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BAKGRUND 
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OCH HUVUDDRAG 

AVVÄGNING ENLIGT 
MILJÖBALKEN 

PLANDATA 

Fastighetsägaren begärde under hösten 2017 planbesked för att uppföra ett 
par byggnader inom kvarteret. Ett positivt planbesked lämnades den 7 
november 2017 för åtgärden: upprätta ny detaljplan för kvarteret 
Köpmannen. 

Planen syftar till att möjliggöra nybyggnation av ett par byggnader i 
kvarteret med särskild hänsyn tagen till den kulturhistoriska miljön. 
Området föreslås utnyttjat för bostads- och centrumändamål. 

Enligt MB 3:e kapitel skall marken användas till det ändamål den är mest 
lämpad för med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. 
MB 4 kap behandlar särskilda bestämmelser för hushållning med mark och 
vatten för vissa områden. 

Miljökvalitetsnormer enligt 5 kap miljöbalken 
Miljökvalitetsnormer som är tillämpliga på detta projekt finns idag för 
halter av olika ämnen i luften samt för buller och vatten. För närvarande 
finns luftkvalitetsnormer för kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid, 
kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM 10) och PM(2,5) plus ozon i 
utomhusluft. En miljökvalitetsnorm anger den lägsta godtagbara 
miljökvalitet som människan och/eller miljön kan anses tåla. Normen får 
inte över- eller underskridas efter ett visst angivet datum. 

Miljökvalitetsnormen för luft bedöms inte överskridas inom planområdet. 

Miljökvalitetsnormen för vatten 
Vättern tillhör Södra Östersjöns vattendistrikt. Övergödning, fysiska 
förändringar och miljögifter är de mest omfattande förändringarna inom 
distriktet. Planområdet ingår i grundvattenförekomsten Karlsborg - Södra 
Fågelås.  

Åtgärder inom planområdet bedöms inte påverka grundvattnets status. 

Lägesbestämning, areal  
Planområdet består av fastigheten Köpmannen 1och är beläget i Hjo stad 
väster om Stora Torget. Planområdet begränsas i norr och väster av 
Kyrkogatan, i söder av Torggatan och i öster av Trädgårdsgatan.  



     Detaljplan för kv. Köpmannen. Hjo kommun 

Planbeskrivning         SID  2           Granskningshandling 

Orienteringskartor 

Planområdets avgränsning

Areal 
Planområdet omfattar ca 0,2 ha mark. 

Markägoförhållanden 
Detaljplanen omfattar i sin helhet kvarteret Köpmannen. Fastigheten 
Köpmannen 1 är i privat ägo. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Riksintressen 
I plan- och bygglagen, PBL, och miljöbalken, MB, redovisas allmänna 
intressen som ska beaktas vid beslut som rör mark- och vatten-
användningen samt riksintressen. Riksintressen är en miljö eller ett objekt 
som har så stora värden att det är av intresse för hela landet.  

Kulturmiljö HJO KR 32 
Småstadsmiljö präglad av rollen som överskeppningsort mellan Väster- 
och Östergötland, med medeltida stadsområde samt utvidgningsområde 
och kurortsmiljö från 1800-talets andra hälft och med välbevarad trä- 
bebyggelse. 

Uttryck för riksintresset: 
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Den äldsta stadskärnans oregelbundna medeltida gatunät med småskalig 
bebyggelse, stadsgårdar och små stugor vid infarterna, huvudsakligen i trä. 
Utbyggnadsområdet norr om Hjoån med rutnätsplan från 1800-talets mitt, 
stora villor samt park och byggnader som hör samman med 
vattenkuranstalten 1876 och med tidstypisk träarkitektur. 

Övrigt 
Fornlämningsområde, tillstånd skall sökas hos länsstyrelsen innan 
grävföretag får startas inom planområdet.  

Översiktsplaner och detaljplaner 
Detaljplaneförslaget bedöms inte strida mot gällande översiktsplan, 
ÖP2010. 

Detaljplaner 
Gällande detaljplan för planområdet vann laga kraft 1931-12-04 (S1). 
Genomförandetiden har upphört. Stadsplanen omfattar den gamla 
stadskärnan, Nya staden och vidsträckta områden i söder och väster. Den 
är författad av Gustaf Lindén, chef för Byggnadsstyrelsens stadsplanebyrå. 

Planområdet gränsar till detaljplaner lagakraftvunna den 9 december 1986 
(S69), den 23 november 1988 (D75) och 17 november 2004 (D145). 

Kommunala beslut i övrigt 

Visionen ”Tillsammans skapar vi framtidens Hjo” 
Ett omfattande arbete med Hjos befolkning ligger bakom visionen 
”Tillsammans skapar vi framtidens Hjo” som resulterat i ett 
fullmäktigebeslut 2016 om sex prioriterade utvecklingsområden för Hjo 
kommun. Denna detaljplan är i linje med dessa utvecklingsmål. 

Planbesked 
Ett positivt planbesked har lämnats till J Wennergren Byggnads AB om att 
upprätta ett förslag till planändring inom kvarteret Köpmannen. 

Behovsbedömning 
Miljöbedömning 
Kommunen skall enligt miljöbalken genomföra en miljöbedömning för 
alla detaljplaner som kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Vid 
kommunens ställningstagande till om planens genomförande kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan görs en behovsbedömning. Om 
behovsbedömningen visar på en betydande miljöpåverkan skall en miljö-
bedömning göras och resultatet redovisas i form av en miljökonsekvens-
beskrivning. 

Påverkan  
Planområdet ligger inom område för riksintresse för kulturmiljö, 
riksintresset bedöms inte ta skada. 

Området består huvudsakligen av äldre bostadsbyggnader med uthus och 
en mindre trädgård. Gällande kvalitetsnormer bedöms inte överskridas för 
planområdet.  
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En bullerutredning har utförts och dess beräkningar visar att ljudnivåer vid 
fasad för det planerade huset inte överskrider gällande riktvärden. 

Lokalt omhändertagande av dagvatten kommer att ske inom området. 

Områdets markanvändning kommer att vara för bostads- och centrum-
ändamål. 

Bedömning 
Med stöd av ovan görs bedömningen att planen och dess genomförande 
inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. En 
miljökonsekvensbeskrivning skall därför inte upprättas. Bedömningen har 
skett mot bakgrund av bestämmelserna i 4 kap 34 § PBL. 

Planområdes norra del sedd från Kyrkogatan. 

Planområdet sett från Kyrkogatan
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NATUR 

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER

Mark och vegetation 
Området består av en trädgård i sydväst mot Torggatan i söder och 
Kyrkogatan i nordost och en kullerstens- och stenmjölsbelagd parkering 
med tre garage och en äldre gårdsbyggnad. 

Trädgården sedd från öster

Gårdsplan och komplementbyggnad

Markbeskaffenhet 
Marken inom området utgörs huvudsakligen av grus/stenlagda ytor och 
även delvis av gräsytor. Fastigheten är tidigare bebyggd, delar av 
befintlig bebyggelse kommer att rivas. 

Markytan inom området är relativt plan De avvägda nivåerna vid 
borrhålen varierade mellan +95,6 och +95,9.  

Geotekniska förhållanden 
 Jorden består direkt under ytskiktet överst av friktionsjord. På större 
djup förekommer jord av lösare lagring troligtvis fast lagrad lera eller 
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silt som, vid utförda sonderingar vilar på fast botten – troligen morän, 
sten eller block. 

Grundvatten 
Vid undersökningstillfället uppmättes den fria grundvattenytan i det öppna 
röret vid borrhål 4 på nivån +92,7 motsvarande 3,0 meter under markytan. 
Grundvattenröret vid borrhål 1 var torrt 2,8 meter under markytan. 
I de öppna borrhålen påträffades inget vatten. 

Tjälfarlighet och sättningar 
Jorden inom området bedöms huvudsakligen tillhöra tjälfarlighetsklass 2 
och materialtyp 3B enligt AMA Anläggning 17. 

Någon sättningsundersökning har inte utförts. Den naturligt lagrade jorden 
inom området bedöms inte som sättningskänslig. 

Grundläggning 
Grundläggning kan ske på frostskyddad nivå med sulor, alternativt 
förstyvad bottenplatta, på naturligt lagrad jord eller väl packad fyllning 
(sedan allt organiskt material borttagits). Grundläggning kan utföras enligt 
SS-EN 1997-1 Geoteknisk kategori GK1 (där så är möjligt). Tillåtet 
grundtryck fd sätts till 100 kPa i befintlig markyta. Eventuella 
uppfyllnader ska medräknas i belastningen för konstruktionen.  
Grundläggning kan även ske enligt SS-EN 1997-1 Geoteknisk kategori 
GK2. Vid dimensionering används karakteristiska värden/medelvärden 
enligt tabell 1. 

Radon 
Radonmätning har utförts i två punkter med s.k. ROAC detektorer. 
Mätvärdena uppgår till 20 respektive 14 kBq/m3. Detta betyder att marken 
skall klassas som normalradonmark som ligger i intervallet 10-50 kBq/m3, 
vilket innebär att byggnader skall uppföras med radonskydd. 

Borrhålsplan, Geoteknik AB 

Risk för skred eller höga vattenstånd 
Området är inte utpekat i kommunens översiktliga skredinventering som 
särskilt känsligt.  



     Detaljplan för kv. Köpmannen. Hjo kommun 

Planbeskrivning         SID  7           Granskningshandling 

BEBYGGELSEOMRÅDEN 

Föreslagen bebyggelse i 
kvarteret Köpmannen 

Fornlämningar 
Enligt kulturmiljölagen (KML) är kulturlager från äldre stadsbildningar att 
betrakta som fasta kulturminnen. Planområdet ingår i det område i Hjo 
stad där riksantikvarieämbetet bedömt att fasta kulturminnen i form av 
kulturlager sannolikt finns. Arbetsföretag som medför maskiningrepp eller 
kan innebära förändring av eller skada på befintliga naturlager får inte 
påbörjas innan tillstånd enligt kulturmiljölagen erhållits från länsstyrelsen. 

Offentlig och kommersiell service 
Närmaste skola är Guldkroksskolan, 250 meter sydväst om planområdet, 
tre förskolor finns inom 900 meters omkrets. 

Tillgänglighet 
Bostadshuset förses med hiss och skall i övrigt följa de gällande 
tillgänglighetsbestämmelserna.  

Ny bebyggelse 
I området uppförs ett tvåvåningshus med inredningsbar vind. Byggnaden 
ges en utformning som är anpassad till Hjo-skala i sina proportioner, 
material och kulörer.  

Byggnaden är tänkt att rymma bostäder och verksamhet, privat eller 
offentlig.  

Illustrationer av Arkitektkontoret Ritningen
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Befintlig bebyggelse i  
Kvarteret Köpmannen 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 
På fastigheten Köpmannen 1 finns flera byggnader med högt 
kulturhistoriskt värde. 

Sjöstedtska gården 
Bostadshuset mot Trädgårdsgatan, byggt på 1830-talet, har mycket låg 
bottenvåning samt spritputsad fasad i lätt klassicerande stil med släta 
hörnkedjor, gördelgesims och tandsnittsfris av trä vid takfoten samt 
tegeltäckt tak. Byggnaden renoverades i början av 1990-talet, men dess 
exteriör är till stor del bevarad i ursprungligt skick. 

Sjöstedtska  gården

Sjöstedska gården sedd från Kyrkogatan
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Affärs- och bostadshuset till höger

Affärs- och bostadshuset

Affärs- och bostadshuset 
En välbevarad byggnad i 2½ plan med butikslokaler i bottenvåningen och 
bostäder ovanför. Den uppfördes 1938 och gavs en tidstypisk modernistisk 
utformning med fasad av grovriven glimrande ädelputs, stora butiksfönster 
i bottenvåningen, indragna butiksentréer, omväxlande två-, tre- och 
fyrluftsfönster med valsat fönsterglas samt smäckra balkonger med 
smidesräcken. Sadeltaket är täckt med enkupigt lertegel. Några av 
byggnadens ursprungliga entrédörrar är utbytta bland annat till 
otidstypiska aluminiumportar.       
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Gårdsbyggnaden från 1930-talet
Uthus 
I trädgården intill Kyrkogatan finns ett uthus, uppfört under 1930-talet. 
Byggnadens exteriör är huvudsakligen i ursprungligt skick. 

Detaljutformning av befintliga byggnader 
Vid ombyggnad eller underhåll av befintliga byggnader ska 
byggnadernas ursprungliga utseende behållas. 

Huvudbyggnader 
Originaltaken är försedda med lertegel. Denna utformning ska behållas. 
Även detaljer som skorstenar, ventilationshuvar, stuprör med mera bör 
detaljstuderas för att på ett naturligt sätt ansluta till en tidstypisk 
detaljutformning. 

De ursprungliga fasadbeklädnaderna ska bibehållas. Tilläggsisolering får 
inte förekomma utvändigt, utan utförs som invändig isolering om det är 
nödvändigt. Skulle hela eller delar av fasaden behöva bytas ut, ska 
eftersträvas en likadan puts som den ursprungliga. Fasaderna ska ha en 
färgsättning i eller nära originalkulör. 

Fönstrens detaljutförande, proportioner och placering är helt avgörande för 
byggnadernas arkitektur. Byggnadernas fönstersättning och storlek ska 
därför bibehållas. Äldre fönsterbågar är ofta av god kvalitet. Efter 
renovering kan de användas på nytt under lång tid. Skulle nya fönster ändå 
behövas sättas in ska de tillverkas som kopior av de gamla. 

Vid framtida byte av affärshusets entrédörrar är en återgång till mer 
tidstypiska träportar önskvärt. 

Övriga detaljer 
Ofta finns detaljer på byggnader som idag saknar funktionell användning. 
Det är ändå värdefullt att bevara dessa som en påminnelse om den 
ursprungliga funktionen 
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GATOR OCH TRAFIK 

FRIYTOR 

STÖRNINGAR 

Fasaddetaljer från kv Köpmannen

Skyddsrum 
Området utgörs inte av skyddsrumsområde. Skyddsrum behöver inte 
uppföras.  

Gatunät, gång- cykel och mopedtrafik. 
Torggatan tillhör huvudnätet i Hjo kommuns trafikplan. 

Kollektivtrafik 
Reguljära bussförbindelser utgår från stadens resecentrum ca 650 meter 
norr om planområdet.  

Parkering, utfarter 
Hjo kommun har ingen parkeringspolicy för ny bebyggelse. På området 
iordningsställs tolv parkeringsplatser varav en tillgängliggjord 
parkeringsplats som boendeparkering. Angöring sker via Kykogatan. 

Övrigt 
I kvarteret kommer den största delen användas som parkeringsplatser, 
söder om planområdet finns Jacobsparken. Hjoåns dalgång – ett parkstråk 
och kommunalt naturreservat genom staden finns inom 200 meter avstånd 

Buller 
En bullerutredning har utförts under april 2018 av Soundcon (12566 Kv. 
Köpmannen 1, Hjo, Trafikbullerutredning). 

Trafikdata 
Som underlag för utredningen har antalet fordon per dygn erhållits från 
Hjo kommun. Trafikmängden har räknats upp med 1 procent per år till ett 
framtidsfall år 2030 till 2 900 fordon per årsmedeldygn (ådt) med en andel 
av 1 procent tung trafik.  Hastighet är begränsad till 40 km/h. 

Slutsatser 
Beräkningarna visar att ljudnivåer vid fasad för det planerade huset inte 
överskrider gällande riktvärden enligt ”Förordning (2015:216) om 
trafikbuller vid bostadsbyggnader”. 
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TEKNISK FÖRSÖRJNING 

ORGANISATORISKA 
FRÅGOR - 
GENOMFÖRANDE  

KONSEKVENSER AV 
PLANENS 
GENOMFÖRANDE 

Förordningen innehåller även riktvärden för uteplatser där den ekvivalenta 
ljudnivån inte bör överstiga 50 dBA och den maximala ljudnivån 70 dBA. 
På den skyddade innergården inom kvarteret kan man anordna gemensam 
uteplats där detta uppfylls. 

Vatten och avlopp 
Fastigheten är ansluten till kommunens system för vatten och avlopp. 

Dagvatten och infiltration 
Dagvattnet inom planområdet härrör i första hand från hårdgjorda ytor i 
form av tak på byggnader samt parkeringsplats.  

Värme 
Fastigheten kan anslutas till stadens fjärrvärmesystem alternativt förses 
med värmepump för värme och kyla. 

El 
Anslutning görs till närmaste transformator – i Jakobsparken på andra 
sidan Torggatan i söder. 

Återvinning
Utrymmen för avfallshantering och återvinning kommer att inrymmas i 
uthusbyggnad/-utrymme på fastigheten. Kravet på åtkomligheten för 
sopbil måste vägas mot kraven på hänsyn till kulturmiljön. Den praktiska 
hanteringen löses i bygglovskedet i samråd med fastighetsägaren.   

Tidplan 
Planen har varit utsänt för samråd under maj 2018. Granskning beräknas 
ske under juli 2018. Under förutsättning att planen kan antas av 
byggnadsnämnden i mitten av september väntas den vinna laga kraft under 
oktober 2018. 

Genomförandetid 
Genomförandetiden beräknas till 10 år. 

Fastighetsfrågor 

Kostnader, planavgift 
Plankostnad regleras i särskilt avtal. Inga kommunala kostnader i övrigt 
bedöms uppstå som följd av detaljplaneförslaget. 

Ersättning pga skyddsbestämmelser  
Ersättning pga skyddsbestämmelser regleras i Plan- och bygglag 
(2010:900) 4 kap 42 §. Ersättning kan komma ifråga om bestämmelsen 
innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras inom den berörda 
delen av fastigheten. 

Fastighetsägaren och kommunen är överens om att markanvändningen inte 
avsevärt försvåras på grund av detaljplanens skyddsbestämmelser. 

Ett centralt kvarter med lång historia med kulturhistorisk värdefull 
bebyggelse ges en ny allmän funktion förutom bostadsändamål med en ny 
byggnad som är i linje med den gällande stadsplanen från 1931. 

Det är en förtätning av staden som innebär ett mer effektivt utnyttjande av 
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UPPLYSNINGAR 

MEDVERKANDE 

redan gjorda investeringar i gator och VA.  

Detaljplanen är upprättad enligt den plan- och bygglag PBL (2010:900) 
som trädde i kraft 2 maj 2011.  

Detaljplanen utarbetas med standardförfarande. Standardförfarandet kan 
tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och 
länsstyrelsens granskningsyttrande, inte är av betydande intresse för 
allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen får inte heller 
antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Detaljplanen är påbörjad före 2017-12-31varför inte kap 6 Miljöbalken 
(inklusive miljöbalksförordning och ändringar i sektorslagstiftningar) som 
trädde i kraft 2018-01-01 tillämpas. 

Detaljplanen har upprättats av arkitekt SAR/MSA Jarl Stiernstedt på 
uppdrag av markägaren, J Wennergren Byggnads AB.  
Foton: Jarl Stiernstedt.  
Illustrationer av ny bebyggelse: Ritningen Arkitektbyrå  

Arbetet har skett i samverkan med Per-Göran Ylander och Ingvar Blixt, 
arkitekter SAR/MSA och kommunens tjänstemän. 
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