort utgör reservvattentäkter. 
För vattentäkten gäller skyddsbestämmelser enligt 
LSN:s beslut 1971-03 - 30 . 

Med hänsyn till den planerade bebyggelsen i kvarterets 
västra delar har en grundundersökning verkställts av 
Bjurströms Geotekniska Byrå, Lidingö, för att utröna 
förhållandena vid utnyttjande av reservvattentäkten 
i denna del. 



Gällande 
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Föreslagen 
bebyggelse 

Trafik
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Av utvärderingar framgår att efter omfattande prov
pumpningar några förändringar eller sättningar ej 
förekommit av sådan art att den föreslagna bebyggelsen 
skall påverkas. 
Utlåtande över grundvattensänkning vid reservvatten 
täkten i kv Biskopen och Abboten bifogas. 

För området gäller i huvudsak stadsplan fastställd 
av LSN 72-04 - 24 . 
För marken norr och öster om kv Biskopen gäller 
utomplansbestämmelser. 
I övrigt gäller stadsplaner fastställda för: 
l . Kv Abboten m m 64-01 - 25 av LSN . 
2 . Kv Diakonen del av 51 - 02 - 14 av LSN. 
3 . Kv Biktfadern , Nunnan m fl 65 - 04-27 av LSN 
4 . Kv Månglaren, Köpmannen, Gårdfarihandlaren , 

Krämaren m fl 75 - 04 - 21 av LSN. 
5 . Kv Domprosten 72 - 04-24 av LSN . 

I anslutning till den förändrade situationen som 
kommit fram de senaste åren beträffande boendeformer 
med anknytning till markbostäder av olika slag har 
utformningen av resterande ej bebyggt område inom 
kv Biskopen omdisponerats till radhus och villa
bebyggelse i en mera "kompak t form" där byggnationen 
max i merats till två våningar för radhusgrupperna 
och villor i ett till ett och ett halvt plan med 
sadeltak eller manzardtak . 

Den bilburna trafiken för boende inom området sker 
i norra respektive södra delen till garage och par
keringsplatser. Inom bebyggelseområdena avses ej 
normalt biltrafik få förekomma. 
Gågatusystemet som anknyter till gågatusystemet i 
befintlig bebyggelse har markerats med en gatubredd 
på 4 meter fö r att utryckningsfordon vid brand etc 
ska kunna ta sig fram vid katastrof tillfällen . 

Av upprättad centrumplan framgår hur kollektivtrafiken 
avses ordnas. Härvid kommer en busslinje passera i 
Källegatan med hållplats vid Katedralskolan . 

Brogårdsledens sträckning norr om kv Biskopen är oklar . 
Ett område mellan kv Biskopen och den eventuella nya 
sträckningen av Brogårdsleden har reserverats om behov 
av bullervall erfordras för skydd mot bebyggelsen . 
Området har givits sådan bredd att tillräcklig höjd 
kan erhållas. 
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Till varje husgrupp hör ett mindre grönomrade- som 
skall betjäna de mindre barnen s behov av lek. 
De något större barnen hänvisas till ett lekområde 
i norra delen av kvarteret, där plats finns för 
bollspel m m. 

I sydöstra delen av kvarteret Biskopen har mark 
markerats för Barnstuga , att utnyttjas till förskola 
och fritidshem för totalt 60 barn. 
Inmatning och personalparkering är planerat i an
knytning till den sydliga kommunikat i onen till den 
planerade villa- och radhusdelen . 
För besökande med barn kan en lämplig in - och ut
körningsficka ordnas i anslutning till Källegatan , 
där huvudentren föreslås ligga . 
I sammanhange t bör nämnas att vid en f ramtida planering 
planskilda korsningar med bilburna gator kommer a t t 
utföras bl a i anslutning till gällande planer och 
en kommande planering av Skarabergsområdet . 

Vatten och avloppsförsörjningen vållar inga större 
svårigheter. 
Hänsyn har tagits till de ledningar som berör området 
dels vattenledning från vattentornet och dels vatten
ledningar i områdets södra del. 
VA-utredning bifogas, upprättad av byggnadskontoret 
i Skara. 

Ti l l förs l aget bifogas stadsplanebestämmelser enligt 
planverket s anvisningar . 

Fast ighetsbildning 
Stg 945 A hyreshusdelen kvarligger oförändrat . 

Stiftelsen , som redan äger stg 945 A, skall förvärva 
all mark utom reservvattentäkten . 
Av den förvärvade marken bildas en särskild exploaterings 
fastighet. 
Från denna exploateringsfastighet avstyckas samtliga 
enheter för småhusbebyggelse och barnstuga . 
Småhusbebyggelsen bildar särskilda fastigheter för 
försäljning till privata ägare. 
Restfastigheten avses i sin helhet upplåtas för 
gemensamhetsanläggning. 

Gemensamhetsanlä~gningarnas omfattning 
a.-Brl~ och gångtrafrksystem~ - - - -
b . Garage och bilplatser . 
c . Grönområden och lekytor med lekverktyg . 
d . Allaktivitetshuset. 
e. Distributionsledningar: elledningar med gemensamma 

belysningsanordningar , vatten - och avloppssystem och 
teleanläggningar . 

Gemensamhetsanläggningarna omfattar så l unda samtliga 
under a - e uppräknade . 
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Qelt~g~n~e_i_g~m~n~a~h~t~a~l~g&n~n~a~n~ 
Samtliga typer och grupper av fastlgheter s kall deltaga 
i gemensamhetsanläggningarna utom barns t ugetomten och 
A- området (reservvattentäkten) i nordväst . 

Iö~v~l!nin& ~v_g~m~n~a~h~t~a~l~g&n~n&a~n~ 
Förvaltnlngen skall skötas genom en för ändamålet 
bildad samfäl l ighetsförening . 

Skara 1976-08 - 25 

\-k~o,L·S:~,k_<L-A ~ r-.. 
Henri k Schager er v . 
stadsarkitekt 
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Kopia, kartkopia 
samt kopia av best 
och beskr ti 11 : 

SPY 
penh 
lmenh 
FBM 
BN 
Anslag~t 1976 -1 2- 01 

Akten exp 

Utan avgift 

Kopia till: 

VF-R 
länsant 
HVN 
KS 
Tvt 
Kul turn 
Skol styr 
Soc centr.n 
Fritidsn 
SJ 
överex 
akten 
l aga kraft 

Fastställelse av stadsplan i Skara kommun 

Kommunfullmäktige i Skara kommun antog 1976-10-25 ett av 
stadsarkitekt H Schager 1976-08-25 daterat förslag till 
ändring och utvidgning av stadsplanen för kvarteret 
Biskopen m m i Skara med därtill hörande karta, bestämmel
ser och beskrivning. 

Planförslaget har underställts länsstyrelsen för faststäl
lelseprövning. 

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

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

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

Vid den slutliga handläggningen av detta ärende, i vilket 
länsarkitekten Ridal beslutat och byrådirektören Hergert 
varit föredragande, har även företrädare för lantmäteri en
~d"oh't'o och ",idi,k, ,oh,t'o d,]t'git. 

Håkan Ridal 

Postadress 

Fack 
Gatuadress 

Hamngotan 1 

Telefon 

0501-60000 
Telex 

59840 
Postgiro 

35186·6 
542 01 MARIESTAD 
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Tillhör kommunfullmäktiges i Skara 8254 r-~~~~~~--~ 
beslut 1976-10-25, § 13Q ; betyg;J,r LÄNSSTYRELSEN I 

~;l~'ägM". ·:.r:~:9;~ 
n I ...... ... :~ ...... .. . 

STADSPLANEBESTÄMMELSER 

tillhörande förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för 
kv Biskopen m m i Skara, Skara kommun. 

l § STADSPLANEOMRADETS ANVÄNDNING 

Byggnadskvarter 
a) Med A betecknat område får användas endast för allmänt ändamål. 
b) Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål. 
c) Med Bk betecknat område får användas endast för bostads 

kollektivt ändamål. 
d) Med G betecknat område får användas endast för garageändamål. 
e) Med N betecknat område får användas endast för barnstuge

ändamål . 

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

l mom Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas. 

2 mom Med korsprickning betecknad mark får bebyggas endast med 
uthus och dylika mindre gårdsbyggnader . 

3 § SÄRSKILDA FöRESKRIFTER ANGAENDE OMRADEN FÖR LEDNINGAR 

På med u betecknad mark får icke vidtas anordningar som 
hindrar framdragande eller underhåll av underjordiska 
allmänna ledningar. 

4 § BYGGNADSSÄTT 

l mom Med Sr betecknat område får bebyggas endast med radhus . 

2 mom Med F betecknat område får bebyggas endast med hus som 
uppförs fristående . 
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5 § VANINGSANTAL 

LÄNSSiYRElSEN , 
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l mom på med romersk siffra betecknat område får byggnad uppföras 

med högst det antal våningar som siffran anger. 

2 mom På med n betecknat område får vind icke inredas ovan de t 
plan som bestäms av medgiven största hushöjd . 

6 § BYGGNADS HÖJD 

l mom på med I, II eller III betecknat område får byggnad icke 
uppföras till större höjd än respektive 4,5, 6 , 5 och 10,6 
meter. 

2 mom på med B betecknat område får uthus eller annan gårds
byggnad icke uppföras till större höjd än 3,0 meter. 

Skara 1976-0 8-25 

~~;n/' . 
stadsarkitekt 


