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Syfte med ändringen 

Syftet med ändringen är att utöka byggrätten för bostäder inom planområdet för att göra det 
mer attraktivt för permanentboende. Planbestämmelserna som föreslås i det här planförslaget 
antogs 2021 i en ändring av detaljplanen D100, del av Söder 2:1 (vid Varpet). Planförslaget 
syftar därför också till att skapa enhetliga förutsättningar inom området. 

 

Handlingar 
Plankarta 
Planbeskrivning för ändringen, tillägg till D100 + D161 (ändring). 
Fastighetsförteckning 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 

Kommunen bedömer att den föreslagna utökningen av byggrätt inte innebär betydande 
miljöpåverkan. Ett beslut om planförslagets miljöpåverkan, enligt Miljöbalken 6 kap 7§, fattas 
separat. 

Förutsättningar 

Administrativa frågor  
Detaljplanearbetet sker med utgångspunkt från plan- och bygglagen (SFS nr: 2010:900) och dess 
lydelse efter januari 2015. Planprocessen genomförs som standardförfarande.  

Planområdets omfattning 

Det föreslagna planområdet utgörs av fastigheterna Söder 2:12 - Söder 2:29 samt Söder 2:31 – 
2:53. Söder 2:28 ingår inte då den omfattas av en egen detaljplan (D182). 

Markägare 

Fastigheterna inom planområdet är i privat ägo. 

Gällande detaljplan 

Ändringen sker inom detaljplan D100 (1684-P93) som antogs av kommunstyrelsen och vann 
laga kraft 1993-06-23. Genomförandetiden gick ut 2008-07-22. 

Översiktsplan 

I gällande Översiktsplan 2010 finns uttalat att området kring Mullsjön ska bli attraktivt för att 
kunna locka till sig fler invånare och att det i detaljplaneläggningen strävas efter att göra det 
möjligt för fler att bosätta sig året runt. I enlighet med den intentionen syftar planförslaget till 
att ge möjlighet att bygga bostäder för permanentboende av storlek som efterfrågas idag. 

 

Riksintressen 
Planområdet ingår i följande riksintressen: 
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Miljöbalkens tredje kapitel: 

Område med särskilt behov av hinderfrihet 
Stoppområde för höga objekt 

 

Planändringen påverkar inte riksintressena. 

Planförslag 

Planförslaget innebär att det blir möjligt att bygga en 60 kvadratmeter större huvudbyggnader 
och 10 kvadratmeter större komplementbyggnader per tomt, att högsta byggnadshöjd höjs till 
3,5 meter samt att gårdsbyggnader ska placeras minst 5 meter från gata. 

 

Gällande planbestämmelser som berörs av ändringen:  

UTNYTTJANDEGRAD 

e 90+30  Högsta tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnad per tomt är 90 
kvadratmeter. 

Gårdsbyggnader med sammanlagd byggnadsarea om 30 
kvadratmeter får uppföras. 

Dock får högst 15 % av tomtarean bebyggas 

 

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE 

p  Huvudbyggnader skall placeras minst 4 m från tomtgräns. Uthus 
skall placeras minst 2 m från tomtgräns. 

I               Högsta antal våningar. Högsta byggnadshöjd är 3 meter. 

Gårdsbyggnad ska placeras minst 3,0 meter från gata.  

 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 

Ändrad lovplikt Bygglov krävs ej för tillbyggnader av högst 20 % av befintlig 
byggnad, dock högst 20 m2. Uthus är bygglovsbefriade. 
Bygglovsbefrielse gäller under förutsättning att fastigheten är 
ansluten till gemensamt vatten och avlopp. Åtgärd skall skriftligen 
anmälas till miljö- och byggnadsnämnden. 

 

Ändringen innebär att: 

UTNYTTJANDEGRAD 

e 150+40  Högsta tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnad per tomt föreslås 
bli 150 kvadratmeter. 

Gårdsbyggnader med sammanlagd byggnadsarea om 40 
kvadratmeter föreslås få uppföras. 

Dock får högst 20 % av tomtarean bebyggas. 
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PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE 

p Huvudbyggnader skall placeras minst 4 m från tomtgräns. Uthus 
skall placeras minst 2 m från tomtgräns och minst 5 m från gata. 

I Högsta antal våningar. Högsta byggnadshöjd föreslås vara 3,5 
meter. 

Gårdsbyggnad föreslås placeras minst 5,0 meter från gata.  

 

ADMINSITRATIVA BESTÄMMELSER 

Ändrad lovplikt Bestämmelsen utgår 

 

Planförslaget innebär i första hand att det blir möjligt att bygga större bostäder inom området. I 
övrigt bedöms konsekvenserna vara få jämfört med dagens förutsättningar. 

 

 

 
Tomter markerade med blå prick i bilden ovan beräknas inte kunna bebyggas med 150 m2 
huvudbyggnad och 40 m2 komplementbyggnad utan får istället bebyggas med 20% av 
fastigheten.  

Genomförande 

Planprocess 

Planprocessen genomförs som standardförfarande. Processen innebär att kommunen kommer 
att samråda om planförslaget, bearbeta det och sedan låta det vara tillgängligt för granskning 
innan beslut om antagande fattas av byggnadsnämnden. 

Tidplan  

Planprocessen beräknas genomförs under andra och tredje kvartalet 2021. 

Planekonomi 

Planavgift kommer att tas ut i samband med bygglov. 
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Avgifter och taxor 

I samband med nybyggnation kommer avgifter för vatten och avlopp samt bygglov att tas ut i 
enlighet med Hjo kommuns taxor.  

Genomförandetid 

Detaljplanens genomförandetid går ut om 5 år. Om en detaljplan ändras eller upphävs under 
genomförandetiden har fastighetsägare rätt till ersättning för den eventuella skada denne 
åsamkas. Efter genomförandetiden fortsätter detaljplanen med dess byggrätter att gälla men 
ändras eller upphävs planen finns det ingen rätt till ersättning för de byggrätter som eventuellt 
gått förlorade.  

Medverkande tjänstemän: 

Planförslaget har upprättats av Charlotte Paulsson 
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