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BESLUT 

1982-01-26 

8281 l (2) 

11.082-2656-81 

Byggnadsnämnden i 
Skara kommun 
Box 103 
532 01 SKARA 

Byggnadsnämnden Skara 
Inkom den 

82. 01. 27 

Dnr··· .. :··~0·r..:;:;,· .. ··· 
••....•.•...•...... ...... ~ ... ..•... 

Fastställelse av stadsplan i Skara kommun 

Kommunfullmäktige i Skara kommun antog den 14 september 1981 
ett av stadsark itekt östen Andersson och planingenjör Mats 
Windmark den 22 april 1981 upprättat och den 15 juni 1981 re
viderat förslag till ändring av stadsplanen för kvarteret 
SPARBANKEN M M i Skara tätort med därtill hörande karta, illu
strationsplan, bestämmelser och beskrivning. 

Planförslaget har underställts länsstyrelsen för fastställel
seprövning. 

Mot kommunfullmäktiges beslut om antagande av stadsplanen 
har hos kammarrätten i Göteborg besvär anförts av Roy Moss
brant, Skara. I besvären har Mossbrant påstått att kommunfull
mäktige vid antagandet av stadsplaneförslaget inte givits 
tillfälle fatta beslut i enlighet med vad byggnadsnämnden 
föreslagit. Mossbrant har därför gjort gällande att fullmäk
tiges beslut inte tillkommit i laga ordning. Kammarrätten har 
genom beslut den 24 november 1981 avvisat besvären och över
lämnat besvärsskrivelsen till länsstyrelsen. 

Av handlingarna framgår att byggnadsnämnden vid sammanträde 
den 24 augusti 1981 (§ 248) beslutat godkänna stadsplaneför
slaget. Byggnadsnämnden uttalade därvid att det förutsattes 
att nybyggnad inom kvarteret Sparbanken utformades så att 
genomförandet av centrumplanens intentioner med endast behörig 
trafik på Klostergatan ej försvårades i framtiden. Därjämte 
beslutade byggnadsnämnden överlämna stadsplaneförslaget till 
kommunfullmäktige för antagande. Paragrafen förklarades ome
delbart justerad. 

Kommunstyrelsen behandlade stadsplaneärendet vid sammanträde 
påföljande dag, den 25 augusti 1981. Enligt vad som upplysts 
föredrog stadsarkitekten östen Andersson ärendet och medde
lade byggnadsnämndens beslut. Kommunstyrelsen beslutade avge 
yttrande över planförslaget i enlighet med vad dess arbetsut
skott föreslagit vid sammanträde den 18 auglJsti 1981, näml igen 
att antaga planförslaget men med utelämnande av det tillägg 
som byggnadsnämnden gjort ifråga om genomförandet av planen. 

Som framgår av utredningen har kommunstyrelsen vid sammanträ
de den 25 augusti 1981 fått del av byggnadsnämndens justerade 
beslut. Vid sådant förhållande har ärendet beretts enligt kom
munallagens bestämmelser, oavsett om utskrivet protokoll av 
byggnadsnämndens beslut ej skulle ha förelegat vid kommunsty
relsens sammanträde . 

Goluodr • •• 

Hamngo 'on I 

Telefon 

0501 · 600 00 

Tele .. PO . lg; ,o 

598 ..to 
SH 01 MAR IESTAO 1" mlld I 
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LÄNSSTYRELSEN 
Skaraborgs [ön 

BESLUT 

1982 -01-26 11 .082-2656-81 

Av utredningen framgår vidare att kommunfullmäktioe vid 
sitt sammanträde haft ti ll gång till både byggnadsnämndens 
och kommunstyre l sens protokoll. 

Med hänsyn härtill och då ej heller någon annan omständig
het anförts på grund varav kommunfullmäktiges beslut inte 
skulle ha tillkommit i laga ordning finner länsstyrelsen 
att det underställda stadsp laneförsl aget kan fastställas. 

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 26 § bY9gnadslagen 
det av kommunfullmäktige antagna planförslaget . 

. / . Besvärshänvisnins bi l aga formulär nr 4. 

Vid den slutli ga handläggningen av detta ärende, i vilket 
länsarkitekten Ridal beslutat och bitr l änsarkitekten 
Gertzen varit föredragande, har även byrådi rektören 01 sson 
(naturvårdsenheten), byrådirektören Zachrison (lantmäteri
enheten) , byrådirektören Thorell (försvarsenheten) och 
ingenjören Gustafsson (vägförvaltningen) samt l änsantikvarien 
Lindgren och l:e l änsassessorn Edvardsson deltagit. 
UÖ ... D . 
~~ 
Håkan Ridal 

"'1""" "~~ 
Si~rd Gert{en 

Kopia, kartkop ior samt kopia 
av best och beskr till: 

SPY 
penh 
lmenh 
FBM 
Bi'! 

Anslaget 1981-01 -26 

Akten exp 

Utan avgift 

:<opia till: 
VF-R 
HVN 
knf 
KS 
Tvt 
Närings livskommitten 
akten 
Roy ~lossbrant rek+ r.1b 
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BESVÄRSHÄNVISNING 

Besvär över detta beslut kan anföras genom skrivelse 
till regeringen. Skrivelsen skall tillställas 
bostadsdepartementet. 103 33 STOCKHOLM. 
och skall ha kommit in dit inom tre veckor från 
den dag beslutet är daterat. 

Besvär får dock anföras endast av sakägare som 
i ärendet framställt yrkande. som helt eller delvis 
lämnats utan bifall. 

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. 

Galllad." .. 

HOI1l!>IIOIQ" I OSOI· 60000 .59140 

"I "",d. 

PClflgiro 

J5186·6 
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BESKRIVNING 

Pl ankarta 
Illustrationskarta 
Bestämmelser 
Beskrivning 
Samrådsredogörelse 
Fastighetsförteckning 
Grundkarta 

Planförslagets syfte är att utreda sparbankens ut
byggnadsmöjligheter. Man är relativt trångbodd och 
~ar även planer på att utöka något. Vidare behöver 
vissa funk tioner moderniseras, vilket ur teknisk 
synpunkt lättast kan lösas genom en nybyggnad intill 
den gamla byggnaden. Den gamla byggnaden kan då ut
göra reservyta. I planförslaget behandlas bl a också 
angöringsmöjlighe ter, parkeringsplatser och gårds ut
formningen . Det äldre hus e t på Sparbanken 24 (apoteks 
huset) behandlas särskilt p g a sitt s tora kulturhis
toriska värde. Järnvägsgatans stora värde ur kultur
historisk och miljömässig synpunkt behandlas också. 
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Stadsplaner 

2 . 

Planornråde t är beläget i Skara centrum och omfattar 
hela kvartere t Sparbanken samt omgivande gator. Om
rådet gränsar i väster mo t kv Loke och Balder, i 
norr mot Merkurius, i öster mot Neptunus och i söder 
mot kv Nornan och Stationsplanen . PIAnn~r~de t hRr 
utsträckts mot sydost för att utslä cka en restyta 
från en äldre stadsplan. 

Planområde t omfattar 1,1 ha. 

I Skara Centrumplan som antogs av kommunfullmäktige 
19 77 -0 3-14, anges att Klostergatan endast tillåts 
för v is s tra f ik och eventue l lt endas t under vissa 
tider. Därigenom minime ras biltrafiken så at t gång 
trafiken kan priori teras. 

Bevarandeplanen och lokalutredningen för Skara cent
rum antogs av KF 1980-06-30. Där utp ekas at t det 
äldre huset på Sparbanken 24 bevaras liksom Sparban
ken l . För husen på Sparbanken 22 anges bevaras om 
möjligt , medan samtliga hus på Sparbanken 25 få r er
sättas . I bevarande planen pnpekas bl a att ett be
varande av centrum som helhet "kräver at t uppoffrin
gar görs på så sätt att vissa i och för sig värdefulla 
enstaka byggnader måste ersättas." Detta kan bl a 
tillämpas på Sparbanke n 25. De två husen mot Kloster
gatan utgör en liten res t av gam l a hu s på en gata 
med i övrigt he lt mode rna hus. I bevarandeplanen ut
pekas Järnvägsgatan och Stationsplanen som en be 
byggelsemiljö som "bör prioriteras då ingående bygg
nader utgör delar av frå n kulturh istoriska och miljö
mässiga synpunkter sammanhängande helhe t er ." Kloster
gatan omnämns inte i bevarandeplanden . 

Lokalutredningen behandlar int e Sparbankens utbyggnad . 

För kvarteret och omgivande gator förutom Skaraborgs
gatan gäller s t adsp lan fastställd av l änsstyre lsen 
(LST) 196 7-10-16. För Skaraborgsgatan gä ller mitt 
för kv Sparb anke n s tadsplan: fastställd av LST 
19 71- 06-30, och mitt för kv Nept unu s stadsp lan: fast
ställd av Ku ngl i ga Maj:t (n!) 19 60 - 02-19. 

Utanför planområdet gä l l er följande stadsplander: 

Kv Loke · och Merkurius: fastställ d av KM 1956-01-20 . 
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Geotekniska 
förhållanden 

Fornläm
ningar 

Bebyggelse 

Kv Balder: fastställd av LST 1962-10-24 

Djäknegatan: fastställd av KM 1960-02-19 

Kv Neptunus: fastställd av LST 1964-07-13 

Kv Planeten: fastställd av LST 1977-10-04 

Kv Valkyrian, Nornan och Stationsplanen: 
fastställd av KM 1926-04-30 

För kv Valkyrian har arbete med stadsplaneändring 
nyligen påbörjats. 

3. 

Gällande stadsplaner tillåter för planområdet och för 
vissa intilliggande kvarter, bostäder och handel, hu
vudsakligen i tre våningar, men i några fall anges 
maximalt två respektive fyra våningar. För kv Neptunus 
anges allmänt ändamål. För kv Nornan och Valkyrian reg
leras inte ändamålet, men slutet byggnadssätt anges. 
För kv Valkyrian pågår stadsplanearbete, som innebär 
allmänt ändamål vid Teaterhuset, allmän parkering samt 
bostäder och handel förutom detaljhandel. 

Sparbanken har låtit utföra en relativt detaljerad un
dersökning för sin planerade nybyggnad. Grundunde r sök
ningen håller för närvarande på att bearbetas. Förhands
uppgifter anger att djupet till fast botten, dvs berg 
eller morän, varierar mellan 2 och 8 meter. De minsta 
djupen är vid Skaraborgs gatan och de största i tomtens 
nordvästra hörn . Leran mellan marken och den fasta bot
ten innehåller varierande mängder av humusämnen. Lämp
ligaste grundläggningssätt är sannolikt plintar till 
fast botten eller plattgrundläggning. 

Det sydvästra hörnet av kv Sparbanken, där nybyggnad 
närmast är aktuell, ligger i utkanten av den medeltida 
stadskärnan. I de tre provgropar som gjorts har bl a 
påträffats skärvor av medeltida keramik men inga anlägg
ningar. Trähuset på Sparbanken 25 har bara källare under 
två tredjedelar varför medeltida bebyggelselämningar 
kan finnas ~var. Arkeologisk undersökning erfordras in
nan nybebyggelse tillkommer. Mellan rivningstillfället 
och planerad byggstart måste tidsutrymmet vara till
räckligt för sådan undersökning. 

Kv Sparbankens byggnader innehåller i bottenvåningarna 
butiker respektive bank och pub. I överliggande våningar 
finns kontor och bostäder . 

Enligt länsmuseets bebyggelseinventering 1970-71 är det 
ändre huset på Sparbanken 24 (apotekshuset) kulturhisto
riskt och miljömässigt värdefullt liksom Merkurius 2, 
Valkyrian 4, Nornan l och Neptunus 6 (stadshotellets 
huvudbyggnad). Huset på Sparbanken l är miljömässigt 
värdefull t. 
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4. 

Apotekshuset är ett putsat stenhus i tre våningar med 
utbyggt trapphus i 4 våningar mot gården. Det är upp
fört år 1900-04 efter ritningar av arkitekt Torulf i 
jugendinspirerad stil. Sparbanken 1 är ett putsat sten
hus från ca 1870 påbyggt med en tredje våning år 1907. 
(Ur länsmuseets inventering) 

Sparbanken 22 är ett tvåvånings trähus liksom hörnhuset 
på Sparbanken 25. De övriga husen på Sparbanken 25 är 
putsade. Själva sparbankshuset är ett putsat hus i tre 
och fyra våningar, uppfört i slutet av 1930-ta1et. Det 
är en god exponent för den funktionalistiska stilen. 
Gården byggdes delvis över på 1960-ta1et för att inrymma 
en utbyggnad av bankhallen. 

I kv Balder respektive Loke finns Skara Tidning och en 
stor livsmedelshall. I kv Merkurius finns stadshotel
let, i kv Nornan finns hushållningssällskapets kontors
byggnad i monumental stil och i kv Valkyrian finns 
Skara teater. I kv Merkurius finns det butiker i bot
tenplanet och bostäder ovanför. 

Skaraborgsgatan är stadens viktigaste öst- västliga 
förbindelseled och den mest trafikerade gatan med knappt 
12 000 fordon/dygn. (11 630 enligt mätning i oktober 
1980. Under 1978 och -79 uppgick trafiken till över 
14 000 fordon/dygn.) Mittför kv Sparbanken har den fyra 
körfält och parkeringsförbud . Järnvägsgatan är en be
tydande förbindelse in till stadskärnan och har parke
ringsrutor på den västra sidan samt en angörings ficka 
utanför stadshotellet. Korsningen mellan Skaraborgs
och Järnvägsgatorna är signalreglerad. 

Klostergatan är enkelriktad mot norr mellan Skaraborgs
gatan och Tvärgatan och är gågata närmast Stortorget. 
Tvärgatan är enkelriktad mot öster. Utefter de två ga
torna vid planområdet finns i dag 12 markerade parke
ringsplatser samt ytterligare ca 5 platser. På gårdarna 
finns en del parkeringsplatser för boende och butiks id
kare. 

I källaren till Balder 27 finns 30-35 p-platser med enda 
tillfart via Klostergatan och i den gemensamma källaren 
till Sparbanken 28 och 29 finns ca 35 p-platser med till
fart via Tvärgatan. Slutligen trafikeras gatorna av 
distributionsfordon varav t ex livsmedelshallen i Loke 
3 och 4 har flera leveranser om dagen med stora last
bilar. 

Skaraborgs läns Sparbank som avser att bygga ut har under 
1980 köpt den aktuella fastigheten, Sparbanken 25. 
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5. 

Planförslaget innebär att sparbanken kan byggas ut 
på fastigheten Sparbanken 25. En tidigare diskuterad 
möjlighet att sparbanken i stället bygger nytt i kv 
Valkyrian kvarstår som ett reservalternativ och med
ges i pågående planförslag för det kvarteret . Jämfört 
med gällande stadsplan för kv Sparbanken medges ett 
djupare och högre hus på den aktuella fastigheten. 
Särskild hänsyn tas till apotekshuset som är kultur 
historiskt intressant. 

Inom Sparbanken 25 medges en 4 våningar hög byggnad 
som kan harmoniera med tidningshuset i Balder 7 och 
bankhuset på Sparbanken 24 . Husdjupet är avpassat 
för att medge en kontorsbyggnad med dubb la korridorer 
och mörk kärna med arkiv, förråd, kapprum mm. På fas
tigheten medges att gården överbyggs och kan inrymma 
t ex en bankhall . Kvarterets sydvästra hörn har änd
rats något så att Klostergatan ges konstant bredd. 
Liksom gällande stadsplan förutsätter planförslaget 
att de två hus som sticker ut i Klostergatan rivs 
(Sparbanken 25). I bevarandeplanen anges att de husen 
får ersättas liksom det tredje huset på Sparbanken 25. 
Byggnadsstadgans 38 §, 1 stycket bör särskilt beaktas. 
Där anges bl a "En byggnads yttre skall ges sådan ut
formning och färg, som stads - eller landskapsbilden 
fordrar som är lämplig både för byggnaden som sådan och 
för en god helhetsverkan". 

Den aktuella delen av Klostergatan domineras i dag av 
bebyggelse i modern stil och de två husen på Sparbanken 
25 avviker såväl till läge och höjd från gatans huvud
karaktär. En nybyggnad i 4 våningar bör väl kunna har
moniera med intilliggande byggnader. 

Apotekshuset har betecknats med Q för att betona och 
slå vakt om dess stora kulturhistoriska värde. Såväl 
exteriör som interiör anses mycket intressanta . 

Huset på Sparbanken l har betecknats med q för att slå 
vakt om dess allmänna karaktär. 

I bevarandeplanen anges bl a Järnvägsgatan som ett gatu
rum av så stort kulturhistoriskt och miljömässigt värde 
att man på ett aktivt sätt måste bibehålla och restau
rera husen så att den stadsbildsmässiga helheten ej går 
förlorad. 

Byggnadsrätten för överbyggnad av gården har minskats 
dels för att gårdsbjälklaget inte ska byggas mot apo
tekshuset och dels för att medge tillfart till bl a 
sparbankshuset från gårdssidan. Byggnadsrätten på Spar
banken 22 är oförändrad gentemot gällande stadsplan. 

Kvarterets användningssätt föreslås bibehållas d v s 
bostäder och handel med undantag av att utrymmet un -
der gårdsbjälklaget endast får användas för handels
ändamål. I bottenvåningarna mot gatan får bostäder anord
nas endast i den utsträckning som prövas lämpligt . 
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Vid ombyggnad av befintliga bostadslägenheter är det 
önskvärt med 3-glasfönster med stort rutavstånd med 
tanke på bl a trafikbullret. 

I skyddsrumsplanen för Skara tätort, fastställd 
1978-06-27, anges att kvarstående brister i bl a kv 
Sparbanken kan avhjälpas genom hänvisning till kv Val
kyrian. Då skyddsrumsplanen gjordes var dock inte 
Sparbankens utbyggnadsplaner kända. Därför föreslås 
att Sparbanken åtminstone täcker allt eget behov av 
skyddsrumsplatser. 

Inom kvarteret kan inte friytor för lek och utevistelse 
ordnas i tillräcklig omfattning till rimlig kostnad när 
det gäller befintliga hus. Gårdsbjälklaget på Sparban
ken 29 är t ex utformat som ett platt tak som inte bör 
beträdas. 

Gården till Sparbanken 24 har för dåliga solvärden. På 
Sparbanken 25 försvinner bostäderna helt. På Sparbanken 
22 kan antalet lägenheter öka något. Där bör gårdsbjälk
laget utformas så att lek och utevistelse är möjligt. 

Flera skäl talar för att Centrumplanen i dag är svår 
att genomföra med avseende på Klostergatans och Tvär
gatans utformning. 

Gatorna har stor andel "nödvändig" trafik dels till 
källargaragen i Balder 27 och Sparbanken 28 och 29 samt 
dels en stor andel distributionstrafik till angränsande 
butiker. Denna trafik måste utnyttja Klostergatan för 
att nå sina målpunkter. Gator med så stor nödvändig bil
trafik är ej lämpliga som gågator då det är mycket svårt 
att övervaka efterlevnaden av biltrafikförbudet. Det 
finns också en risk att fotgängare invaggas i en falsk 
känsla av säkerhet på en gågata med för stor biltrafik. 

Klostergatans butiker har inte den struktur som butiker 
bör ha vid en gågata. En gågata bör ha ganska tätt mel
lan butikerna och ett varierat utbud. På gatans västra 
sida finns utefter 90 meter bara en butik som dessutom 
nästan helt saknar skyltfönster. 

På Klostergatans östra sida bör ej parkering tillåtas 
varken utanför bankserviceboxen i södra ändan eller mit
temot livsmedelshallens lastintag vid Tvärgatan. Vid 
resten av sträckan bör endast korttidsparkering tillåtas. 
Det är önskvärt att så centralt belägna platser ges en 
kort tillåten parkeringstid så att de utnyttjas effek
tivt och så att inlastning fungerar för butikerna på 
östra sidan. Det är annars t ex endast drygt 150 meter 
från Tvärgatan till parkeringen söder om Skaraborgs gatan, 
och ännu kortare till t ex Stortorget. 

I planförslaget föreslås att gångbanorna på Klostergatan 
breddas för att underlätta för gångtrafiken. Kantstens
uppställning för korttidsparkering införes istället för 
nuvarande sneduppställning . (Se illus tra tionskartan) . 
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7. 

Enkelriktningarna behålles. Förslaget hindrar inte att 
Centrumplanen genomförs senare om så befinnes lämpligt. 

På planförslaget har några gatuhöjder ändrats för att 
stämma med de verkliga förhållandena. 

Parkerings garage med ca 35 platser finns i källaren till 
Sparbanken 28 och 29. Om servitut erhålles kan viss 
tillfart till det nya huset på Sparbanken 25 ske via 
det källargaraget. 

Genom att gården till Sparbanken 24 är mindre lämpad 
för lek- och rekreation kan viss inlastning och par
kering ske där. Från gården kan man nå samtliga fastig
heter i kvarteret om speciella avtal upprättas . Övrigt 
parkeringsbehov måste tillgodoses genom avtal med kom
munen, s k parkeringsköp. Parkeringsbehovet för bankens 
del beräknas enligt Centrumplanen till 22 platser/lOOO m2 

våningsyta år 1985. 

Till förslaget hör en särskild VA-utredning. 

Sparbanken är intresserad av fjärrvärme såväl för det 
nya som för de två gamla husen . Eftersom det samtidigt 
är aktuellt med bebyggande av kv Valkyrian och senare 
även av kv Midgård torde det finnas underlag för en 
gemensam värmecentral för flera fastigheter utefter 
Ska r aborgsgatan. Om kvarteren längre in i stadskärnan 
ska försö r jas finns det risk att man stöter p å medeltida 
fornlämningar som erfordrar kostsamma utgrävningar. Vär
meförsörjningen erfordrar en särskild utredning, som 
pågår och som beräknas vara färdig hösten 1981 . 

Sparbanken äger all mark som berörs av deras utbyggnads
planer. 

Till planförslaget hör en särskild samrådsredogörelse. 

Planförslaget upprättat 

,)L.-IL /J2~4 . 
~~d1rsson 
stadsarkitekt 

1981-04-22, reviderat 1981-06-15 

Mats Windmark 
planingenjör 

Revideringen 1981-06-15 avser plankarta, illustrations
karta, beskrivning, samrådsredogörelse och bestämmelser 
enligt sidorna 4 - 6 i samrådsredogörelsen. 
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KVARTERET SPARBANKEN MM 
SKARA TÄTORT 
SKARA KOMMUN 
SKARABORGS LÄN 

! 

FÖRSLAG TILL ÄNDRAD STADSPLAN 

STADSPLANEBESTÄMMELSER 

1 § PLANOMRADETS ANVÄNDNING 

Byggnadskvarter 

r , ' 
l ', . -

a) Med BH betecknat område får användas endast 
för bostads- och handelsändamål. I botten
våningen får bostäder anordnas endast i den 
utsträckning som prövas lämpligt. 

b) Med BHq betecknat område får användas endast 
för bostads- och handelsändamål. I bottenvå
ningen får bostäder anordnas endast i den 
utsträckning som prövas lämpligt. Sådan för
ändring av befintlig byggnad får ej vidtas 
som förvanskar dess yttre form och allmänna 
karaktär. Ny bebyggelse får ej uppföras. 

c) Med H betecknat område får användas endast 
för handelsändamål. 

d) Med Q betecknat område skall utgöra reservat 
för befintlig, kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse. 



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

l mom 

2 mom 

Med punktprickning betecknad mark får icke 
bebyggas. 

Med ringprickning betecknad mark får över
byggas och användas endast på sätt som för 
varje särskilt fall prövas lämpligt. 

3 § BYGGNADS UTFORMNING 

l mom 

2 mom 

3 mom 

Våningsantal 

På med romersk siffra betecknat område får 
byggnad uppföras med högst det antal vå
ningar som siffran anger. 

Byggnadshöj d 

På med siffra i romb betecknat område får 
byggnad uppföras till högst den höjd i meter 
som siffran anger. 

Taklutning 

2 . 

a) På med siffra i triangel betecknat område får 
tak ges en lutning mot horisontalplanet av 
högst det gradtal som siffran anger . 

b) På med siffror i triangel betecknat område 
skall huvudbyggnads tak ges en lutning mot 
horisontalplanet motsvarande ett av de grad
tal som siffrorna anger. 

4 § UTFARTSFÖRBUD 

Utfart får icke anordnas över områdes gräns 
som även betecknats med ofyllda cirklar. 

J;i'~~ upp'''''' 

Osten An\lersson 
stadsarkitekt 

1981-04-22,reviderat 1981-06-15 

~~ 
Mats Windmark 
planingenjör 
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Härmed hemställer vndertecf-,naa att läns3t;Yl'elsen prövar dels om 
är~?nd2t angående stadsplanen för kv Sparbanken i Skara bX harld ... 
lagt på rätt sätt i kommunstyrelsen, de l s om kommunfull12iikt',ge 
i i3kara den 14 september 1981 fattat beslut på rätt sätt i Sarl

ma B".rerlde • 

.Ärer~d~ts beredning 

Den 18 au[Custi 1981 behandlade kommtLnstyrelsens arbetsutskott 
stadsplaneförslaget för lev Sparbanken i Skara och f a ttade be
slut enl bil 1. 

Dan 25 augusti 1981 behandlade kommunstyrelsen stadsplaneför
slaget för lev Sparbanken i Skara. Stadsarkitekt Östen Ander
sson föredrog ärendet och meddelade kOIIlIlIU11styrelBs.n. byggnads
nämndens ällliU icke protokollförda beslut. Kommunstyrelsen be
slutade dock enligt arbe t sutskottets förs l ag. Bil 2 . 

Den 24 augusti 1981 beslutade byggnadsnämnde n att överlämna 
förslag till stadsplan för kv Sp"lrbanken i Sk "ra till kOlmnun
fullmäktige. Bil. 3. 

Den 25 augusti 1981 fattade kommunstyrelsen beslut i ärendet 
innan byggnadsnämnden hade överlämnat sitt förslag. 

Ärendets behandling i kcmmunfullmäktige: 

Konunu.'1fullmäktiges handlinl5-ar i ärendet. Bil 4. 
Rtoeervation i kommunfullmäktige. Bil 5. 
KornrnunfuJ.1rnäktiges beslut. Bil 6. 

I kOilll!lunfulJ.rnäktiges handlingar r edovisas byggnadsnämndens 
bE:s1ut" Det överlämnades i.nte som beslutsunderlago I ställe t 
framfördes ett förslag av kommuns t yre Isen , vilket tiJ.lkommi t 
på OVEUl angivet sätt. KOll'.m:mfullmäktige har inte givits till
fälle att fatta beslut i enlighet med vad byggnadsnä..'nnden före
slår o 

Om lär.sstyrelsen finner att kOlll'l1unfuUmäktiges i Skara beslut 
om stadsplanen för ~r SparbaPJ.en i Skara tillkommit efter fel-

1 (2) 



aktig beredning i kommunstyrelsen eller om kommunfullmäktige 
handlagt ärondet på fel sätt, hemställer jag att länsstyrel
sen upphäver kommunfullmäktiges beslut. 

Adress : 

Personnr: 

Telefon: 

Bilagor : 

Carllliarksgatan 3 
532 00 Skara 

10 05 29 - 5934 

0511 - 10593 

1 - 6 

? 
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Komm:uusty:ral!lens arbetsutskott 
I 

Jus !ero ndes s[gn 

1,0~ 

Au § 293 Onr 19131.145 061.:n 3 

Antagande;, /lV stads pla1l för kvnrtoret Sparh::my,!3n il! fil 

Byggnlld!luämndan har för Ilutäglmde (Jve r1 nlll.i·l .... t YU.bric:o:n;.t 
planf 5:rs l ag uPP~'ättat av stads ll r kitekton öston Anå(;i,"$:.;on 
och pl aningenjören Mats Windmark den 22 upril 1981 Saffit 
rovidc?at den 15 juni 1931 . Plnnför" laget om);sttar kvar
teret Spllrb&llkon Illed angX'!!l1sando {;8tor i Skara . 

Pl&.nf5rzlllget i.nnsbllr att spl.!.rb D.llkGll ken u t.byggs.fI på 
fåstigheten Sp~rbanken 25 . 

Efter överläggning fö roslår arbetautgkott<!l t ko=unr,ty~ 
1'ol 13on &t t don f6r s in del fö resar kOl'llllunfuUm!l.kd.ge 
bes l uta 

att 31ltaga fö religgande förs l ag til l Unår&d 5tadspl nD 
fö r kvart eret Spsrballl;en l'.! ID i SkeTs t: /j,tOl.'"t sruat 

att uppdraga åt byggnadsn/1111j1.den a t t an.hålla hos l !\us 
styro l sen om fns t s talle l&~ av det ant agna r:öTD l sUe t . 

Ul drog sbe3tyrko ndo 

21 01 2 1S2 - KO,l,\MUN"..J...w:Ö?/Kcm:nunoltliobo!oool 1. 
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Antagande 1J.V ll tadsp~n fB r kvar t eret Spar banken m r.l 

Byggnadsnämnde n har för ant agande öve rl ämnat rubric~rat 
pl anförsi ng upp r l1 t t at av s t adsarkltekton östen Alld0 rs ~ 011 
och plani ngenjören Mat s Wi ndmark den 27. apri l I9 Gl ~ amt 
r eviderat den 15 j uni 1981. Pl nnförs l aget omf attar kval'" 
teret Sparbanken me d angränsande gator i Skara . 

Planfllrs l aget innebär att sparbanken kan utbyggas på 
fastigheten Sparbanken 25. 

Efte r överläggning föreslår arbetsutskottHt konmlUns ty
reben att den för s in del före s lår Jc ommunfullmllktigo 
besluta 

att antaga föreli ggande för s l ag till Undrad s tndsplw, 
för lcvs.rteret Sparbanken m ro i Skara tätort s amt 

att uppdraga åt byggnadsnämnden att anhålla ho:; l äns 
styrelsen om fastställelse av det ant agna fÖ Ts l aget; 

Efter överläggning beslutar kommunstyrelsen enligt ar
betsutskottets förslag. 

Utdrogsbestyrkande 

21 01 2 182 - KQ}M\UNSAMXÖP/r.omml.lnok1iebo\ooo1 lo 



SKARA KOM MU N 2SS 

SAMMANTR ÄD ESPROTOKOLL 

Sammanuädesdetum: l 98 1 - 08- 2 il 

BYGGNADS NÄMND EN 

§ 248 

Pl anä l' ende 

Förslag till älld r nd s tadsplah för kvarte r et SPARBANKEN mm 
i Skara tätort upprättat 19 8 1- 04 - 22 samt r evidera t 198 1- 06 -1 S . 

Förs l age t har va rit utstä ll t för granskning en li gt 17 § 
byggnadsstadgoll fr o m 1981-07-01 t o m 19 81-08- 14. 

Från planin genjören Mats Windmark har i nko mm it 
ytt rande-- - -- - ------------------bil aga § 248A . 

Förutom i planingenj örens ytt rand e f örtecknade s kriv elser 
har efte r ut s tällningstiden inkommit s krivelse frl n Nii rillgs 
livskomlllitt cn i Skara . 

Beslut 

Byggnads nämnden besluta r gbdk änn a stadsplaneförslaget varvi d 
förutsättes att nyb yggn ad inom kvart eret SPARBANKEN utformas . 
så att genomförandet av Centrumplanens intentioller med endas t 
behöri g trafi k på Klo s t ergat an e j försvaras i f ramti delI . 

Uärj ;illlte besl,ulu r nämnden överlJmna föreva ran de l ~iR I -il·1-2': 
upprätta t och 198 1- 06- 15 r eviderat förslag ti ll ändrad st ads 
plan för kv a r te ret SPARBANKEN mm i SKARA TiiTORT till ko mmu n
full mäkti ge med anhå ll an att fti llm äktige antar stadspl ane 
f örslaget samt up pdrar åt byggnadsnämnden att ho s l änsstyrel
sen anhålla 010 fastställelse av dets amma . 

Denna pa r agraf ~ö rklaias om ede l bart jus t erad . 

Beslurexpediering 

till 

\ 

do" 

Ju st. s ign. 

. . _~) I~ 
/L IL _ 


