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2  Ändring av detaljplan för Kanalparken 

PLANBESKRIVNING  
Denna planändring har upprättats på uppdrag av 
kommunstyrelsen. Planhandlingen har tagits fram 
av stadsarkitekt Charlotte Paulsson och Lars Inge 
Knutsson, Ärendet har handlagts med s.k. utökat 
förfarande. 

Upprättad i februari 2021 
Lars Inge Knutsson 
 
Bilaga: Plankarta med ändringarna markerade 
 
 
GÄLLANDE DETALJPLAN 
Den gällande detaljplanen för Norr 5:6 m.fl (Hotell Bellevue) upprättades i juni 2010. Planen antogs av 
kommunfullmäktige 2010-11-24 och vann laga kraft 2010-12-24. Genomförandetiden bestämdes till tio år och 
utgick 2020-12-24. 
Detaljplanen är i huvudsak avsedd för hotell, handel, kontor, bostäder och naturpark. 
 
MOTIV TILL ÄNDRINGEN 
Ägaren till Hotell Bellevue har för avsikt att komplettera hotellets verksamhet med en spaavdelning. 
Anläggningen är avsedd att inrymmas i en tillbyggnad av hotellbyggnadens sydöstra del. 
Hotellfastigheten ägs av Wennergrens Byggnads AB.  
 
 
BESKRIVNING AV ANLÄGGNINGEN 
Spaavdelningen omfattar cirka 1300 
kvadratmeter, vilket också är planändringens 
areal. Hela ändringsområdet ges samma 
användningsbestämmelse som hotellet i 
övrigt, CQ4: ”Centrum, dock ej storskalig 
handel, kulturhistoriskt värdefull miljö. Vid 
utformning av ny byggnad ska särskild hänsyn 
tas till den kulturhistoriska miljön som 
helhet.” 
Ändringsområdet berör fastigheterna Norr 5:6 
  och 3:59. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Utdrag ur situationsplan  Skala 1:1000 

Sektion ej skalenlig 

Markprofil 
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RIKSINTRESSE/BYGGNADSMINNE 
Spaavdelningen består av en entrédel, som kan nås från både utsidan och från hotellet. En 
undre våning innehåller själva anläggningen. Undervåningen är delvis belägen under mark. I 
en vinkel kommer en utomhusbassäng att placeras. 
Anläggningen anknyter till hotellbyggnadens arkitektur och områdets karaktär på ett hänsyns 
fullt sätt, utan att dominera vare sig närmiljön eller omgivningen. 
Ändringsområdet ingår i Hjo stadspark, som utgör riksintresse för kulturmiljön (3 kap 6 § 
miljöbalken). Stadsparken och dess byggnader förklarades 2018 som byggnadsminne, vilket 
innebär att området ska vårdas och underhållas så att karaktären bevaras. Byggnaderna får 
inte rivas, flyttas eller byggas om utan länsstyrelsens tillstånd. 
Ett område inom 300 meter från Vätterns strandlinje omfattas av strandskydd, som dock 
tidigare upphävts inom planlagt område. Den aktuella ändringen bedöms inte påverka 
behovet av fria ytor i sådan utsträckning att strandskyddet bör omprövas. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Gräns för byggnadsminnet 
 

Röd heldragen linje: gräns för 
byggnadsminne 
Röd streckad linje: gräns som bör utgå 

Skala 1:2000 

 
 
 

Gränsen för byggnadsminnet ändras med hänsyn till den nya byggnadens placering. Den 
valda sträckningen medför att byggnadsminnet fortfarande omfattar gångvägen som leder 
från Floragatan till parken. Gångvägen är en viktig del i upplevelsen av den skyddsvärda 
bebyggelsen. 
 
 
FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER 
Den tillkommande byggnadsdelen regleras i detaljplanen med avseende på både plan- och 
höjdläge. En ny planbestämmelse har införts, som reglerar de olika delarnas totalhöjd över 
nollplanet, enligt höjdangivelserna på figuren på föregående sida. 
 
 
GENOMFÖRANDE 
Tillbyggnaden av hotellet kommer att genomföras snarast efter att planändringen vunnit laga 
kraft. För planändringen har införts en administrativ bestämmelse om att ändringen ges en 
genomförandetid av tio år. 
För övriga genomförandefrågor hänvisas till motsvarande avsnitt i den gällande planen. 
 
 
PLANKARTAN 
De tillkommande planbestämmelserna har lagts in på plankartan. 

 
 

Hotell 
Bellevue 

Guldkroks 
badet 
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