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Sammanfattning av samrådsredogörelsen  

Ny detaljplan för Duvan 6   

Duvan 6 

Dnr 2018-065 

2019-07-01 

 

Planprocessen genomförs som standardförfarande. Planförslaget har varit ute på samråd hos 
berörda sakägare och myndigheter 2019-01-17 – 2019-02-17. Planhandlingarna har också 
funnits tillgängliga i kommunhusets entré, på Kulturkvarteret i Hjo samt på kommunens 
hemsida. Samrådsredogörelsen innehåller en redovisning av de synpunkter som kommit in 
under samrådet och kommunens ställningstaganden. Sammanlagt har 17 yttranden inkommit, 
varav 11 med synpunkter samt en namninsamling mot förslaget.  

 
Yttranden  
 

Med synpunkter 

Västra Götalandsregionen, Västarvet 2019-01-31  

Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2019-01-31 

Lantmäteriet   2019-02-05 

Länsstyrelsen Västra Götaland 2019-02-13    

Samrådsmöte kommer att ske med AÖS, 
yttrande inkom  2019-02-14 

Privat fastighetsägare 1  2019-02-12 

Privat fastighetsägare 2  2019-02-14 

Privat fastighetsägare 3  2019-02-14 

Privat fastighetsägare 4  2019-02-14 

Privat fastighetsägare 5  2019-02-14 

Privat fastighetsägare 6 
+ namninsamling  2019-02-18 
  

Utan synpunkter 

Trafikverket   2019-01-21 

Vattenfall   2019-01-18 

Hjo Energi   2019-01-23 

Skanova   2019-01-28 

Västtrafik   2019-02-13 

Miljösamverkan Östra Skaraborg 2019-02-18    
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Yttranden med synpunkter/erinran och kommunens 
kommentarer 

 
 
Västra Götalandsregionen, Västarvet 2019-01-31 

 
Angående ny detaljplan för fastigheten Duvan 6, Hjo stad och kommun 

 
Västarvet har erhållit rubricerade ärende för yttrande och vill framföra följande synpunkter. 

Fastigheten Duvan 6 ligger i en kulturmiljö som uppmärksammats i det kunskapsunderlag 

för Hjo stad som Västarvet under 2016-17 arbetat fram på uppdrag åt Hjo kommun 

(Område 1 - Hjo stadskärna). Kulturmiljön Hjo stadskärna beskrivs i kunskapsunderlaget 

som en miljö med mycket stort kulturhistoriskt värde, där Gamla staden är själva hjärtat i 

den riksintressanta kulturmiljön Hjo stad (R32). Viktiga karaktärsdrag för Gamla staden är 

det medeltidspräglade organiskt framvuxna bebyggelsemönstret, där bl.a. gatunät, 

kvartersindelning och tomtstrukturer är viktiga komponenter. De medeltidspräglade 

långsmala tomterna framträder mest tydligt i kvarteret Långan med sina avlånga tomter ned 

mot Vättern, men även i kvarteret Duvan är äldre tomtindelning, som känns igen på 

stadskartor från 1600- och 1700-talen, i hög grad bevarad än idag. Likaså är stadskärnans 

bebyggelsemönster med bostadshus i gatuliv och uthus och gårdshus i inre tomtgräns en 

stark huvudkaraktär i Hjo, som är viktigt att uppmärksamma och bevara. Vad gäller 1900- 

talets tillägg i stadskärnan är dessa framför allt kopplade till 1930-talets affärs- och 

bostadshus samt institutionsbebyggelsen vid Stora torget, Gemensamma drag i denna 

bebyggelse är småskalighet och anpassning till äldre bebyggelsemönster. Samtidigt har 

tidstypiska drag fått utrymme, bland annat finns flera fina exempel på funktionalismens 

sparsmakade uttryck med släta, ljusa putsfasader och moderna fönsterutformning. 

 

Fastigheten Duvan 6 är uppmärksammad i kunskapsunderlaget, och utgör tillsammans med 

grannfastigheten Duvan 7 kvarterets årsringar från 1900-talet. Dessa byggnader från 1900- 

talet står sålunda i viss kontrast till den äldre bebyggelsen, men de är väl anpassade till den 

befintliga bebyggelsestrukturen. På fastigheten Duvan 6 är dessutom den äldre tomtstrukturen 
med uthus och gårdshus längs med tomtgränserna i tomternas inre, tydlig. Det är enligt 
Västarvet viktigt att de karaktärsdrag i Gamla staden som finns representerade 

på fastigheten Duvan 6 bibehålls även i framtiden, såväl vad gäller de enskilda byggnadernas 
karaktär som tomtstrukturen. Undertecknad har förståelse för att det kan finnas behov av att 
ersätta gårdshuset på tomtens norra del av ett anpassat bostadshus. Samtidigt utgör 
tomtstrukturen med gårdshus i norr och uthus i söder en del av kulturmiljöns särdrag, vilket 
bidrar till det samlade kulturhistoriska värdet. Att inte bevara uthuslängan vid fastighetenssödra 
tomtgräns, som är en rest från ett tidigare bostadshus vid Långgatan, påverkar enligt Västarvet 
den tomtstruktur som präglar kulturmiljön, varför man därför allvarligt bör överväga 
möjligheten att bevara uthuslängan. 
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Kommunens kommentar: 

Gårdshuset mot södra gränsen utgörs av ett trähus med brandmur i tegel, uppfört 1937. 
Soprummen i västra delen uppfördes 1951. Fasaden består av stående panel med locklist, 
sannolikt målad med akrylatfärg. Byggnaden har mer eller mindre stått oanvänd under många år. 
Taket utgörs av den tegelimitation i plåt som kallas ”plegel”. Stommen är uppförd i en blandning 
av en mindre del i liggande timmer och i huvudsak stolpkonstruktion. 

Brandmuren är intakt, men eftersom byggnaden antingen rivs eller river sig själv kommer den 
inte vara möjlig att behålla. 

Golvet består huvudsakligen av en betongplatta vars överdel ligger ca 15 cm under marknivå. 
Detta medför att byggnadens golv, vid mer ihållande regn, av och till är täckt med vatten som 
rinner in från gårdsplanen. Tidigare ägare har påbörjat ett arbete med att regla upp för ett nytt 
trägolv ovanpå betonggolvet, vilket med tanke på höjdnivån skulle medfört stora fuktproblem. 
Delar av bjälklaget mellan bottenvåningen och andra våningen är helt uppruttet. 

Byggnaden fyller inget behov idag och kan i det skick den befinner sig inte användas. Det finns 
inga tekniska eller ekonomiska förutsättningar för att byggnaden skall kunna byggas om till 
bostad eller ens förråd. Tekniskt/ekonomiskt är träbyggnaden är bedömningen att den är 
bortom all räddning. 

Ett alternativ hade kunnat vara att uppföra en ersättningsbyggnad för att bevara tomtstrukturen 
som den ser ut idag men detta blir svårt att genomföra med tanke på de krav på utrymmen 
som ett flerbostadshus ställer på platsen såsom uteplatser, parkeringsplatser m.m. Det är dock 
inte orimligt att tänka sig att brandmuren så småningom kommer att ersättas med ett plank 
mot grannen i söder och att det dessutom kommer att finnas behov av miljöhus och/eller 
väderskydd för cyklar och att sådana mindre komplementbyggnader skulle kunna uppföras på 
platsen för det rivna uthuset. 

 

 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2019-01-31 
 
 
YTTRANDE 

Ärende: Yttrande gällande planprocessen - detaljplan för Duvan 6 1 Hjo kommun. 

Fastighetsbeteckning: HJO DUVAN 6 

Underlag för ärendet: Planbeskrivning och plankarta, Hjo kommun, 2018-12-11. 

 

Räddningstjänsten avger följande yttrande i aktuellt ärende: 

- Räddningstjänsten åtkomlighet med räddningsfordon i området ska säkerställas. 
- Räddningstjänstens tillgång till brandvattenförsörjning via brandpost i området ska 

säkerställas i enlighet med räddningstjänstens rekommendationer för detta. 

Räddningstjänstens rekommendationer "Brandvattenförsörjning från brandposter" 

finns att ta del av på www.rtos.se/rekommendationer 
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Kommunens kommentar: 

Närmaste brandpost ligger i Långgatan direkt utanför fastighetsgränsen. 

I brandskyddsbeskrivning för Duvan 6 Hjo kommun, Nybyggnad av bostadshus, daterad 2019-
07-02, framgår att: ”Gatunätet ger erforderlig åtkomlighet för räddningstjänstens fordon och inga 
särskilda räddningsvägar behöver anordnas. Avståndet mellan räddningsfordonens uppställningsplats 
och byggnadens angreppspunkt understiger 50 m.” 

 

 

Lantmäteriet   2019-02-05 

 

Vid genomgång av planförslagets samrådshandlingar ( daterade 2018-12-11) har följande 
noterats: 

 
Uthuset invid södra gränsen för Duvan 6 är helt beläget inom prickmark 

Det kan förtydligas i planbeskrivningen huruvida byggnaden ska rivas eller inte. 

 

Kommunens kommentar: 

Det har gjorts ett förtydligande i planbeskrivningen om att byggnaden avses att rivas. 

 

 

Länsstyrelsen Västra Götaland 2019-02-13 

 

Förslag till detaljplan för Duvan 6 i Hjo kommun, Västra Götalands län 

Handlingar daterade 2018-11-12 för samråd enligt 5 kap. 11 (7a §)plan-och bygglagen 

(PBL 2010:900), 

 

Länsstyrelsens samlade bedömning 

Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900). 

Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätten för fastigheten Duvan 6 och 

bevara de kulturhistoriska och arkitektoniska kvaliteter som befintlig 

huvudbyggnad har. Länsstyrelsen anser att planen kommer i konflikt med prövningsgrunden 

Riksintresse - Kulturmiljö samt strandskydd MB 7 kap. 

Kommunen måste komplettera planhandlingarna inför granskningsskedet 

för att tydligt visa hur riksintresset för kulturmiljövården tillgodoses samt 

hur hänsyn ska tas till det allmänna kulturmiljöintresset. 

Länsstyrelsen anser att kommunen inte har uppfyllt de krav som är ålagd 

kommunen att fullfölja vad gäller de nya förändringarna i 6 kap miljöbalken 

och plan- och bygglagen. 

 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § 
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PBL och nu kända förhållanden att frågor som berör riksintresse - 

kulturmiljö samt strandskydd måste lösas på ett tillfredsställande sätt i 

enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte skall prövas av 

Länsstyrelsen. 

 

Motiv för bedömningen 

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§ 

Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens 

antagendebeslut av en plan eller områdesbestämmelser om dessa kan antas 

strida mot någon av de fem prövningsgrunderna. 

 

Riksintresse - Kulturmiljö 

Miljöbalken och Plan- och bygglagen anger att kommunen i all planering 

ska redovisa hur riksintressen tillgodoses och hur hänsyn tas till allmänna 

intressen - däribland kulturvärden. I hanteringen av riksintressefrågan ska 

även risken för kumulativa effekter tas med i beräkningen. Hjo kommuns 

ÖP anger att stadens karaktär ska bevaras och att kulturhistoriskt värdefulla 

byggnader ska skyddas. Enligt Länsstyrelsens bedömning tillgodoses 

lagkraven och ÖP:ns ambitioner bara delvis i planförslaget. 

Det nu aktuella förslaget innebär att befintliga uthuslängor kan rivas och att 

ett nytt gårdshus i fastighetens norra del tillåts bli väsentligt större till såväl 

byggnadsyta som våningsantal och byggnadshöjd, jämfört med befintligt. 

Länsstyrelsen anser att planhandlingarna inför granskningsskedet måste 

kompletteras för att tydligt visa hur riksintresset för kulturmiljövården (Hjo 

R32) tillgodoses och hur hänsyn till det allmänna kulturmiljöintresset tas. 

Av riksintressehanteringen bör även ingå bedömning av eventuella 

kumulativa effekter och risk för påtaglig skada om liknande åtgärder görs på 

fler håll i centrala Hjo. I sammanhanget bör beaktas att uthus på grund av 

byggnadsteknik och exploateringsintresse på lång sikt kan hotas som 

byggnadstyp. 

 

Länsstyrelsen uppmuntrar kommunen att tydliggöra hur ÖP:s mål om skydd 

för kulturvärden säkerställs. I nuläget saknas rivningsförbud och 

skyddsbestämmelser för huvudbyggnaden. Vidare bör antikvarisk 

konsekvensbeskrivning och motivering för rivningen av trähuslängan utmed 

södra fastighetsgränsen formuleras. 

 

Strandskydd 

Strandskydd inträder på platsen vid ny detaljplan. Kommunen måste i 

sådant fall motivera särskilt skäl för upphävande av strandskyddet. 
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Råd enligt 2 kap. PBL och MB 

Enligt 5 kap 14 § PBL är en av Länsstyrelsens uppgifter under samrådet att 

särskilt ge råd om tillämpningen av 2 kapitlet PBL och bestämmelserna i 

lagen i övrigt om det behövs från allmän synpunkt. 

 

Fornlämning 

Om markingrepp ska göras kan arkeologiska åtgärder vara nödvändiga då 

fastigheten ligger inom den fasta fornlämningen, RAÄ Stadslager Hjo 17: 1. 

Samråd ska ske med länsstyrelsen kulturmiljöenhet. 

 

Strategisk miljöbedömning 

Enligt 6 kap. 3 § miljöbalken ska en myndighet eller en kommun som 

upprättar eller ändrar en plan eller ett program som krävs i lag eller annan 

författning göra en strategisk miljöbedömning om genomförandet av planen, 

programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan. 

 

 

Inledningsvis behöver det därför klarläggas dels om planen/programmet 

omfattas av reglerna om miljöbedömning, dels om planen eller programmets 

genomförande kan ge upphov till betydande miljöpåverkan (6 kap. 5 § 

miljöbalken samt 2-4 §§ miljöbedömningsförordningen). Om en 

undersökning ska göras för att klargöra det, ska samråd hållas, (6 kap. 6 § 

miljöbalken) och ett beslut fattas om att genomförandet av planen eller 

programmet kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte (6 kap. 7 

§ miljöbalken). 

 

Att genomföra en strategisk miljöbedömning innebär att arbetet med att 

integrera miljöaspekter i planeringsprocessen fortsätter. Under processen 

ska en miljökonsekvensbeskrivning arbetas fram (6 kap. 11 §). Myndigheten 

eller kommunen ska samråda om hur omfattningen av och 

detaljeringsgraden i en miljökonsekvensbeskrivning ska avgränsas, ett så 

kallat avgränsningssamråd (6 kap. 9-10 §§ miljöbalken). 

Miljökonsekvensbeskrivningen ska finnas tillsammans med plan- eller 

programförslaget vid plansamråd för att det ska finnas tillfälle att ge 

synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen och förslaget till plan eller 

program (6 kap. 9 § miljöbalken). Vid beslutet om att anta en plan ska 

hänsyn tas till miljökonsekvensbeskrivningen och inkomna synpunkter (6 

kap. 9 § miljöbalken). Efter processens slut vidtar uppföljning och eventuell 
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övervakning av den betydande miljöpåverkan som planen kan antas ge 

upphov till (6 kap. 19 § miljöbalken). 

 

Länsstyrelsen anser att kommunen inte har uppfyllt de krav som är ålagd 

kommunen att fullfölja vad gäller de nya förändringarna i 6 kap miljöbalken 

och plan- och bygglagen. 

 

Behovsbedömning 

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på 

miljön. Länsstyrelsen bedömer dock att betydande miljöpåverkan, orsakat 

av planens genomförande, inte går att utesluta. Detta behöver utredas vidare. 

Samråd ska hållas med Länsstyrelsen om miljökonsekvensbeskrivningens 

avgränsning och omfattning enligt 6 kap. 11-18 §§ miljöbalken. 

 

Kommunens kommentar: 

Samråd har hållits med Länsstyrelsen efter att samrådsyttrandet inkom och kommunen har 
efter diskussioner fått uppfattningen att det trots allt inte är nödvändigt med en 
miljökonsekvensbeskrivning om kommunen tar fram det efterfrågade underlaget och kan visa på 
att planförslaget inte innebär någon negativ inverkan på kulturmiljön eller att några kumulativa 
effekter inte riskeras att bli följden av förslaget. 

Kommunen har förtydligat de särskilda skälen som åberopas för upphävandet av strandskyddet 
inom planområdet. 

Planhandlingarna har kompletterats dels med en inventering av de befintliga byggnaderna på 
fastigheten och dels med en redovisning av hur man generellt har hanterat gårdsbyggnader i 
Hjos äldre delar de senaste 40 åren. Redovisningen visar på lyckade exempel av bevarande av 
gårdsbyggnader, omvandlingar av desamma och av nybyggnationer då det helt enkelt inte har 
varit möjligt att bevara. Kommunen menar att den bilagda redovisningen visar att Hjo kommun i 
mycket stor utsträckning har tagit ansvar för att tillgodose riksintresset (Hjo 32) och har för 
avsikt att göra så även i framtiden. Varje ärende bedöms utifrån sina förutsättningar och 
kommunen tillåter inte att gårdshus rivs hur som helst utan är fullt medveten om deras värde i 
vår unika miljö. Kommunen är således inte orolig för att planen skulle innebära kumulativa 
effekter i framtiden. 

 

Privat fastighetsägare 1  2019-02-12 

 

 

Synpunkter på nybyggnation på Duvan 6 utifrån fastigheten Duvan 9 (Sjögatan 6) 
Hjo. 

 
Vår fastighet på Sjögatan 6, Duvan 9 ligger direkt väster om hyreshuset på Sjögatan 4. Vi är av 

naturliga skäl redan störda av den insyn som idag råder från denna fastighet. 

Det nu inkomna förslaget innebär att vi nu kommer att ha ett hyreshus med insyn även från 
norr. Detta minskar tiden av ostört vistande på vår gård minskar välbefinnandet och sänker 
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därmed trivsel och värde av vår bostad och tomt. 

 

Det framgår inte utifrån befintliga ritningar och projektbeskrivning var exakt det nya huset 
kommer att stå och hur det kommer att påverka. Vi önskar därför en utförligare 
konsekvensbeskrivning. Finns någon plan på tomtavgränsningar? Träd, planteringar, plank? 

 

I norr är vår fastighet idag skyddad av brandväggen på Duvan 6. En del installationer på vår 
fastighet är monterade direkt i brandväggen. Vi saknar en konsekvensbeskrivning av hur rivning 
av uthuset med brandväggen skulle påverka våra byggnader som sitter ihop med väggen och hur 
detta ska åtgärdas. Våra byggnader på tomten är under kulturminnesreglering. Det är i alla fall 
vad vi tidigare har erfarit i kontakt med kommunen/stadsbyggnadskontoret i samband med våra 
egna önskemål om justeringar och ombyggnad av ett av husen för tre år sedan. Duvan 6 är 
prickat område ej godkänt för byggande. Om Duvan 6 ska bebyggas på prickad mark menar vi 
att man ska ta bort prickningen på övriga tomter om fastighetsägaren så önskar. 

Tacksam för återkoppling och förtydligande av projektet. 

 

Kommunens kommentar: 

Planförslaget kommer visserligen att innebära att möjligheterna till insyn på Duvan 9 blir större 
men dock inte så stora att de kommer att innebära någon betydande olägenhet i lagens mening. 
Viss insyn måste man helt enkelt räkna med i ett tätbebyggt område.  

Bestämmelse om stängsel och utfart får endast anges i gräns mot allmän plats. Det innebär att 
bestämmelsen kan användas mellan kvartersmark och allmän plats. Kommunen kan alltså inte 
använda denna bestämmelse för att bestämma att staket eller liknande ska finnas mellan tomter 
på kvartersmark. Möjligheten att bygga plank och att ordna med insynsskyddande planteringar 
finns ändå alltid. Uppförande av plank blir dock en senare bygglovsfråga. 

Hur den planerade byggnaden kommer att placeras framgår av plankartan och den byggrätt som 
skapats för huset.  

Gentemot fastigheterna utmed södra gränsen föreligger inga större problem efter att 
brandmuren rivits såvitt kommunen kan bedöma. Långsidan på uthuset till Duvan 9 är 
frikopplad från brandmuren. Endast en plåt för avledning av vatten är fäst mellan uthuset och i 
brandmuren. Eventuella installationer som är fastsatta på brandmuren får hanteras i samband 
med rivningslovet i samråd mellan berörda fastighetsägare. 

Planen innebär att en del av prickmarken tas bort till förmån för en större gårdsbyggnad i norra 
gränsen och att det blir tillåtet att uppföra mindre komplementbyggnader såsom miljöhus och 
väderskydd för cyklar på prickmarken.  

Undertecknad kan inte kommentera vad som har sagts i tidigare kontakter med plan- och 
byggkontoret men generellt sett är det alltid en fråga om att göra bedömningar från fall till fall. 
Olika gårdsbyggnader har olika karaktär och skick och kan på så sätt värderas olika i fråga om 
bevarande. Är stor del av marken belagd med byggförbud (prickmark) kan det oftast inte 
hanteras inom ramen för bygglovsprövning utan det krävs en planändring. Alla fastighetsägare 
har rätt att ansöka om planändringar och kommunen är då skyldiga att ta ställning till huruvida 
ändringen bedöms vara lämplig eller inte. 

 

Privat fastighetsägare 2  2019-02-14 
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Anmärkningar avseende förslag till ny detaljplan gällande Duvan 6, daterad 19-01-
16, dnr 2018-065 

Undertecknad är ordförande i Hjo Missionsförsamling som äger Duvan 3 som gränsar i norr till 

Duvan 6. 

 

Snöficka 

Förslaget till detaljplaneändring innebär att på södra sidan av garaget till fastigheten Duvan 3 

kommer en brandmur kunna byggas till en höjd som är 4-5 m över nuvarande takfot på 

Duvans 3 garagebyggnad. Brandmuren utgör den norra väggen i det planerade 2 vånings 

hyreshuset. Vår bedömning är att det kommer att medföra att en omfattande snöficka bildas 
och som därvid under olyckliga omständigheter i värsta fall kan knäcka garagetaket. 

 

Primära frågeställningar: 

• PBL och betydande påverkan på grannfastighet på kort och på lång sikt, vad gäller? 

• Vem är ytterst ansvarig vid en eventuell framtida skada? 

Bygghöjd - Nockhöjd 

 

I detaljplanen är det angett högsta bygghöjd istället för högsta nockhöjd för den del som 

gränsar mot Duvan 3. Utnyttjas bygghöjden med 12 gr takvinkel så kommer det att bli 

en brandmur på ca 8 m. 

En mur på 8 m blir minst sagt dominerande i den nuvarande bebyggelsen. Detta framgår 

av bifogat fotomontage där den nedre linjen markerar ca 6,5 m och den övre kanten 

motsvarar ca 7 ,9 m. 

Fotomontaget utges inte för att vara helt rätt, men illustrerar ändå tydligt hur dominerande 

byggnaden blir om bygghöjden utnyttjas i enlighet med vad detaljplanen medger. 

Vid en bygghöjd på 8 m kommer också solinstrålningen att begränsas in på Duvan 3 när solen 

står lågt under vårvinter och höst. 

 

Ägarna till Duvan 6 framhåller att de inte avser att bygga över 6,7m. För att säkerställa detta 

bör maximal höjd i så fall anges som nockhöjd istället för bygghöjd i detaljplanen. 

I det fortsatta planarbetet anser vi att höjden behöver begränsas i planen samt att betydande 

påverkan på grannfastigheter behöver beaktas. 

 

Kommunens kommentar: 

Först efter rivning av den norra byggnaden kan man avgöra status för uthusens sydfasader på 
fastigheterna Duvan 1, 2 och 3. Såvitt är möjligt att bedöma okulärt från taknivå, så förefaller 
det som om sydfasaderna på uthusen på Duvan 1, 2 och 3 inte ligger i rät linje. Om man vill 
undvika sammanbyggnad mellan dessa byggnader och det nya bostadshuset, kan det senare 
placeras 50–60 cm söder om gränsen. Man slipper då de snöfickor som kan uppstå mellan 
uthusen och den nya byggnaden på Duvan 6. Det kommer då även att finnas möjlighet till visst 
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underhåll av samtliga byggnader. 

Plankartan ändras så att centrumändamål endast gäller för gatubyggnaden och att endast 
bostadsändamål blir tillåtet i gårdshuset. 

Intervallen på 6-12 grader för takvinkel ändras till en största takvinkel på 6 grader. 

 

 

Privat fastighetsägare 3  2019-02-14 

 

 

Hjo kommun har upprättat ett detaljplaneförslag för Duvan 6 i Hjo stad. Planförslaget 

har översänts till oss som fastighetsägare som härmed avger följande yttrande. 

 

För att kunna genomför vårt projekt behövs följande ändringar/kompletteringar av detaljplanen: 

 

1) Marken som idag är "prickmark" vill vi få markerad som "korsmark". Det är sannolikt att 

vi utöver bostadshuset på gården behöver uppföra en eller ett par mindre 
komplementbyggnader såsom miljöhus, cykelgarage eller dylikt. 

 

2) Vi vill i planen få anvisat möjligheten att bygga två balkonger på andra våningen. 

 

3) Vi vill få gränsen för byggrätten utflyttad mot söder så att vi kan uppföra bostadshuset på 

ca 50 - 60 cm avstånd från norra tomtgränsen. 

 

Kommunens kommentar: 

Planförslaget ändras i enlighet med fastighetsägarens önskemål. 

 

Privat fastighetsägare 4  2019-02-14 

 

 

Synpunkter gällande förslag till ny detaljplan för fastigheten Duvan 6 

 

I förslaget till detaljplan för fastigheten Duvan 6 föreslås att prickad mark ändras till 

Bostäder (B) och Centrum (C). Jag föreslår att nuvarande befintliga huvudbyggnad ut mot 

Långgatan behåller sitt nuvarande ändamål som rimligen borde vara Bostäder (B) och 

Handelsändamål (H) då det idag finns bostäder och affärsverksamhet i lokalerna. Däremot 

att den tilltänkta nybyggnationen endast får beteckningen Bostäder (B). Detta för att 

förhindra framtida planer på att öppna andra publika verksamheter tex, restaurang, gym och 

hotell/vandrarhem som iså fall kan bli mycket störande för oss som bor grannar. 

 

Planförslaget måste anpassas till vad fastighetsägaren tänker bygga! Detta innebär att 
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nybyggnadens byggnadshöjd och nockhöjd och takvinkel måste fastställas. Av översända 

ritningar framkommer att byggnadshöjden är 6111mm och takvinkeln är 6 grader, vilket ger 

en nockhöjd på 6762mm. Därför anser jag att nockhöjden skall maximeras till 6762mm. 

 

Kommunens kommentar: 

Plankartan ändras så att centrumändamål endast gäller för gatubyggnaden och att endast 
bostadsändamål blir tillåtet i gårdshuset. 

Intervallen på 6-12 grader för takvinkel ändras till en största takvinkel på 6 grader. 

 

 

Privat fastighetsägare 5  2019-02-14 

 

 

Synpunkter gällande förslag till ny detaljplan för fastigheten Duvan 6 
 

I förslaget till detaljplan för fastigheten Duvan 6 föreslås att handelsändamålet ändras till 

Centrum (C}. Vi föreslår att nuvarande befintliga huvudbyggnad ut mot Långgatan behåller 

sitt nuvarande handelsändamål som rimligen borde vara Centrum då det idag finns 

affärsverksamhet i lokalerna. Däremot att den tilltänkta nybyggnationen får 

handelsändamålet Bostäder (B). Detta för att förhindra framtida planer på att öppna 

restauranger o dyl inne på gården som i så fall skulle bli störande för omkringboende. 

 
I förslaget framförs även en ny byggrätt. Förslaget rekommenderar en takvinkel till 

intervallet 6-12 grader för en nybyggnation i norr. Vi önskar att takvinkeln begränsas till 6 

grader. 

 

Kommunens kommentarer: 

Plankartan ändras så att centrumändamål endast gäller för gatubyggnaden och att endast 
bostadsändamål blir tillåtet i gårdshuset. 

Intervallen på 6-12 grader för takvinkel ändras till en största takvinkel på 6 grader. 

 

 

Privat fastighetsägare 6  2019-02-18 
+ namninsamling   

 

 

I Hjo kommun gäller Översiktsplan 2010 där området inte finns specifikt utpekat på 

markanvändningskartan. I översiktsplanen finns riktlinjer för kulturarv och kulturmiljö som 

säger att: 

 

Stadens och landsbygdens karaktär ska bevaras och levandegöras. All ny bebyggelse ska 
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Anpassas till omgivande bebyggelse och miljö. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader ska 

succesivt ges ett långsiktigt skydd genom bestämmelser i detaljplan. 

 

Riktlinjer för bostäder och bebyggelse säger att: 

 

Hjo stadskärna ska bibehålla sin nuvarande utformni11g och karaktär. Det kulturella, historiska 

och arkitektoniska arvet ska värnas vid all planering. 

 

Jungfrulig mark ska tas i anspråk först i andra hand. 

-Planförslaget strider mot översiktsplanens intentioner och den nya byggnationen smälter inte 

in i omgivande miljö. 

-Parkeringsytor finns inte redovisat i planförslaget. Att bara hänvisa till PBL 8 kap 9 är 

märkligt. En detaljstudie måste redovisas. 

 

Enligt Hembygdsföreningen skall Hjos höga kulturvärden vårdas och ny bebyggelse anpassas 

därefter. Förslaget avviker i höjd och passar inte in i miljön. Signum för Hjo har under 30 års 

tid varit Bevara, vilket innebär att bebyggelse ska bibehållas så långt möjligt, i sitt 

ursprungliga skick och vårdas. Trästaden Hjo kännetecknas av byggnader från 17-1800, den 

tilltänkta byggnaden ligger mitt bland dessa kulturhistoriskt värdefulla hus. Därför är det 

särskilt av vikt att nybyggnation anpassas. 

 

Namninsamling EMOT förslaget att bygga ett TVÅVÅNINGS HYRESHUS på innergården på 
fastigheten Duvan 6, mitt i Trästaden Hjo- vår kulturhistoriskt mest intressanta miljö, omgivet 
av hus från 17-1800 talet.  

Däremot skulle ett envåningshus passa väl in i miljön, i likhet med befintliga gårdshus. 
 

Kommunens kommentar: 

Kommunen håller med om att trästadens byggnader bör bevaras i det längsta. När det inte 
längre är möjligt på grund av byggnadernas skick kan byggnaden dock ersättas för att i 
möjligaste mån bevara gårdsstrukturen. Detta är ett vedertaget sätt här i Hjo, vilket i sin tur 
redovisas i en av bilagorna till planförslaget. Nybyggnation måste klara dagens byggnadskrav 
vilket kan ställa andra krav på t.ex. invändiga rumshöjder, tillgänglighet och strängare energikrav 
vilket resulterar i något högre och något större hus än dem som byggdes förr.  

Nybyggnation inom ett befintligt område med höga kulturvärden kan hanteras på framför allt 
två sätt. Antingen väljer man att bygga så att utsidan det ser ut som om det byggdes samtidigt 
som befintlig bebyggelse, så kallade pastischer, medan insidan innehåller moderna lägenheter 
med modern standard. Eller så bygger man ett modernt hus som anpassas till befintlig 
bebyggelse vad gäller skalor och materialval. På detta sätt underlättas läsbarheten då 
byggnaderna från olika tidsperioder bildar årsringar i ett område. Det aktuella området är ett 
typexempel på detta. 

Hjo kommun har ingen antagen parkeringsnorm men generellt brukar man säga att det ska 
rymmas en parkeringsplats per hushåll inom fastigheten. Inom stadskärnan är detta dock svårt 
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att upprätthålla just på grund av gårdarnas karaktär och därför hänvisas de boende till 
gatuparkeringar vid de gator där detta är tillåtet. Inom aktuellt planområde kommer det att 
vara möjligt att parkera ett antal bilar men dock inte en per hushåll eftersom plan och bygglagen 
anger att i valet mellan parkeringsplatser och friytor inom en fastighet ska företräde ges för 
friytor för de boende. 

Kommunen delar inte bedömningen att planförslaget strider mot översiktsplanens intentioner 
utan anser att den nya bebyggelsen kommer att utgöra ett bra tillskott till bostadsbebyggelsen 
och levandegöra en idag ganska förfallen gårdsmiljö.  

Det går inte heller att helt bortse ifrån de ekonomiska aspekterna i projektet. Som byggare och 
fastighetsförvaltare innebär det stor skillnad att bygga fem lägenheter i två plan i stället för tre 
lägenheter i ett plan. Det senare är varken kostnads- eller yteffektivt. 

Yttranden utan synpunkter 

 

Trafikverket   2019-01-21 

 

Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna gällande detaljplan för fastigheten 

Duvan 6 i Hjo stad, Hjo kommun. Syftet med planändringen är att utöka byggrätten för 

att möjliggöra fler bostäder och samtidigt bevara de kulturhistoriska och arkitektoniska 

kvaliteter som befintlig huvudbyggnad har. 

Trafikverket är väghållare för den allmänna vägen 195 ca 1,9 km väster om det aktuella 

området. 

 

Trafikverkets synpunkter 

Statlig infrastruktur påverkas inte ändringen och Trafikverket har därmed inte några 

synpunkter på planförslaget. 

 

 

Vattenfall   2019-01-18 

 

Vattenfall Eldistribution (Vattenfall) har tagit del av handlingarna av detaljplan för Duvan 6 och 
lämnar följande yttrande. 

 

Vattenfall har inga elanläggningar inom och i närheten av planområdet och har därför inget att 
erinra. 

 

Hjo Energi   2019-01-23 

 

Hjo Energi AB har granskat samrådshandling för rubricerande objekt och har inga 

synpunkter på planen. 
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Skanova   2019-01-28 

 

Skanova AB har tagit del av rubricerat ärende och vill meddela att det ej 

finns något att invända mot planförslaget. 

 

På bifogad lägeskarta är Skanovas anläggningar inom aktuellt område 

markerade. Dessa önskas vara kvar i oförändrat läge om möjligt, i annat 

fall tas kontakt med skanova-remisser-goteborg@skanova.se i god tid för 

vidare diskussion om ev flyttning av kablar. 

 

För digitala kartor samt utsättning av Skanovas anläggningar hänvisas till www.ledningskollen.se 

 

Västtrafik   2019-02-13 

 

Västtrafik har tagit del av det förslag till detaljplan som Hjo kommun har upprättat för Duvan 6. 
Hjo kommuns diarienummer 2018-065. 
Planen syftar till att utöka byggrätten för fastigheten Duvan 6 och bevara de kulturhistoriska 
och arkitektoniska kvaliteter som befintlig huvudbyggnad har. Planförslaget innebär att en ny ca 
8 meter hög byggnad med bostads- och centrumändamål blir möjlig att uppföra på mark som i 
gällande detaljplan inte får bebyggas. En ny byggnad i ett och två plan föreslås. Byggrätten utökas 
något jämfört med den befintliga flygelbyggnaden vilket innebär att ca fem nya 

bostäder kan byggas inom fastigheten. 

 

Västtrafik ser positivt på att det skapas möjlighet till fler bostäder och verksamheter i de 
centrala delarna av Hjo, där goda möjligheter finns att gå och cykla till service, handel och 
kollektivtrafik. 

 

AÖS   2019-02-14 

 

Avfallshantering Östra Skaraborg, AÖS har inget att yttra i ärendet: 

Detaljplan för Fastigheten Duvan 6 i Hjo stad, Hjo kommun 

Vänligen kontakta info@avfallskaraborg.se för samråd mellan exploatören, Hjo kommun 

samt AÖS för att planera utformning och placering av avfallslösning. 

 

Samrådsmöte kommer att ske med AÖS i bygglovskedet 

 

Miljösamverkan Östra Skaraborg 2019-02-18 

 

 

Beslut 

Miljönämnden östra Skaraborg har inga synpunkter på förslaget. 
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Redogörelse för ärendet 

En remiss om en detaljplan har kommit in från Samhällsbyggnad i Hjo kommun.  
 
 
 
 
  
 
Charlotte Paulsson, stadsarkitekt 
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