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PLANENS SYFTE OCH
HUVUDDRAG

Planen syftar till att utöka användning av fastigheten till att omfatta lokaler
för verksamhet förutom bostadsändamål, anpassa byggrätt till befintlig
bebyggelse och införa skyddsbestämmelser för kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse.

AVVÄGNING ENLIGT
MILJÖBALKEN

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 enligt 5 kap MB
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 gränsar i norr till en bäck som rinner ut i Hjoån,
vilken i sin tur står i förbindelse till Vättern.
I förslag till nya miljökvalitetsnormer för Hjoån är bedömningen för
perioden 2015-2021 att Hjoåns ekologiska status är måttlig och att god
kemisk status inte kommer att uppnås.
Åtgärder inom planområdet bedöms inte påverka Hjoåns status.

PLANDATA

Planbeskrivning

Lägesbestämning, areal
Planområdet är beläget i Hjo stad väster om Stora Torget. Planområdet
begränsas i norr av fastigheten Söder 3:43, i öster av Rönnen 23, i söder av
Falköpingsvägen och i väster av fastigheten Rönnen 4.
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Orienteringskartor

Planområdets avgränsning

Areal
Planområdet omfattar ca 0,5 ha mark.
Markägoförhållanden
Marken är i privat ägo – ingen allmänplatsmark ingår.
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Riksintressen
Planområdet ligger inom riksintresset för rörligt friluftsliv enligt 4 kap.
miljöbalken (MB)
Översiktsplaner och detaljplaner
Detaljplaneförslaget strider inte mot gällande översiktsplan, ÖP2010.
Detaljplaner
Gällande detaljplan för planområdet vann laga kraft 1960-06-17.
Genomförandetiden har utgått.
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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 miljöbedömning göras och resultatet redovisas i form av en miljökonsekvensbeskrivning.
Påverkan
Planområdet ligger inom område för rörligt friluftsliv enligt 4 kap.
miljöbalken (MB) Riksintresset bedöms inte skadas.
Områden består huvudsakligen av gräsbevuxen bostadsmark som inte är
skredbenägen. Gällande kvalitetsnormer bedöms inte överskridas för
planområdet.
Den bäck som gränsar till planområdet i norr har sin avrinning i hjoån som
i sin tur står i förbindelse med Vättern som är ett Natura 2000-område.
Natura 2000-området bedöms inte skadas med anledning av detaljplaneförslaget.
Rekommenderade riktvärden för buller beräknas inte att överskridas från
Falköpingsvägen.
Lokalt omhändertagande av dagvatten kommer att ske inom området.
Områdets markanvändning kommer att vara för bostads- och centrumändamål.
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 § Plan och Bygglagen.
Kommunala beslut i övrigt
Ett planbesked har lämnats till fastighetsägaren om att upprätta ett förslag
till planändring för fastigheten Rönnen 19.
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NATUR

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER Mark och
vegetation
Området är en villaträdgård – med inslag av häckar och enstaka träd.

Infart från Falköpingsvägen

Trädgård i norr med bäckfåra
Markbeskaffenhet
Planområdet är relativt plant men sluttar i norr mot bäcken ca 2 meter.
Geotekniska förhållanden
På fastigheten, Rönnen 19, har utförts en detaljerad geologisk
undersökning av MITTA geoteknik vatten och miljö daterad 2018-12-19.
Undersökningen är bifogad detaljpanens handlingar
Jorden består direkt under ytskiktet av ett 3-4 meter mäktigt sandlager,
härunder följer ett lerlager ner till ca 8 meters djup. Underliggande jord
utgörs av friktionsjord ner till för utförda sonderingar fast botten – troligen
morän, sten eller block.
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Grundläggning
Rapporten rekommenderar grundläggning 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 sättes till 80 kPa i befintlig markyta, tryckökningen
begränsas dock till 40 kPa vid nivån +93. Grundsulor får ej utföras smalare
än 0,5 m. Eventuella uppfyllnader ska medräknas i belastningen för
konstruktionen.
Förorenad mark
Inga föroreningar är kända inom området. Vid genomförandet av
ovanstående geologiska fältundersökningen framkom inga indikationer
som kunde tyda på föroreningar, som lukt eller missfärgningar.
Radon
I samband med ovanstående geologisk undersökning utfördes också
radonmätning. Radonmätning har utförts i två punkter med radonmätare
typ Markus 10. Mätvärdena uppgår till 2,9 resp. 1,8 kBq/m3. Detta betyder
att marken skall klassas som lågradonmark, som ligger i intervallet <10
kBq/m3, vilket innebär att inga radonskyddande åtgärder krävs.
Lokalt omhändertagande av grundvatten (LOD)
I den övre friktionsjorden inom området bedöms LOD genom perkolation
som genomförbar. Jordens permeabilitet (vattengenomsläpplighet) i de
övre lagren bedöms ligga i intervallet K≈10-6-10-7. Ytlig och spridd
infiltration till grönytor kan sannolikt utföras under förutsättning att
marklutningar skapas från hus.
Risk för skred eller höga vattenstånd
Området är inte utpekat i kommunens översiktliga skredinventering som
särskilt känsligt. Någon risk för höga vattenstånd finns inte.
Säkerhetsfaktorn avseende stabiliteten ner mot bäckravinen ligger över de
krav som ställs. Med hänsyn till markförhållanden, släntlutningar,
jordparametrar samt planerad byggnation bedöms enligt ovanstående
geoundersökning av MITTA stabiliteten inom området som betryggande
avseende skred, ras, erosion mm.
Fornlämningar
Området tillhör inte stadens fornlämningsområde. Inga kända
fornlämningar finns inom planområdet.
BEBYGGELSEOMRÅDEN

Allmänt
Planområdet är beläget i nära anslutning till den medeltida delen av Hjo
stad. Falköpingsvägen är en av de historiska infarterna till Hjo och
gaturummet både öster och väster om planområdet präglas av småskalig,
äldre bebyggelse med framskjutna fasader och tydligt avgränsade tomter
med häck eller staket i fastighetsgräns. Trä utgör det dominerande
fasadmaterialet i området men även puts och rött tegel förekommer.

Handel och verksamhet

I nuvarande byggnad i trä mot Falköpingsvägen har sedan ett antal år
inrymts en butik, Butik Rustik med försäljning av dekorations- och
hantverksföremål. Verksamheten har bedrivits med tillfälliga bygglov. Det
är inte möjligt att förlänga bygglovet fortsättningsvis varför denna
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detaljplan undersöker möjligheterna att inrymma handel i begränsad
omfattning på fastigheten. Tanken är att inrymma permanent minuthandel i
de nuvarande lokalerna – brödförsäljning. Även viss livsmedelshantering
kan komma att etableras och då inrymmas i en begränsad del av det fd
garaget. För kunder med bil finns fyra platser avsatta på gården.
Föreslagen bebyggelse
på fastigheten

I området kan uppföras ett parhus med två lägenheter. Byggnaden ges en
utformning som är anpassad till Hjo-skala i sina proportioner, material och
kulörer. Byggnaden bör uppföras i 1 ½-plan eller tvåplans för att
harmoniera med sin närmaste omgivning i sina proportioner. Fasad av puts
är att föredra och taket bör utgöras av rött lertegel.
En mindre tillbyggnad föreslås till norra delen av befintlig garagebyggnad
för serveringsändamål.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Rönnen 19 inrymmer dels en större villamiljö dels f.d. bilgarage- och
verkstadsbyggnader, allt från ca 1920-talet.
Här har även funnits en bensinmack. F.d. verkstadsbyggnad i en våning
med vind och fasad av faluröd liggande fasspåntpanel med stora
småspröjsade olivgröna fönster. Längan har förhöjt mittparti med
frontespis med brutet tak, i övrigt sadeltak med tvåkupigt tegel. I
tomtgräns står ett stort f.d. bilgarage byggt 1927 i tegelarkitektur med bl.a.
plåtavtäckt pulpettak, stora spröjsade stickbågiga fönster, välvd frontespis
och hög tegelskorsten. Byggnaderna är av mycket stort kulturhistoriskt
värde i egenskap av väl-bevarade småskaliga industriminnen från
industristaden Hjos tidiga 1900-talshistoria.
Villan ligger indragen på en stor villatomt, med avenbokshäck och huggna
grindstolpar mot gatan. Husets karaktär är ca 1920 men det tillkom först
1929, med Birger Andersson som bygg-mästare. Orörd exteriör med fasad
i ofärgad spritputs (kalkputs), sexspröjsade engelskt röda fönster och entré
med släthuggna kolonner. Avvalmat sadeltak med enkupigt tegel och små
halvrunda takkupor. Villan är av mycket stort kulturhistoriskt värde,
exteriören är mycket ursprunglig och ett av Hjos bästa exempel på en
tidstypisk villa från den här perioden.

Huvudbyggnaden, upptagen i1982 års inventering
Planbeskrivning
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Garagebyggnad i tegelarkitektur

Garage- och verkstadsbyggnad närmast Falköpingsvägen

Detaljutformning av befintliga byggnader
Vid ombyggnad eller underhåll av befintliga byggnader skall
byggnadernas ursprungliga utseende behållas.
Huvudbyggnad
Originaltaket är försett med lertegel. Denna utformning skall behållas.
Även detaljer som skorstenar, ventilationshuvar, stuprör mm bör
detaljstuderas för att på ett naturligt sätt ansluta till äldre detaljutformning.
Den ursprungliga fasadbeklädnaden skall bibehållas. Tilläggsisolering får
inte förekomma utvändigt, utan utförs som invändig isolering om det är
nödvändigt. Skulle hela eller delar av fasaden behöva bytas ut, skall
eftersträvas en likadan puts som den ursprungliga.
Fasaderna skall ha en färgsättning i eller nära originalkulör.
Fönsters detaljutförande, proportioner och placering är helt avgörande för
byggnadens arkitektur. Byggnadernas fönstersättning och storlek skall
därför bibehållas. Äldre fönsterbågar är ofta av god kvalité. Efter
renovering kan de användas på nytt under lång tid. Skulle nya fönster ändå
Planbeskrivning
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behövas sättas in, skall de tillverkas som kopior i trä av de gamla.
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.
Offentlig och kommersiell service
Närmaste skola är Guldkroksskolan, ca 200 meter söder om planområdet,
förskola finns ca 400 meter åt nordväst.
Tillgänglighet
Tillkommande bostadshus och butik skall följa gällande
tillgänglighetsbestämmelser.
GATOR OCH TRAFIK

Gatunät, gång- cykel och mopedtrafik.
Falköpingsvägen tillhör huvudnätet i Hjo stad.
Kollektivtrafik
Reguljära bussförbindelser utgår från stadens resecentrum ca 800 meter
från planområdet. Det finns också goda möjligheter att från planområdet,
med cykel och gång, ta sig till hållplats Nygatan, som även den trafikeras
av samtliga busslinjer. Avståndet dit är något kortare än till busstationen.
Närmsta hållplats Ringvägen, i omedelbar anslutning till planområdet,
trafikeras också av flera regionala och lokala linjer . Utöver det finns det
också möjlighet att resa med sk Flextrafik inom tätorten, för de som fyllt
75 år eller har färdtjänsttillstånd. Närmaste Närtrafikhållplats är placerad
vid Stora torget. Med Närtrafik kan man resa mellan landsbygd och tätort.
Parkering, utfart
Parkering sker på kvartersmark tre platser för boende. antalet besöksplatser
uppgår till 3. Transporter till och från verksamheten sköts med liten lastbil
alternativt minibuss (LBm) som har möjlighet att vända utan
backningsrörelse på gården.
Lek och rekreation
Området är en villaträdgård – närmaste lekplats finns i stadparken där
också strövområden finns.

Området ligger ca 100 m från det kommunala naturreservatet Hjoåns
Planbeskrivning

SID 8

Granskningshandling

Detaljplan för Rönnen 19, Hjo kommun
dalgång. Detta område delar staden och utgör en oskattbar tillgång som
tätortsnära rekreationsområde.

STÖRNINGAR

Falköpingsvägen sedd från kyrkogården i söder.
Buller
Bullerberäkning har gjorts nedan för att undersöka eventuella
bullerstörningar från trafik för en tillkommande bostadsbyggnad på
fastigheten Rönnen 19.
I handledning 2016 från Boverket och SKL (Sveriges kommuner och
landsting), ”Hur mycket bullrar vägtrafiken”, rekommenderas
beräkningsmetoder för vägtrafikbuller. I detta fall väljes metod 2 som tar
hänsyn till den mjuka mark som finns mellan Karlsborgsvägen och
föreslagen bebyggelse. Avståndet till bebyggelsen från vägmitt är minst 45
meter, antalet fordon som passerar per årsmedeldygn uppskattas till 2700.
Hastighetsbegränsning till 40 km/h ger ett vägtrafikbuller om ca 58 dB(A)
vid vägen. Avståndet till bebyggelsen beräknas ge en dämpning till minst
6,5 och maximalt 8 dB(A) vilket ger ett bullervärde på 50 – 51,5 dB(A) –
som är under gränsvärdet (55dB(A)).
En översiktlig bullerberäkning visar alltså att bebyggelse kan förläggas på
ca 40 meters avstånd från Falköpingsvägens vägområde (45 meter från
vägmitt) utan att överskrida gränsvärdet för trafikbuller utomhus –
55dB(A). Vidare kan uteplatser anläggas mot söder vid tillkommande
bebyggelse men dessa bör kompletteras med någon form av avskärmning
då gällande gränsvärden tangeras.

TEKNISK FÖRSÖRJNING

Vatten och Avlopp
Fastigheten ansluts till kommunens system för vatten och avlopp.
Dagvatten och infiltration
Planområdet i norr gränsar till en bäck från Sigghusberg, kulverterad
genom flera kvarter på andra sidan Ringvägen. Bäcken rinner ut i Hjoån.
Inga dagvattenledningar leds till bäcken.
Rester av en stenbro över bäcken finns över till andra sidan av kvarteret
Rönnen.
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Lokalt vid byggnader ska markytans lutning utformas så att vatten leds
bort ovan mark ut över infiltrationsytor (gräsytor) mot dräneringsstråk eller
till perkolationsbrunn innan det leds till ledningssystem och infiltrations/perkolationsmagasin.
Husgrunddränering ska anslutas till ledningssystem och anslutningen
utformas så att allvarliga konsekvenser undviks vid överbelastning.
Avvattningen ska ske så att risken för besvärande dämningar och
översvämningar minimeras.
Ambitionen ska vara att infiltrera dagvattenflöden och utföra åtgärder så
att dagvatten- och dränvatten inte orsakar problem för byggnader och
boende.
Värme
Fastigheten kan anslutas till stadens fjärrvärmesystem.
El
Anslutning görs till närmaste kopplingsskåp – i anslutning till fastigheten
vid Falköpingsvägen
Återvinning
Inom fastigheten inryms lokal för återvinning och avfallshantering.

ORGANISATORISKA
FRÅGOR GENOMFÖRANDE

Tidplan
Planen har varit utsänd för samråd under veckorna 36-39 2018.
Granskning beräknas ske under maj 2019. Under förutsättning att planen
kan antas av byggnadsnämnden i slutet av juni väntas den vinna laga kraft
under juli 2019.
Planprocess
Detaljplaneförslaget ska handläggas med standardförfarande.

Genomförandetid
Genomförandetiden beräknas till 10 år.
Fastighetsfrågor
Från fastigheten Rönnen 19 avstyckas en fastighet för tillkommande
byggnad. Servitut skall skrivas med avseende på infart.
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.
Kostnader
Inga kommunala kostnader beräknas uppkomma med anledning av planens
genomförande.
Flyttning av kabel bekostas av den som begär förflyttningen.
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KONSEKVENSER AV
PLANENS
GENOMFÖRANDE
Upplysning

En central fastighet i staden bebyggs med ett nytt bostadshus. Det är en
förtätning av staden som innebär ett mer effektivt utnyttjande av 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 är påbörjad före 2017-12-31varför inte kap 6 Miljöbalken
(inklusive miljöbalksförordning och ändringar i sektorslagstiftningar) som
trädde i kraft 2018-01-01 tillämpas.

MEDVERKANDE

Detaljplanen har upprättats av arkitekt SAR/MSA Jarl Stiernstedt på
uppdrag av markägaren.
Foton: Jarl Stiernstedt.
Arbetet har skett i samverkan med kommunens tjänstemän.
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