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PLANENS SYFTE 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra inredning av bo-
stad i en f.d. samlingslokal.
 Den föreslagna åtgärden anses vara av begränsad be-
tydelse, sakna intresse för allmänheten och är förenlig 
med gällande översiktsplan. Planen handläggs därför 
med s.k. enkelt planförfarande, vilket innebär att den 
formella utställningen ersätts av direkt samråd med be-
rörda sakägare och grannar m.fl .
 Planens genomförande bedöms inte medföra bety-
dande miljöpåverkan eller att gällande miljökvalitets-
normer överskrids.

PLANDATA
Läge
Planområdet, som består av fastigheten Hamrum 3:50 
jämte vissa delar av angränsande fastigheter Hamrum 
3:31 och 3:47, är beläget vid Hjovägen i ortens centrala 
del. 

Areal
Planområdets areal uppgår till cirka 1 250 kvadratmeter. 
Hela området är tidigare planlagt.

Markägare
Fastigheterna Hamrum 3:50 och 3:47 är i enskild ägo. 
Fastigheten Hamrum 3:31 utgör gatumark och ägs av 
Hjo kommun.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan
För Hjo kommun gäller översiktsplan, antagen 2010. 
Planen innehåller inga specifi ka ställningstagenden för 
det aktuella området.
  
Detaljplaner
För området gäller detaljplan (byggnadsplan) fastställd 
1957-11-15. 
 Enligt den gällande detaljplanen är fastigheten Ham-
rum 3:50 avsedd för samlingslokaler samt för handel 
och hantverk i två våningar. Angränsande bostadstomt 
Hamrum 3:47 är avsedd för bostäder i en våning jämte 
inredd vind.
 
Kommunala beslut
Ägaren till fastigheten Hamrum 3:50 har ansökt om att 
ny plan upprättas så att tomten kan utnyttjas för bostä-
der samt att en garagebyggnad kan uppföras. Kommu-
nen har bifallit ansökan om ny detaljplan.

PLANBESKRIVNING

HANDLINGAR
- Plan- och genomförandebeskrivningar  
- Plankarta med bestämmelser
-   Samrådsredogörelse med utlåtande över framförda  
 synpunkter

Bilagor/underlag
-  Gällande detaljplaner
- Byggnadsinventering
 
Planförfattare
Planhandlingarna har upprättats av L I Knutsson arki-
tektkontor. Arbetet har utförts på uppdrag av och i sam-
arbete med Hjo kommuns samhällsutvecklingsenhet.

Hamrum 3:50 m.m.
Korsberga tätort, Hjo kommun

Detaljplan

Upprättad i mars 2011,
reviderad i april 2011 
L I Knutsson arkitektkontor

Planområdet
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BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN
Markförhållanden
Marken sluttar svagt i västlig riktning. I den nordvästra 
gränsen fi nns en cirka 0,5 meter hög slänt mot Hjovä-
gen.

Befi ntlig bebyggelse
På fastigheten ligger en byggnad som tidigare utnyttjats 
som samlingslokal. Huset byggdes på 1930-talet och är 
uppfört i en våning samt inredd vind under ett mansard-
tak.
 Byggnaden är omnämnd i en år 1997 utförd kultur-
historisk byggnadsinventering. Den är placerad i vär-
deringsklass 3, som är den lägsta klassen i en tregradig 
skala.  
 Huset har stått tomt under en längre tid.
 Bebyggelsen på närliggande tomter består av frilig-
gande villor i varierande ålder och utföranden.                                       

Trafi k
Fastigheten och dess grannar har utfarter mot Socker-
toppsvägen.

Service och rekreation
Planområdet ligger i ortens centrala del med gångav-
stånd till skola, daghem, församlingshem och viss an-
nan service.
 Ortens omgivningar erbjuder rika tillfällen till re-
kreation och utevistelse.

Fornlämningar
Inom området fi nns inga kända fornlämningar. 

Störningar
Planområdet ligger inte i närheten av större trafi kleder 
eller störande industrier. 

FÖRESLAGNA FÖRÄNDRINGAR
Planerade åtgärder
Den befi ntliga byggnaden på Hamrum 3:50 ska enligt 
förslaget byggas om till bostad. Ett garage planeras vid 
gränsen mot granntomten Hamrum 3:47.

 Utmed gränsen mellan Hamrum 3:47 och 3:50 fi nns 
i gällande plan ett ledningsreservat (u-område). Några 
ledningar fi nns emellertid inte i reservatet och planeras 
inte heller. Reservatet har därför tagits bort.
 Däremot fi nns en befi ntlig servisledning för spillvat-
ten från Hamrum 3:47 som korsar Hamrum 3:50 i dess 
nordligaste del. Ledningens bestånd säkras genom ett 
u-område där den korsar Hamrum 3:50.
 Utmed västra gränsen för Hamrum 3:50 ligger el-
kablar med 10 och 0,4 kilovolts spänning (utanför nu 
gällande fastighetsgräns). Markremsan i fråga har be-
lagts med bestämmelse om u-område.
 Planbestämmelserna för Hamrum 3:50 har ändrats 
från C (samlingslokaler) till B (bostäder).
 Sydvästra delen av Hamrum 3:47 berörs av ett sex 
meter brett område som inte får bebyggas. Denna mark-
remsa kvarligger, med undantag för att det införts en 
byggrätt för uthus och garage som motsvarar den be-
fi ntliga garagebyggnaden på platsen. På Hamrum 3:50 
har också utlagts en motsvarande byggrätt för uthus och 
garage.  
 Garage och andra gårdsbyggnader får uppföras intill 
0,5 meter från gräns mot granntomt.
 Kvartersgränserna mot Hjovägen och Grusvägen be-
läggs med förbud mot körbar utfart. Den avsedda och 
mest lämpliga utfarten vetter mot Sockertoppsvägen.
  Västra gränsen för Hamrum 3:50 överensstämmer 
inte helt med gällande detaljplan. En viss utökning av 
tomtytan kan ske om fastighetsägaren så önskar. Något 
skäl att ändra detaljplanens gräns till överensstämmelse 
med gällande fastighetsgräns fi nns inte.

Kulturhistorisk hänsyn
Den befi ntliga byggnaden har ett dokumenterat kultur-
historiskt värde. En bestämmelse om förbud mot rivning 
har därför införts. Bestämmelsen innehåller också före-
skrift om att ändring och ombyggnad inte får förvanska 
husets karaktär eller anpassning till omgivningen. Detta 
innebär att fasadmaterial, fönsterutformning och färg-
sättning bevaras oförändrade.

Trafi kbuller
Trafi kmängden på Hjovägen vid planområdet kan grovt 
uppskattas till högst cirka 1000 fordon/dygn. Lastbilsan-
delen har antagits till hela 15 procent, med hänsyn till 
den öster om orten belägna anläggningen för material-
återvinning m.m. Skyltad hastighet 50 km/tim. Avstån-
det från vägmitt till byggnaden på Hamrum 3:50 uppgår 
till 22 meter.
 Enligt trafi kverkets snabbtabell för bedömning av 
trafi kbuller, grundad på program 4411:1, kan bullerni-
vån vid husväggen bedömas uppgå till cirka 51 dB(A). 
Rekommenderat högsta gränsvärde uppgår till 55 
dB(A).
 Det fi nns skäl att anta att trafi kbullret inte kommer 
att vålla allvarliga olägenheter. 
 

Fasad  mot Sockertoppsvägen
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GENOMFÖRANDE-
BESKRIVNING
PLANERADE ÅTGÄRDER
Ombyggnad av det befi ntliga huset på Hamrum 3:50 
och uppförandet av nytt garage kommer att göras när 
denna detaljplan vunnit laga kraft.

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden har bestämts till fem år. 
 Under genomförandetiden får detaljplanen inte änd-
ras eller upphävas utan fastighetsägarnas medgivande. 
Om så ändå sker, kan kommunen bli skyldig att utge 
ersättning för t.ex. minskad eller förlorad byggrätt.
 Efter genomförandetidens utgång fortsätter detalj-
planen att gälla tills den ändras eller upphävs.

HUVUDMANNASKAP FÖR ALLMÄNNA 
PLATSER
Denna detaljplan innehåller inga allmänna platser (gata, 
park m.m.). Frågan om huvudmannaskap är därför inte 
formellt berörd. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Någon ändring av fastighetens gränser är för närvarande 
inte aktuell.

KONSEKVENSER
Miljöbedömning
De åtgärder som föreslås i denna detaljplan innebär inga 
andra förändringar än att en oanvänd byggnad hindras 
från att förfalla och att en ny bostad inrättas.
 Någon betydande miljöpåverkan kan inte förväntas 
av genomförandet av denna detaljplan. Några gällande 
miljökvalitetsnormer bedöms heller inte bli överskrid-
na.
 Med hänsyn till ovan beskrivna förhållanden görs 
bedömningen att någon miljökonsekvensbeskrivning 
inte behöver utarbetas.


