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Vad är en detaljplan? 

En detaljplan regleras genom Plan- och bygglagen (PBL) och är ett juridiskt bindande dokument. 
En detaljplan syftar till att göra avvägningar mellan olika intressen och ta ställning till hur ett 
område ska användas. Den reglerar vad såväl enskilda som myndigheter får och inte får använda 
marken och vattnet till inom ett område. Detaljplanen styr hur marken får användas (t ex för 
bostäder, industri, handel, kontor, park…), husstorlek, hushöjd, avstånd från hus till tomtgräns 
och rättigheter att dra fram ledningar eller gångvägar över annans mark. En detaljplan gäller tills 
dess att den upphävs eller ersätts av en ny 

Processen 

En planprocess kan genomföras i olika förfaranden. I huvudsak används tre förfaranden vid 
upprättande av en detaljplan: standardförfarande, begränsat förfarande eller utökat förfarande 

 

Denna detaljplan följer standardförfarande enligt PBL 2010:900. 

 

En planprocess som följer ett standardförfarande inleds med ett samråd. Kommunen samråder 
planförslaget med sakägare, kommunala instanser och förvaltningar, statliga myndigheter, 
fastighetsägare, organisationer m.fl. När planförslaget har bearbetats och justerats efter 
inkomna synpunkter ställs planförslaget ut för granskning. Granskningen är ytterligare ett tillfälle 
då sakägare, kommunala instanser och förvaltningar, statliga myndigheter, fastighetsägare, 
organisationer m.fl. kan lämna synpunkter på planförslaget. Efter granskningen kan mindre 
justeringar göras innan planen skickas vidare för antagande, detta sker genom beslut i 
Kommunfullmäktige. Beslutet om att anta en detaljplan kan överklagas av dem som inte fått sina 
synpunkter tillgodosedda. Om ingen överklagar beslutet vinner detaljplanen laga kraft tre 
veckor efter att beslut om antagande tillkännagivits. Enligt PBL kap 5 § 7 ska ett 
detaljplaneförslag som inte är förenligt med översiktsplanen, är av betydande intresse för 
allmänheten eller i övrigt av stor betydelse handläggas med ett utökat förfarande. Till skillnad 
mot standardförfarandet ska kommunen vid tillämpning av det utökade förfarandet kungöra 
förslaget till detaljplan. Kungörelsen ska göras i en ortstidning och anslås på kommunens 
anslagstavla. I övrigt hanteras processen utefter samma steg som under ett standardförfarande.  

 

 

  
Samråd Granskning Antagande Laga kraft
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Detaljplan för del av Söder 3:43 (Knäpplan södra) 

Handlingar 

Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser. Till planen hör planbeskrivning med 
tillhörande genomförandebeskrivning.  

Planbeskrivningen ska underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt redovisa de 
förutsättningar och syften som planen har. Den har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att 
planbeskrivningen ska vara vägledande vid tolkningen av förslag och plankarta.  

För genomförandebeskrivning gäller på motsvarande sätt att de inte har någon egen 
rättsverkan, men är viktiga vid uttolkningen av planens genomförande. 

 

Planhandlingar består utav: 

- Plankarta i skala 1:1000 (A1) 

- Planbeskrivning (denna handling) 

- Fastighetsförteckning  

- Undersökning om betydande miljöpåverkan 

- Lokaliseringsprövning 

 

 

Övriga handlingar 

- Dagvattenutredning till Detaljplan, Knäpplan västra 

- PM – Geoteknik Del av Sigghusberg 3:3431 

- PM Markradon Knäpplan västra 

 

Bakgrund 

I Hjo kommun finns en brist på tomtmark för småhusbebyggelse. I kommunens översiktsplan 
pekas det aktuella detaljplanområdet ut som en del i ett strategiskt utvecklingsområde för 
tätorten Hjo. Planområdet är en fortsättning på en etappvis detaljplaneläggning och utbyggnad 
av tätorten och kan på så vis anslutas till befintlig infrastruktur i närhet till området. 
Kommunstyrelsen gav uppdrag 2021-03-31 för att upprätta en detaljplan med nästa etapp av 
planläggning av Knäpplan/Sigghusberg för att möjliggöra bostäder. 

 

Planens syfte 

Planen syftar till att: 

 
• Planen ska möjliggöra bostadstomter som anpassas efter platsens förutsättningar och ta 

hänsyn till befintlig omkringliggande bebyggelse. 
• Utreda om det finns förutsättningar för att skapa en god dagvattenhantering i området. 
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Miljöbedömning 

Detaljplanen innebär inte en sådan miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken. En 
miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning har därför inte upprättats enligt 
kraven i plan och bygglagen 4 kap. 34 §. 

 

Miljökvalitetsnormer 

Enligt 2 kap. 10 § PBL ska miljökvalitetsnormer, utifrån föreskrifter i 5 kap. miljöbalken, följas 
vid planläggning. Planförslaget bedöms inte medföra några betydande förändringar som kan 
innebära att miljökvalitetsnormer överskrids. 

 

Luft i väst, luftvårdsförbundet för Västra Sverige genomför årliga mätningar av luftkvalitén i alla 
kommuner i Västra Götalands län utanför Göteborgsregionens område. Den senaste 
beskrivningen av luftkvalitén för Hjos kommun (2020-06-30) visar att miljökvalitetsnormer för 
luft inte överskrids.  

 

Aktuellt planförslag bedöms inte medföra risk för att miljökvalitetsnormer för luft överskrids.  

 

Planområdet ingår i Vätterns avrinningsområde och Karlsborg-S. Fågelås grundvattenförekomst  

Kommunen bedömer inte att miljökvalitetsnormerna kommer att påverkas av detaljplanens 
genomförande då den syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse.  

 

Rekommenderade riktvärden för buller beräknas inte att överskridas. 

 

Förenlig med miljöbalken 

Planförslaget bedöms vara förenligt med miljöbalkens 3 kap. avseende god hushållning av 
marken. Kommunen anser att frågan om avvägning gentemot väsentliga samhällsintressen 
gjordes i Hjo kommuns översiktsplan som blev antagen, 2010. Bedömningen som gjordes är att 
planområde är lämplig att tas i anspråk för bland annat bostadsbyggelse. 

 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 

För att bedöma planens miljöpåverkan har en Undersökning om betydande miljöpåverkan 
gjorts. Checklistan som Undersökning om betydande miljöpåverkan görs utifrån utgår bland 
annat från 4 § förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar. Resultatet av Undersökning om 
betydande miljöpåverkan är att genomförandet av planen inte bedöms ge sådana effekter som 
skulle innebära att en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap 11 § miljöbalken behöver 
upprättas (se bifogad Undersökning om betydande miljöpåverkan).  Undersökning om 
betydande miljöpåverkan med tillhörande checklista är framtagen av Hjo kommun. 
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PLANDATA 

Läge och areal  

Planområdet ligger i utkanten av Hjo tätort och omfattar ca 25 700 m2.  

 

Planområdet avgränsas av Lars i Knäpplans väg i norr och Orkestervägen i öster. I väster och 
söder avgränsas området av befintliga grusvägar som avgränsar området mot befintlig 
bebyggelse. 

 

Markägoförhållanden 

Planområdet ägs i största del av Hjo kommun. Det finns två samfällder Hjo S:1 och S:4 som det 
finns privata delägare. För fullständig redovisning av ägarförhållanden, servitut och samfälligheter 
inom och intill planområdet, se tillhörande fastighetsförteckning 

 

 

 
Översiktskarta med planområdets lokalisering i Hjo stad 
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Tidigare ställningstagande 

 

Riksintressen 

Enligt 3 kap. 5–8 § och 4 kap. miljöbalken kan områden av särskild betydelse ur ett nationellt 
perspektiv vara av riksintresse. Områden av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som kan 
påtagligt försvåra, skada eller motverka dem. Staten kan ingripa mot exploateringar eller andra 
ingrepp som påtagligt kan skada riksintressen.  

 

Det aktuella planförslaget omfattas av riksintresseområde för rörligt friluftsliv kring Vättern med 
öar och strandområden. Bedömningen som görs är att riksintresset inte påverkas eller får en 
påtaglig skada, eftersom planområdet inte omfattar något värde för det rörliga friluftslivet.  

 
Översiktsplan 

Översiktsplan 2010 för Hjo kommun antogs av kommunfullmäktige i oktober 2010 och vann 
laga kraft i november samma år. Planen har en tidshorisont på 10-15 år och omfattar 
kommunens hela geografiska yta och är kommunens långsiktiga vision om användning av mark- 
och vattenområden samt hur den byggda miljön skall utvecklas och bevaras.  

 

I översiktsplanen är aktuellt planområde utpekat som strategiskt utvecklingsområde. Således 
bedöms planförslaget vara förenligt med översiktsplanen. 

 

Tillsmannans skapar vi framtidens Hjo 

Hjo kommuns vision ”Tillsammans skapar vi framtidens Hjo”, antogs av kommunfullmäktige i 
början av 2013. I arbetet med att ta fram visionen, där många Hjo bor valde att vara med, lyftes 
sex utvecklingsområden fram som särskilt viktiga att satsa på i framtiden. Två av dem passar in i 
arbetet med planarbetet: 

Boende - lätt och gott att leva  

Hjo har en enorm potential att bli en levande och vacker boendeort med vårt sjönära läge. Det ska vi 
ta vara på och göra ännu mer av. I framtidens Hjo är det gott att leva och enkelt att få livspusslet att 
gå ihop. Ett brett utbud av bostäder, goda kommunikationer och en stark gemenskap lockar allt fler till 
Hjo. Många uppskattar att Hjo särskilt prioriterar verksamheter som riktar sig till barn och unga.  

Hållbarhet och natur - resurssnålt med hög livskvalitet 

I framtidens Hjo har många människor en hög livskvalitet utan att tära på våra gemensamma 
naturresurser. Genom vår småskalighet har Hjo unika förutsättningar att bli en tät, miljövänlig och 
promenad- och cykelvänlig stad. Det ska vi ta vara på och göra till vår styrka. 

 

Bostadsförsörjningsprogram 

Det nationella målet för bostadspolitiken är en långsiktigt väl fungerande bostadsmarknad där 
människors efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven. Hjo kommun 
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ska planera, ansvara och ge förutsättningar för att åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds 
och genomförs. 

 

På uppdrag av kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen leda och samordna den översiktliga 
planeringen av mark och vatten, detaljplanering samt mark och bostadspolitik. 
Kommunstyrelsen ska upprätthålla en god mark- och planberedskap och se till att 
bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas genom att ha god markberedskap för såväl 
bostäder som näringslivsetableringar. 

 

Tillgång till bra bostäder är viktigt för kommunen när befolkningen växer. Att ha en bostad är 
en social rättighet och en förutsättning för etablering i samhället. Bostadsförsörjningen ska 
skapa förutsättningar för alla i kommunen att bo i goda bostäder. 

 

Bostadsförsörjning handlar dels om att planera för att nya bostäder ska kunna byggas, dels om 
att se över hur det befintliga beståndet ska utvecklas samt att verka för att fler ska få egna 
boendekontrakt. Kommunen ska säkerställa att bostadsförsörjningen främjar ett samhälle där 
alla har möjlighet att vara delaktiga. 

 

Cykelstrategi 

Tätorten Hjo är kompakt med korta avstånd och nära till det mesta. Det finns också gott om 
gång- och cykelvägar. Den omgivande landsbygden lämpar sig på många ställen väl för cykling. 
Samtidigt vet vi att hälften av alla bilresor är kortare än 5 kilometer2. Hjo är, liksom de flesta 
kommuner, en kommun med stor, outnyttjad cykelpotential. Aldrig tidigare har det varit så 
angeläget att minska utsläppen av växthusgaser för att hindra ytterligare klimatförändringar. Ett 
enkelt sätt att göra detta är att ta tillvara och utveckla cykelpotentialen i en kommun. Ökad 
cykling är en framtidsfråga. Inte bara för klimatet, utan också för att både unga och gamla ska få 
en bättre hälsa och en högre livskvalitet i en attraktiv miljö. 

 

Detaljplaner 

Området är inte detaljplanelagt sedan tidigare.  

Planområdet gränsar i öster och i norr mot gällande detaljplaner: 

 

- Knäpplan etapp 1 som är direkt öster om aktuella planområdet syftar att möjliggöra för 
bostäder. Detaljplanen är genomförd.  

 

- Detaljplan för del av söder 3:43 (Knäpplan etapp 2, förskola) Planområdet är planlagd 
för en förskola. Detaljplanen är genomförd 
 

- Detaljplan för del av söder 3:43 (Knäpplan väster). Detaljplanen medger bostäder och 
en förlängning av Lars i Knäpplans väg.  

 

Väster och söder om planområde så är det icke planlagd mark. 
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Gällande detaljplan direkt norr ut från aktuellt planområde.  



 9(24) 

 
Förutsättningar 

Befintlig bebyggelse 

Inom planområdet finns ingen befintlig bebyggelse.  

 

Öster om planområdet finns det villabebyggelse som avgränsas av Orkestervägen. Bebyggelsen 
består av en och två våningshus i skiftande karaktär. Norr om planområdet finns Knäpplans 
förskola som är byggd 2015 och väster om förskolan pågår exploateringen av ett nytt 
villaområde, Knäpplan Västra, som också består av skiftande bebyggelse i en och två våningshus.  

 

Väster om planområdet finns äldre bostadshus. Läs mer under rubriken kulturmiljö.  

 

Jordbruksmark 

Enligt miljöbalkens 3 kap 4 § är jord- och skogsbruk av nationell betydelse. Brukningsvärd 
jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att 
tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.  

  

Väsentliga samhällsintressen kan vara att tillgodose bostadsförsörjningsbehovet, att kunna 
lokalisera bostäder och arbetsplatser nära varandra, att skapa väl fungerande och lämpliga 
tekniska försörjningssystem och att säkerställa viktiga rekreationsintressen.  

 

I kommunens översiktsplan klargörs att ”kommunen vill vara klimatsmart och energieffektiv. 
Kommunen är positivt inställd till en utbyggnad av vindkraft och fjärrvärme och samhällsbyggandet ska 
också styras mot ett mer effektivt resursutnyttjande.” Kommunens behov av attraktiva tomter för 
villortomter är stort, i princip är samtliga tomter som planlagts senaste åren bokade och 
intresset för att bygga i kommunen är stort. Vättern och närhet till en stadskärna är en fördel 
som mindre kommuner som Hjo kan använda för att konkurrera med större kommuner när 
det gäller att attrahera invånare. Därför är det viktigt att på ett resursmässigt sätt ta tillvara på 
den mark som finns att tillgå.  

 

En lokaliseringsprövning är framtagen och den kommer fram till det är lämpligt att ta i anspråk 
för bostadsändamål. Detta grundar sig i att finns ett påvisat allmänt intresse att skapa en yta för 
bostadsändamål och skapa en god planberedskap. Vidare att områdets geografiska läge och 
begränsade yta inte är optimalt för jordbruk. 
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Kulturmiljö 

Det finns ingen utpekat värdefull kulturmiljö inom planområdet.  

 

I direkt anslutning finns Knäpplans gård som byggdes under 1800-talet och själva boningshuset 
flyttades från Bengtstorp till sitt läge som det är på idag. Flertalet av övriga byggnader har sitt 
ursprung i 1800-talet. Vidare finns det på Knäpplan 1:13 bostadsbyggnad som också härstammar 
från 1800-talet. 

 

 

Trafik 

I detaljplanen för söder 3:43 (Knäpplan väster) förlängs Lars i Knäpplans väg och intentionen i 
framtida planarbete att förlänga vägen och ansluta mot Falköpingsvägen. Det aktuella 
planområdet ansluter mot Lars i Knäpplans väg.  

 

Gång- och cykeltrafik  

I detaljplanen för del av Söder 3:43 (Knäpplan Väster) möjliggörs det för en gång- och cykelväg 
på östra sidan och den knyts ihop med övriga gång -och cykelnätet. Planområdet kan med 
lätthet knytas an på det befintliga gång- och cykelnätet.  

 

Kollektivtrafik  

Kollektivtrafiken spelar en roll för de längre resorna, såsom gymnasie- och arbetspendling, men 
även för turism och fritidsresor. Hjo tätort har bra bussförbindelser med Skövde, dit 
merparten av den utomkommunala pendlingen sker. Planområdets närmsta busshållplats är 
Guldkroksskolan som ligger ca 500 meter öster om planområdet. Närmaste tågstation ligger i 
Skövde med tågförbindelser till bl.a. Göteborg och Stockholm.  

 

Trafikbuller 

Enligt förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader bör buller från spårtrafik och vägar 
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inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent 
ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till 
byggnaden. För att utreda förutsättningarna gällande buller har en bullerberäkning tagits fram. 
För att kunna göra en översiktlig bedömning av bullernivån har följande värden uppskattats av 
kommunens ansvariga baserat på dagens trafiknivåer: Trafikmängd Lars i Knäpplans gata: 2000 
fordon (år 2035). 

 

Andel tung trafik: 6%  

Skyltad hastighet: 40 km/h  

Vägbredd (köryta): 7 meter  

Marktyp: Mjuk (vegetation)  

 

Ovanstående värden, 15 meter från vägmitt, ger 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 74 dBA 
maximal ljudnivå. Ett avstånd på 25 meter från vägmitt, ger 52 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 
dBA maximal ljudnivå.  

 

Trafikmängd Orkestervägen: 1000 fordon (år 2035)  

Andel tung trafik: 6%  

Skyltad hastighet: 40 km/h  

Vägbredd (köryta): 7 meter  

Marktyp: Mjuk (vegetation)  

 

Ovanstående värden, 15 meter från vägmitt, ger 52 dBA ekvivalent ljudnivå och 71 dBA 
maximal ljudnivå. Ett avstånd på 20 meter från vägmitt, ger 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 69 
dBA maximal ljudnivå.  

 

Resultatet av bullerberäkningarna visar att riktvärdena för buller vid bostadsbyggnads fasad inte 
överskrids inom planområdet. Riktvärdena för ljudnivå för uteplats överskrids för uteplatser 
närmre än 25 meter från Lars i Knäpplans väg, samt 20 meter från Orkestervägen.  

 

Varje fastighet bedöms kunna anordna en bullerskyddad uteplats som uppfyller gällande 
riktlinjer om 50 dBA, Detta säkerställs i bygglovsskedet och kommunen bedömer att det går att 
uppfylla genom placering och utformning av bostadshus och komplementbyggnad. 

 

Topografi och landskap  

Planområdet ligger ca 250 meter från Vättern, området lutar mot öster ner mot Vättern.  

 
Natur  

En inventering har gjorts av Samhällsbyggnad och inga naturvärden finns inom planområdet 
förutom vissa träd och ett dike som återfinns i södra delen. Resterande yta är äng och bilderna 
nedan är tagna för hela området. Således finns inga biotopsskyddade objekt. 
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Rekreation 

Det finns ingen plats som används för rekreation inom planområdet. Det finns en stig som går 
från Orkestervägen upp till fastigheten Knäpplan 1:13 och knyter an till grusvägen.  
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Strandskydd 

Det finns inget strandskydd inom planområdet.  

 

Geotekniska förhållanden 

SGU:s kartvisare jordartskartan 1:25 000 – 1: 100 000 visar området som morän. 
 
 

Vid detaljplaneläggningen av nytt bostadsområde norr om aktuellt planområde (Detaljplan för 
del av Söder 3:43, Knäpplan väster) genomfördes en geoteknisk undersökning som bedöms 
kunna utgöra underlag för en översiktlig bedömning av de geotekniska förutsättningarna även 
för denna detaljplan. Planområdet utgörs i denna plan, liksom i detaljplanen för Knäpplan väster, 
huvudsakligen av jordbruks- och ängsmark. Utredningen visar rekomenderar att grundläggning 
av byggnader borde utföras som ytgrundläggning på sulor och/eller plattor i mark efter 
utskiftning av befintlig jord. Vidare visar den att utskiftning sker av organisk ytjord och ev. 
underliggande friktionsjord med betydande organiskt innehåll. Extra utskiftning av organiska 
jordar såsom dy och torv kommer att krävas inom delar av området innan grundläggning kan 
utföras. En bädd av packad grovkornig fyllning bör appliceras under sulor och plattor. Med 
korrekt utförda markarbeten bedöms markförhållandena ut sättningssynpunkt vara goda. 
Grundkonstruktioner bör kunna utformas på ett sådant sätt att ingen risk för skadliga 
sättningar under byggnaderna uppstår. När placering och höjdsättning bestämts skall 
kompletterande geotekniska undersökningar utföras för projektering och dimensionering av 
byggnader och anläggningar. 

 

Dagvatten 

I och runt om planområdet finns det ett välutbyggt ledningssystem och detta illustreras i bilden 
ovan. Längst med Lars i Knäpplans väg finns ett befintligt öppet dike och detta vägdike har en 
bottenbredd på ca 1,0 m och djup ca 1,0 m med släntlutning 1:2-1:3. Detta leder till ett intag vid 
Orkestervägen och leds i en kulvert som går över till ett öppet dike ner till en 
fördörjningsdamm vid Guldkrokshallen. Fördröjningsmagasinet är dimensionerat för 100-
årsregn. Den damm som finns väster om planområdet har ett uttag och har en kulvert som 
också leds till fördörjningsmagasinet. Vidare korsas planområdet av två dagvattenstammar som 
den ena mynnar ut på östra sidan av Orkestervägen och den andra vid gränsen av fastigheten 
Knäpplan 1:13. I söder finns ett öppet dike i den planlagda naturmarken och kulverteras under 
Orkestervägen och leds även detta fördörjningsmagasinet. Kulvert med svackdike går mellan 
Pianovägen och Samby som sedan går öster om bostadsområdet och ansluter till det öppna 
diket och leds till fördröjningsmagsinet som i sin tur har ett uttag med en kulveterad ledning till 
fördröjningsmagasinet vid Guldkrokshallen.  

 

WSP gjorde en dagvattenutredning under planarbetet med detaljplan för del av Söder 3:43 
(Knäpplan väster). Förslag på utformning som ges i utredningen är att ett fördröjningsmagasin i 
områdets östra del, norr om Knäpplans förskola som tar hand om det dagvatten som 
uppkommer mellan befintliga diken. I beräkningar som gjorts i utredningen har det antagits att 
befintliga dammar är dimensionerade för framtida exploatering men att dessa dammar måste 
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kompletteras med en damm norr om Knäpplans förskola. Denna är idag byggd.  Vidare framgår 
det att det finns möjlighet om det behov krävs en till fördröjningsdamm finns möjlighet att 
bygga en till (se illustratiton från WSPs utredning). Det framtida maximala utgående flödet 
begränsas till 60 l/s från planområdet. Erforderligt behov av dagvattenfördröjning inom 
planområdet är ca 524 m3 med hänsyn tagen till klimatfaktorn. Området är beräknat från en ett 
10-årsregn med 10 minuters varaktighet. 

 

Med hänsyn till de tätare jordlagren samt den höga grundvattennivån inom området bedöms 
LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten) genom infiltration som mindre lämpligt. Andra 
alternativa lösningar såsom fördröjningsmagasin, fördröjningsdammar är att föredra. LOD 
genom infiltration inom tomtmark bedöms dock vara möjligt.  
 

Utredningen visar att utifrån ett 10-årsregn kan området som avgränsat med orange linje 
omhändertas av befintliga dagvattendammen. Hela planområdet faller inom denna avgränsning 
(se bild nedan). Alla dagvattendammar som refereras till i utredningen är byggda förutom den 
eventuella dagvatten vid Guldkrokshallen. Kommunen har byggt ut dagvattenhanteringen genom 
dagvattendammar kring Guldkroksvallen, dit dagvattnet från planområdet bör ledas via öppna 
samt kulverterade diken. Vid en ökad belastning i befintliga dagvattendammar finns beredskap 
för ytterligare en damm i anslutning till befintliga.  

 
 

  
Utdrag från WSPs utredning. Området är förstärkt.  
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Ras- och skredrisk 

SGU:s kartvisare förutsättningar för skred i finkornig jordart visar inga risker för skred. 

 

Radon 

Inga förhöjda halter finns inom planområdet enligt SGU:s kartvisare Gammastrålning, uran. 
Vidare gjorde WSP en utredning av markradon under planarbetet med detaljplan för del av 
Söder 3:43 (Knäpplan väster).  Marken klassas som normalradonmark eftersom jord i området 
generellt 

utgörs av ler-/siltmorän och/eller sand som innehåller silt och lera, samt att mätresultat i två 
punkter är inom gränsen för normalradonmark, resterande är lågradonmark. 

 

Fornlämningar 

Inga registrerade fornlämningar finns inom planområdet. 

 

Förorenade områden 

Inom planområdet finns inga kända föroreningar. 
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Tekniska infrastruktur 

Befintlig bebyggelse runt om är anslutet till det kommunala va-nätet och är inom föreslaget 
kommunalt verksamhetsområde för dagvatten samt vatten och spillvatten.  
 

Hjo Energi AB ansvarar för el, fjärrvärme och stadsnät i området.  

Skanova ansvarar för telenätet.  

 

Det finns idag två befintliga dagvattenstammar som korsar planområdet. Dessa lämnas plats för 
genom det går igenom allmän plats.  
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FÖRÄNDRINGAR 

Planens huvuddrag 

Detaljplanen reglerar i huvudsak mark för bostäder, med tillhörande gatuanslutningar. 
Placeringen av byggrätter och gatudragningen syftar till att skapa siktlinjer för befintliga 
byggnader i väster samt efterlikna den struktur som finns i Borrbäck. Vidare reglerar 
detaljplanen höjder och utformning som ska samspela med omgivande områdens bebyggelse.  

 

Planförslaget reglerar även naturmark för att säkerställa vissa värden i områdets södra delar, 
samt hålla ett respektavstånd till befintlig bebyggelse. 

 

Planerad bebyggelse 

Planförslaget är utformat för att området ska anpassas och bindas samman med 
omkringliggande områden. Med denna typ exploatering kan Knäpplan expandera och möjliggöra 
för fler bostäder. Läs mer om egenskapsbestämmelserna på nästa sida. Byggrätterna medger en 
variation i byggnadstyper och intentionen är att tillskapa en bebyggelse som är anpassad till 
landsbygdskaraktären som finns i gårdarna som ansluter till planområdet. Viljan är att det byggs 
olika bostadstyper utöver villor som parhus, radhus och kedjehus.   
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Planbestämmelser i plankartan 

Nedan sammanställs alla bestämmelser i plankartan och ett argument varför de är med.  

 

Bostad Bostad - Markanvändningen avser boende med varaktig karaktär. Detta 
möjliggör således olika typer av bostadsformer såsom rad, - par, och 
kedjehus samt villor.  

Natur Natur – för att reglera kommunalt ägda grönområden inom detaljplanen. 
Intentionen är att dagvattenhantering ska ske inom utpekade områden för 
natur samt delvis inom ramen för vägområdet.  

Gata Gata - för att reglera vägstrukturen inom detaljplanen. Intentionen är att 
dagvattenhantering ska ske inom utpekade områden för lokalgata samt 
inom ramen för utpekade naturområden. 

 

Byggnadshöjd – Inom den västra delen regleras planområdet till 7 meters 
byggnadshöjd och i öster till 5 meter. Detta innebär att två våningshus blir 
lämpligt i väster och 1,5 plan i öster. Intentionen är att utsikten för 
befintliga och husen i väster ska finns samt att skapa en god byggnation.  

  

 
Största byggnadsarea är 25 och 20 % av fastighetsarean - Detta används för 
att stävja att exploateringen av respektive yta inte blir för hög och grönyta 
garanteras. 

b1 Källare får inte finnas – Utredningar visar att det är olämpligt att bygga 
källare. Därför regleras detta också. 

 

Takvinkel - För att gå till en landskapskaraktär regleras takvinkel till 27-35 
grader på huvudbyggnad. 

f2 Träfasad - För att gå till en landskapskaraktär regleras fasadmaterial till att 
träfasad ska användas.  

f3 Tak ska vara av tegel – För att gå till en landskapskaraktär regleras 
takmaterial till att tegel ska användas. 

f5 Sadeltak – För att gå till en landskapskaraktär regleras takform till sadeltak.  

f6 Fasad ska målas med röd slamfärg, Falu rödfärg eller i s.k. jordfärger. 

f7 Vind får inte inredas – inom västra delen av planområdet får inte vind 
inredas. Detta för att reglera att trevåningshus byggs.  

f10 Takvinkel - För att gå till en landskapskaraktär regleras takvinkel till 0-27 
grader på komplementbyggnad. 

p4 Fristående huvudbyggnad ska placeras ska placeras minst 4,5 meter från 
fastighetsgräns och komplementbyggnad minst 1,5 meter från 
fastighetsgräns. Vidbyggt garage/komplementbyggnad räknas som del av 
huvudbyggnad. Huvudbyggnader får byggas samman i fastighetsgräns - 
Byggrätten regleras med detta för att byggnation inte ska ske för nära 
fastighetsgräns. 

d2 Största fastighetsstorlek i kvadratmeter – Detta regleras till 1500 
kvadratmeter i södra delen av planområdet. Detta för att hindra att 
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villatomterna blir för stora.  

 
Denna prickmark är utlagd för att säkerställa avstånd från gata och 
fastighetsgränser. 

 

Kulturmiljö 

Flera utformningsbestämmelser regleras inom planområdet för att möta landsbygdskaraktären 
som finns i Knäpplans gård och övrig bebyggelse som finns i området. 

 

Trafik 

Planförslaget möjliggör tre anslutningar mot befintlig vägnätet. Första är mot Lars i Knäpplan 
där det idag finns en befintlig grusväg som leder till bostadshusen på Knäpplan 1:13 och 
Knäpplan 1:16. Vidare föreslås det från grusvägen två stycken lokalgator som ska anslutas mot 
Orkestervägen.  

 

Idag är befintliga vägnätet inom planområdet reglerat med samfällder. Hur dessa påverkas 
beskrivs under Fastighetskonskevenstabell i slutet av detta dokument.  

 

Parkering  

Parkering för bostäderna sker inom bostadsfastigheterna. 

 

Trafikbuller 

Resultatet av bullerberäkningarna visar att riktvärdena vid bostadsbyggnads fasad och ljudnivå 
för uteplats inte överskrids. 

 

Störningar 

Väganslutningarna som är inom planområdet ligger cirka 1 meter högre än byggnationen som 
finns öster om planområdet. Detta kommer innebära att ljuskäglor från fordon kommer lysa in i 
några befintliga hus. Detta planeras att motverkas genom att plantera fler träd som skydd. 
Detta faller inte inom planområdet, utan i redan gällande detaljplan, Knäpplan etapp 1, som 
medger natur längs Orkestervägen.  

 

Gång-och cykelväg 

Ingen gång- och cykelväg föreslås i planområdet. Dock kan åtgärder tillskapas för att möjliggöra 
för trafiksäkra passager till befintliga gång- och cykelvägnätet.  
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Natur 

I planområdets södra del planläggs det för naturmark. Syftet är att skapa distans till befintlig 
bostad samt lämna en möjlighet att bevara en gångstig och ett dike. Inom detta naturområde 
finns även en del äldre granar.   

  

 

Geotekniska förhållanden 

Planområdet bedöms inte ligga inom riskområde för erosion, skred eller ras. Vidare bedöms 
planområdet vara lämpligt ur ett geotekniskt perspektiv för att kunna exploatera.  

 

Fornlämningar 

Planförslaget bedöms inte beröra fornlämningsområdet. 

 

Dagvatten 

Den tillkommande ytan kommer anslutas till befintligt det befintliga dagvattennätet. Detta 
bedöms inte innebära några problem gällande översvämningsrisk. I planförslaget förslås det ett 
dike väster om den lokalgata som föreslås som idag är grusväg. Genom denna kan anslutas till 
det befintliga öppna dike som finns inom det föreslagna område för natur. Denna kopplas sedan 
ihop med en kulvert som går under Orkestervägen och som sedan leder ner och fördröjs vid 
Guldkrokshallen.  

 

Ett 100-årsregn över området skulle generera mer än dagens dimensionerande 5-årsregn. Inför 
granskningen har en kompletterande dagvattenutredning gjorts och den visar att… Både öppna 
diken och kulvertar är fullgoda och leder dagvattnet till dagvattendammen som finns vid 
Guldkrokshallen där det finns yta för och planlagt för ytterligare en damm i samma storlek.  

 

Vatten och avlopp 

Planområdet föreslås anslutas till det kommunala vatten- och avloppsystemet öster om 
planområdet 

 

El och tele 

Planområdet föreslås anslutas till befintliga el- och teleledningar öster om planområdet 

 

Brandvattenförsörjning 

Brandvattenförsörjning ska anordnas i området i samråd med Räddningstjänsten. Flödet i 
brandposterna ska dimensioneras enligt gällande krav. Byggherren ska redovisa att 
brandvattenförsörjningen är säkerställd i samband med bygglov. 
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Avfallshantering 

Avfallshantering föreslås ske med hämtning av avfall på varje enskild tomt/fastighet. 

 

Tekniska infrastruktur 

Anslutningar och förutsättningar finns för att försörja planområdet med fjärrvärme. 

 

 

 

 

Genomförandefrågor 

I detta kapitel går det att läsa om de frågor som är av vikt för genomförandet av detaljplanen. 
Här redovisas de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som 
behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av  

detaljplanen. 

 

Kapitlet har ingen rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället av plankartan 
och planbestämmelserna. Genomförandekapitlet förtydligar detaljplanens syfte ur 
genomförandesynpunkt. 

 

Konsekvenser av planens genomförande 

En konsekvens av genomförandet av planförslaget är att jordbruksmark tas i anspråk för 
bostäder och gator. Inom planområdet finns det inga befintliga byggnader och inga andra 
naturvärden som påverkas. Vidare regleras området med utformningsbestämmelser som 
bedöms passa in i den landsbygdskaraktär som finns i omnejd. Detaljplanens föreslagna 
utbyggnad bedöms ta hänsyn till allmänna intressen, naturvård, naturresurser, hälsa och 
säkerhet. Vidare görs bedömningen att inga miljökvalitetsnormer överskrids eller att området 
påverkas av någon miljöfarlig verksamhet. 

 

För konsekvenser för fastigheter och rättigheter se fastighetskonsekvenstabellen.  

 

Organisatoriska frågor 
Hjo kommun ansvarar för planarbetet. 

 

Ekonomiska frågor 
Planarbetet bekostas i ett första skede av Hjo kommun som därefter tar ut planavgifter i 
samband med bygglov. Utbyggnad av allmän platsmark bekostas av Hjo kommun. 
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Försäljning av mark, anslutningsavgifter för vatten- och avlopp enligt gällande taxa. 
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Tidplan 
För detaljplanen gäller följande uppskattade tidplan: 

Samråd: kvartal 3 2021 

Granskning: kvartal 4 2021 

Antagande: kvartal 1 2022 

Laga kraft: kvartal 1 2022 

 

Genomförandetid 
Genomförandetiden utgår 5 år efter det datum då planen vunnit laga kraft. Under 
genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet med planen och 
detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång 
fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har 
rätt till ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt). 

 

Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmän plats 
 

Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsbildning och andra fastighetsrättsliga åtgärder kan ske med stöd av detaljplanen. Efter 
att detaljplanen vunnit laga kraft kan fastighetsbildning ske i enlighet med detaljplanen. 
Kommunen ansvarar för ansökan om erforderlig fastighetsbildning. Se fastighetskonsekvenser i 
tabellen på nästa sida.  

 

Fastighetskonsekvenstabell 
 

Fastighet Konsekvenser 

Del av söder 3:43 Användningen går från oplanerad mark till markanvändningen 
för gata, natur och bostäder. Nya fastigheter kan bildas inom 
dessa markanvändningsområden. 

 

Mark som är föreslagen som allmän plats (gata, natur) bör 
bestå i fastigheten Söder 3:43.  

 

Markanvändning som är bostäder bör genom 
fastighetsbildning bilda egna fastigheter. 

Knäpplan 1:13 Knäpplan S:1 upphävs och anslutning till fastigheten sker via 
kommunal gata.  

 

Hjo kommun kommer att förvärva delar av fastigheten 
Knäpplan 1:13 för att möjliggöra för ett vägområde 

Knäpplan 1:10 Knäpplan S:1 upphävs. Fastigheten bedöms inte påverkas.  
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Hjo kommun kommer att förvärva delar av fastigheten 
Knäpplan 1:10 för att möjliggöra för ett vägområde 

Hjo Knäpplan s:1 Befintlig samfälld väg planläggs som gata med kommunalt 

huvudmannaskap. Kommunen avser förvärva vägområdet för att ha 

rådighet över gatan. 

 

Samfälligheten kommer utplånas.  

 

Hjo Knäpplan s:4 Delar av befintlig samfälld kommer planläggas för gata med 
kommunalt huvudmannaskap.  

 

En samfälld gata föreslås fortsätta finnas på resterande del 
som inte planläggs.  

 

 

 

Medverkande 

Samrådshandlingen har upprättats av Structor med underlag från Hjo kommun. Efter samrådet 
har planarbetet utförts av Samhällsbyggnad.  

 

Patrik Igelström Charlotte Paulsson 

Planarkitekt  Stadsarkitekt 
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