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Sammanfattning 
Planområdet ligger norra delen av Hjo tätort och detaljplanen syftar till att ändra byggrätten 

och lägga till markanvändningen verksamheter på en befintlig detaljplan som medger industri. 

Ändring kommer göra att utnyttjandegraden går från 33% till 80%.  

Behov av strategisk miljöbedömning Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra en 

betydande miljöpåverkan. För upprättande av detaljplanen behöver därför inte en strategisk 

miljöbedömning göras.   
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Vad är en detaljplan? 
En detaljplan regleras genom Plan- och bygglagen (PBL) och är ett juridiskt bindande dokument. 

En detaljplan syftar till att göra avvägningar mellan olika intressen och ta ställning till hur ett 

område ska användas. Den reglerar vad såväl enskilda som myndigheter får och inte får använda 

marken och vattnet till inom ett område. Detaljplanen styr hur marken får användas (t ex för 

bostäder, industri, handel, kontor, park…), husstorlek, hushöjd, avstånd från hus till tomtgräns 

och rättigheter att dra fram ledningar eller gångvägar över annans mark. En detaljplan gäller tills 

dess att den upphävs eller ersätts av en ny 

Processen 
En planprocess kan genomföras i olika förfaranden. I huvudsak används tre förfaranden vid 

upprättande av en detaljplan: standardförfarande, begränsat förfarande eller utökat förfarande 

 

Denna detaljplan följer standardförfarande enligt PBL 2010:900. 

 

En planprocess som följer ett standardförfarande inleds med ett samråd. Kommunen samråder 

planförslaget med sakägare, kommunala instanser och förvaltningar, statliga myndigheter, 

fastighetsägare, organisationer m.fl. När planförslaget har bearbetats och justerats efter 

inkomna synpunkter ställs planförslaget ut för granskning. Granskningen är ytterligare ett tillfälle 

då sakägare, kommunala instanser och förvaltningar, statliga myndigheter, fastighetsägare, 

organisationer m.fl. kan lämna synpunkter på planförslaget. Efter granskningen kan mindre 

justeringar göras innan planen skickas vidare för antagande, detta sker genom beslut i 

Kommunfullmäktige. Beslutet om att anta en detaljplan kan överklagas av dem som inte fått sina 

synpunkter tillgodosedda. Om ingen överklagar beslutet vinner detaljplanen laga kraft tre 

veckor efter att beslut om antagande tillkännagivits. Enligt PBL kap 5 § 7 ska ett 

detaljplaneförslag som inte är förenligt med översiktsplanen, är av betydande intresse för 

allmänheten eller i övrigt av stor betydelse handläggas med ett utökat förfarande. Till skillnad 

mot standardförfarandet ska kommunen vid tillämpning av det utökade förfarandet kungöra 

förslaget till detaljplan. Kungörelsen ska göras i en ortstidning och anslås på kommunens 

anslagstavla. I övrigt hanteras processen utefter samma steg som under ett standardförfarande.  

 

 

  

Samråd Granskning Antagande Laga kraft



 5(22) 

 

Ändring av detaljplan för kv. Kättingen m.fl. 
 

Handlingar 
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser. Till planen hör planbeskrivning med 

tillhörande genomförandebeskrivning.  

Planbeskrivningen ska underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt redovisa de 

förutsättningar och syften som planen har. Den har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att 

planbeskrivningen ska vara vägledande vid tolkningen av förslag och plankarta.  

För genomförandebeskrivning gäller på motsvarande sätt att de inte har någon egen 

rättsverkan, men är viktiga vid uttolkningen av planens genomförande. 

 

Planhandlingar består utav: 

- Plankarta i skala 1:2000 (A2) 

- Planbeskrivning (denna handling) 

- Fastighetsförteckning  

- Undersökning om betydande miljöpåverkan 

- PM – Geoteknik Del av Norr 3:59, 2015 

- Geoteknisk PM – Norr 3:59, Hjo Geoteknik, 2022 

- Dagvatten- och skyfallsutredning – ändring av detaljplan Kv Kättingen m.fl. 

 

Bakgrund 
Tillgänglig mark för planlagd industri/verksamhetsmark börjar ta slut inom industriområdet i 

Hjo. Det har kommit upp åsikter kring att industriområdet är glest och borde kunna utnyttjas 

på ett bättre sätt än vad det gör idag. Därför gav Kommunstyrelsen i uppdrag 2021-08-25 att 

ändra gällande detaljplaner i norra delen av industriområdet för att utöka byggrätten på dessa 

och i förlängningen möjliggöra utbyggnation och förtätning av befintliga fastigheter. Tanken med 

uppdraget är att skapa en effektivare användning av marken.  

 

Vidare har det getts flera bygglov med avvikelse med en hänvisning till 9 kap 31 c § PBL ” Efter 

det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får bygglov //…// ges för en åtgärd som 

avviker från detaljplanen, om åtgärden 2. innebär en sådan annan användning av mark eller 

vatten som utgör ett lämpligt komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen. 

” Bedömningen som har gjorts är att användningen är lämplig och inte strider mot syftet i 

gällande detaljplan.  Att det har skett flera sådana bygglov påvisar att det finns ett behov av 

denna markanvändning inom planområdet.  

Planens syfte 
Planen syftar till att: 

• Utöka byggrätten för att kunna effektivisera befintligt anspråkstagna ytan.  

• Utöka planområdet med markanvändningen verksamheter 
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Planens huvuddrag 
Planens syfte är att möjliggöra en högre utnyttjandegrad inom byggrätten. Detta förslås för att 

effektivisera redan anspråkstagen yta inom industriområdet och att befintliga verksamheter kan 

utvecklas på befintlig yta eller stycka av och förtäta med mer verksamheter. Vidare är ett 

huvuddrag i detaljplanen att lägga till markanvändningen verksamheter för att möjliggöra för fler 

typer av verksamheter i området.  

Hela planområdet regleras inte och detta grundar sig i att vissa delar av planområdet omfattas 

av nyare detaljplaner. Dessa ytor illustreras i bilden nedan samt under 

fastighetskonsekvenstabellen i slutet av dokumentet om vilka fastigheter som påverkas.  

 

Bilden ovan visar detaljplanens ungefärliga omfattning. De delar av detaljplanen som har omfattats av nyare delar 

har tagits bort från bilden.  

 

Miljöbedömning 
Enligt 2 kap. 10 § PBL ska miljökvalitetsnormer, utifrån föreskrifter i 5 kap. miljöbalken, följas 

vid planläggning. Med utgångspunkt från de av riksdagen antagna nationella miljömålen har 

regeringen föreskrivit om miljökvalitetsnormer, som kan utfärdas för hela landet eller för 

avgränsade geografi ska områden. Normerna ska reglera den miljökvalitet som ska finnas, t.ex. i 

form av högsta tillåtna förekomst av ett visst ämne. Den aktuella detaljplanen kommer inte att 

medföra någon belastning på miljön, vare sig i nationellt eller regionalt perspektiv. Varken 

miljömål eller gällande miljökvalitetsnormer bedöms bli överskridna vid genomförandet. 

 

Detaljplanen innebär inte en sådan miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken. En 

miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning har därför inte upprättats enligt 

kraven i plan och bygglagen 4 kap. 34 §. 
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Plandata 

Läge och areal  
Planområdet omfattar ca 11 ha mark och är beläget i norra delen av industriområdet i Hjo. 

 

Markägoförhållanden 
Planområdet består utav 14 fastigheter varav en ägs av kommunen och resterande ägs av 

privatpersoner.  

 

 

Översiktsplan med planområdet ungefärliga utbredning. 
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Tidigare ställningstagande 
 

Riksintressen 
Enligt 3 kap. 5–8 § och 4 kap. miljöbalken kan områden av särskild betydelse ur ett nationellt 

perspektiv vara av riksintresse. Områden av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som kan 

påtagligt försvåra, skada eller motverka dem. Staten kan ingripa mot exploateringar eller andra 

ingrepp som påtagligt kan skada riksintressen.  

Detaljplanen omfattas av riksintresset för rörligt friluftsliv. Vättern är utpekat med omnejd för 

att skydda de värden som finns för turism- och friluftslivet. Bedömningen som görs är att ingen 

ytterligare skada åsamkas på riksintresset, utan en effektivisering av befintlig yta. 

 

Översiktsplan 

I gällande översiktsplan för Hjo kommun som antogs 2010 är planområdet markerat för 

bebyggd yta inom tätorten. Planförslaget bedöms vara i enlighet med översiktsplanens 

intentioner. 

 

Barnperspektiv 
Från och med den 1 januari 2020 är barnkonventionen svensk lag. Barnkonventionen gäller som 

utgångspunkt för beslut som rör barn och unga, däribland beslut om samhällsplanering. 

 

Tillsmannans skapar vi framtidens Hjo 
Hjo kommuns vision ”Tillsammans skapar vi framtidens Hjo”, antogs av kommunfullmäktige i 

början av 2013. I arbetet med att ta fram visionen, där många Hjo bor valde att vara med, lyftes 

sex utvecklingsområden fram som särskilt viktiga att satsa på i framtiden: 

Tillsammans - goda möten förverkligar visionen  

I Hjo arbetar vi tillsammans för att utveckla Hjo och göra vår vision verklig. Vi satsar medvetet på goda 

möten mellan människor, gott samarbete i näringslivet och god samverkan mellan Hjo och andra 

kommuner. Vi är kända som det enkla, lättillgängliga och välkomnande Hjo där vi låter hjärtat vara 

med.  

Levande hjo - händelser året runt  

Framtidens Hjo är en levande stad. För alla åldrar och året runt. Här finns de funktioner som gör en 

plats till en egen stad. Ett levande centrum. Ett brett utbud av idrotts- och kulturaktiviteter som gör livet 

gott att leva. I Hjo kan människor mötas, växa, vara kreativa och inspireras av andras kreativitet. 

Vättern - liv vid vättern 

I framtiden Hjo tar vi vara på vårt fantastiska läge vid Vättern. Vi använder det för att berika livet för 

alla Hjobor och för att locka fler besökare.  

Boende - lätt och gott att leva  

Hjo har en enorm potential att bli en levande och vacker boendeort med vårt sjönära läge. Det ska vi 

ta vara på och göra ännu mer av. I framtidens Hjo är det gott att leva och enkelt att få livspusslet att 

gå ihop. Ett brett utbud av bostäder, goda kommunikationer och en stark gemenskap lockar allt fler till 

Hjo. Många uppskattar att Hjo särskilt prioriterar verksamheter som riktar sig till barn och unga.  
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Hållbarhet och natur - resurssnålt med hög livskvalitet 

I framtidens Hjo har många människor en hög livskvalitet utan att tära på våra gemensamma 

naturresurser. Genom vår småskalighet har Hjo unika förutsättningar att bli en tät, miljövänlig och 

promenad- och cykelvänlig stad. Det ska vi ta vara på och göra till vår styrka. 

 

Bostadsförsörjningsprogram 
Det nationella målet för bostadspolitiken är en långsiktigt väl fungerande bostadsmarknad där 

människors efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven. Hjo kommun 

ska planera, ansvara och ge förutsättningar för att åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds 

och genomförs. 

 

På uppdrag av kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen leda och samordna den översiktliga 

planeringen av mark och vatten, detaljplanering samt mark och bostadspolitik. 

Kommunstyrelsen ska upprätthålla en god mark- och planberedskap och se till att 

bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas genom att ha god markberedskap för såväl 

bostäder som näringslivsetableringar. 

 

Tillgång till bra bostäder är viktigt för kommunen när befolkningen växer. Att ha en bostad är 

en social rättighet och en förutsättning för etablering i samhället. Bostadsförsörjningen ska 

skapa förutsättningar för alla i kommunen att bo i goda bostäder. 

 

Bostadsförsörjning handlar dels om att planera för att nya bostäder ska kunna byggas, dels om 

att se över hur det befintliga beståndet ska utvecklas samt att verka för att fler ska få egna 

boendekontrakt. Kommunen ska säkerställa att bostadsförsörjningen främjar ett samhälle där 

alla har möjlighet att vara delaktiga. 

 

Cykelstrategi 
Tätorten Hjo är kompakt med korta avstånd och nära till det mesta. Det finns också gott om 

gång- och cykelvägar. Den omgivande landsbygden lämpar sig på många ställen väl för cykling. 

Samtidigt vet vi att hälften av alla bilresor är kortare än 5 kilometer2. Hjo är, liksom de flesta 

kommuner, en kommun med stor, outnyttjad cykelpotential. Aldrig tidigare har det varit så 

angeläget att minska utsläppen av växthusgaser för att hindra ytterligare klimatförändringar. Ett 

enkelt sätt att göra detta är att ta tillvara och utveckla cykelpotentialen i en kommun. Ökad 

cykling är en framtidsfråga. Inte bara för klimatet, utan också för att både unga och gamla ska få 

en bättre hälsa och en högre livskvalitet i en attraktiv miljö.  
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Gällande detaljplaner 
Befintliga detaljplaner: 

• Detaljplan för kv. Kättingen m.fl. antagen 1990. Detaljplaner medger markanvändning 

en industri (J1) på västra delen och östra omfattas av småindustri och hantverk av 

sådan beskaffenhet att närboende ej vållas olägenheter med hänsyn till sundhet, 

brandsäkerhet och trevnad (J2). Egenskapsbestämmelser är byggnadshöjd 11 och 8 

meter och att största byggnadsarea i procent av fastighetsarea är 33 %.  

 

 

Utdrag från gällande detaljplan   
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Förutsättningar och förändringar inom planområdet 
 

Befintlig bebyggelse 
Planområdet består utav låga enkla verksamhetsbyggnader med platta tak.   

 

Planerad bebyggelse 
Planförslaget föreslår egenskapsbestämmelsen Största byggnadsarea är 80 % av fastighetsarean 

inom användningsområdet och detta är för att kunna uppnå syftet med ändringsplanen. Vidare ska 

lättare lokaler för serviceverksamheter, tillverkning, lager och verkstäder också möjliggöras. 

Detta är ju ungefär detta som finns inom planområdet idag. Genom att möjliggöra för 

markanvändningen verksamheter kan dessa verksamheter kunna utvecklas och expandera inom 

befintliga fastigheter.  

 

Användningen Industri kan användas för områden för all slags produktion, lagring och annan 

hantering av varor. Användningen Verksamheter är bred och innehåller olika typer av ytkrävande 

verksamheter som har begränsad omgivningspåverkan. Det ingår lokaler för 

serviceverksamheter, tillverkning, lager och verkstäder. Även verksamheter med behov av 

lokaler för material eller utrustning så som el- och byggföretag eller företag som erbjuder 

hushållsnära tjänster ingår. 

Markanvändningarna Verksamheter och industri är områden för verksamheter som inte bör 

blandas med bostäder. Verksamheterna i den här användningen är störande för omgivningen på 

något sätt och inte är förenliga med bostäder. Det kan till exempel vara verksamheterna som 

är ytkrävande, genererar tung trafik eller påverkar omgivningen med buller eller lukt. Här ingår 

såväl traditionella industriområden som större handelscentrum, sportarenor och annan 

verksamhet. 

Planförslaget medger både markanvändningar industri och verksamheter. Verksamheter är en 

bredare användning och således innehålla mer publika etableringar och göra att allmänheten 

söker sig till dessa platser. Befintliga Industriområdet i Hjo har markanvändning industri, men 

mycket av etableringarna som finns faller under användningen verksamheter. Inom planområdet 

är etableringarna padelhall, busshall, lagerlokaler, mindre verksamheter, hundtrim, däckserivce. 

Det finns ingen tyngre produktion planerade eller befintligt som få någon åverkan.  

I Boverkets allmänna råd Bättre plats för arbete från 1995 beskrivs riktmärken för att uppnå 

kravet vid bland annat hälsa och säkerhet. Som tidigare konstateras är det inga tunga industrier 

utan skyddsavstånden nedan gäller.  

 

• Plåtslagning, inomhus 50 meter 

• Bussterminaler med permanent uppställning, 200 meter 

• Bilverkstad utan omlackeringsverksamhet, 50 meter.  
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Gator och trafik 
 

Trafik 
Förutsättningar 

Gatunätet består av befintliga utbyggda vägar som endast har trafik som har slutmålet inom 

norra delen av industriområdet.  

 

Förändringar 

En högre utnyttjandegrad kan leda till att fler arbetsplatser och verksamheter som lockar till 

som kunder kan öka trafikmängden inom norra delen av industriområdet.  

 

Parkering 
Parkering anordnas inom egen fastighet. 

 

Gång-, cykel- kollektivtrafiktrafik 
Förutsättningar 

Närmaste hållplats Nygatan finns på Skövdevägen som ligger ca 1,5 km söder om planområdet, 

vilket innebär att avståndet till kollektivtrafik är ganska långt. Gång- och cykelvägnätet är idag 

utbyggt längs Sveavägen, men inget övergångsställe finns idag.  

 

Förändringar 

Det finns goda möjligheter att knyta ihop gång- och cykelnätet med planområdet om det finns 

behov för öka tillgängligheten.  
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Natur  

 

Mark och vegetation 

Förutsättningar 

Sjörydsbäcken är belägen inom planområdet och utgör första recipient för dagvatten innan den 

rinner vidare till Vättern som är slutrecipient. Sjörydsbäcken ingår i vattenskyddsområdet för 

Vättern som är en av Sveriges största råvattentäkter för dricksvatten. För Sjörydsbäcken gäller 

miljökvalitetsnormer för grundvattenförekomsten Karlsborg –S.Fågelås och vattenförekomsten 

Vättern-Storvättern.  

I statliga utredningar från början av 1970 och 90-talet uppges Sjörydsbäckens livskvalité för 

öring vara mycket låg på grund av vandringshinder och föroreningar och bäcken dömdes i 

princip ut ur fiskerisynpunkt. Kommunen har på senare år genomfört åtgärder för att förbättra 

livsbetingelserna i ån. I detaljplanen Detaljplan för del av Norr 3:59, industritomter norr om kv. 

Kättingen i Hjo stad som antogs 2016 beskrivs det att mellan åren 2005–2007 har en rad 

restaureringsåtgärder utförts i vattendraget i syfte att skapa bättre livsbetingelser för vattenlevande djur 

och förhöja områdets naturvärden. På sträckan mellan mynningen i Vättern och Karlsborgsvägen flyter 

bäcken på ett mer naturligt sätt genom ett litet skogsområde. Genom att lägga ut grus och sten i 

bäckfåran har de livsmiljöer som öringen är i behov av för sin lek och uppväxt återskapats. Kommunen 

har också byggt två fiskvägar vid Åsens gård och en dagvattendamm som tar hand om täckdikningarna 

norr om bäcken innanför väg 195. Elfiske på senare år visar på mycket höga tätheter av öringungar. 

På elfiskelokalen är tätheten av öringungar ca 350 ungar per 100 m2, hög täthet anses vara 100 

ungar per 100 m2.  

 

Geotekniska förhållanden 
Förutsättningar 

Två geotekniska utredningar har gjorts senaste åren på eller runtom planområdet. Dessa 

redovisas nedan. 

En geoteknisk undersökning genomfördes 2015-09-06 i planarbetet för Detaljplan för del av Norr 

3:59, industritomter norr om kv. Kättingen. Undersökningen visade att jorden består överst av 

friktionsjord härunder följer lera som delvis innehåller skikt av friktionsjord. Leran underlagras 

av friktionsjord som vilar på för utförda sonderingar fast botten – troligen fast lagrad morän, 

block eller berg. Trycksondens nedträngningsdjup varierade mellan 3,4 och 10,8 meter och 

grundvattenytorna mättes till 1,0 och 1,5 meter under markytan. Det bedöms inte föreligga 

några stabilitetsproblem inom området.  

Den geotekniska utredningen visar att en grundläggning av lättare och medeltunga byggnader 

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 sättes 

till 80 kPa i nuvarande markyta, tryckökningen begränsas dock till 40 kPa vid 2 m djup under 

befintlig markyta. Grundsulor får ej utföras smalare än 0,5 m. Eventuella uppfyllnader ska 

medräknas i belastningen för konstruktionen 

Sweco har tagit fram en geoteknisk utredning för en direkt fortsättning av industriområdet till 

länsväg 195 och den visar att plattgrundläggning kan vara en lämplig grundläggningsmetod inom 

området, men det kan även krävas kompensationsgrundläggning med lättfyllning. 

Plattgrundläggning förutsätter mer underlag för planerade byggnader och konstruktioner, samt 

kompletterande undersökningar inklusive långtidsmätning av grundvattennivåer. Detta för att 
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kunna bekräfta resultatet av denna undersökning, och ge specifika rekommendationer för 

planerad byggnation. Kompletteringen bör utföras när läge, grundläggningsnivåer, laster och 

storlekar för planerade byggnader och konstruktioner är fastställda.  

Djupgrundläggning med pålning kan vara en lämplig grundläggningsmetod för att minska risken 

för besvärande sättningar och för att klara stora laster. Grundläggning förslås ske med 

mantelburna pålar på grund av det stora djupet till berg. Observera att det finns risk att 

påhängslaster kan förekomma.  

Närheten till befintlig väg 195 i norr innebär risk för problem med omgivningspåverkan vid 

pålningsarbeten. Risken är i första hand förknippad med vibrationer. Provpålning bör därför 

genomföras med samtidig mätning av eventuella rörelser i väg 195.  

Efter pålning ska pålarnas geotekniska bärförmåga verifieras genom endera 

stoppslagningskriterier (Nivå 1) eller genom stötvågsmätning (Nivå 2) enligt Pålkommissionen 

Rapport 106. 

 

Förorenade områden 
Förutsättningar 

Flera av fastigheterna inom planområdet finns med i länsstyrelsens databas över potentiellt 

förorenade områden (EBH-stödet). Det kan även finnas föroreningar på övriga fastigheter.  

 

Förändringar 

Detta behöver utredas innan markarbeten genomförs på fastigheterna. På fastigheten Hyveln 1 

har föroreningar påträffats framför allt i grundvattnet, men även i jord. 

 

Störningar, hälsa och säkerhet 
 

Dagvattenhantering 
Förutsättningar 

Sweco fick i uppdrag att upprätta en dagvatten- och skyfallsutredningen över planområdet för 

att undersöka vilka konsekvenser tillkommande hårdgjord yta kan tillföra samt ta fram förslag 

på omhändertagande ytor där behov förekommer avseende kvantitet/avledning och 

kvalitet/rening. Vidare tar utredningen upp säkerställandet att förändringen av eventuella 

exploateringen inte medför försämrade förutsättningar för planområdets recipient att uppnå sin 

miljökvalitetsnorm (MKN).  

Om planområdets exploateringsgrad ökar enligt planförslag innebär det en ökad avrinning av 

dagvatten från området. Befintligt dagvattenledningsnät har inte kapacitet att avleda 

dimensionerande regn, varför förslag på fördröjning inom varje fastighet tagits fram. 

Fördröjningsbehovet är beräknat utifrån att hela fastigheten exploateras av väg, takyta och 

parkering. 

Beräkningar av dagvattnets kvalité har låga föroreningar, men viss rening krävs då ett antal 

ämnen är för höga, framför allt zink, suspenderat material och TBT. Genom att antingen 

utforma fördröjningen ovan mark i gräs eller makadam, eller utforma mindre reningsanläggning 

dimensionerad för det studerade flödet, bedöms dagvattenkvalitén hamna på nivåer att inte 

riskera MKN för Vättern. 
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Skyfallsanalysen av planområdet visar att ett antal instängda områden existerar för befintlig 

situation. Det rekommenderas att dessa inspekteras för att minska risken för skador vid skyfall. 

För framtida bebyggelse är det viktigt att inga instängda områden skapas, utan att dagvattnet ges 

möjlighet att avleda till planområdets skyfallsstråk. 

 

Det fortsatte arbetet rekommenderas i utredningen att: 

• Exakt utformning av dagvattensystem utefter rekommenderad areal för erforderlig 

fördröjning och rening av dagvatten. 

• Ingående analys per fastighet för att identifiera riskerna av redovisade 

översvämningsytor. 

• Ordna skötselansvar och hänvisningar för dagvattenhanteringssystemen så deras 

funktion säkerställs över tid. 
 

 

Miljökvalitetsnormer 
Vid planområdet ligger vattenförekomsten Vättern (WA11665077). Vättern är klassad som en 

sjö och har en ytarea på 1 756 km2. Recipientens status och MKN är att den har en god 

ekologisk status men uppnår ej god kemisk status. Bedömningen bygger på att uppmätta halter 

av PFOS, dioxiner, PBDE och kvicksilver i fisk överskrider respektive gränsvärde i fisk. 

Sedimentdata från vattenförekomsten visar på att halten tributyltenn (TBT) och antracen 

överskrider respektive gränsvärde i sediment. 

Vidare ligger planområdet ligger ovanpå grundvattenförekomsten Karlsborg- S. Fågelås 

(WA22881836). Den är klassad till god status. Den är inte skyddad och det krävs inga 

förebyggande åtgärder. Infiltration av förorenat dagvatten ska dock ändå undvikas utifrån Hjo 

kommuns VA-plan. 

Genomförande av planförslaget bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna för buller eller 

luft.  
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Infrastruktur av vatten, teknik och avfall 
 

Teknisk infrastruktur 

På fastigheterna Degel 1 och Degeln 2 finns anmälda ytjordvärme-anläggningar. Man behöver ta 

hänsyn till dessa vid exploatering av fastigheterna. Eventuella ändringar av anläggningarna ska 

anmälas till miljönämnden.  

 

El och tele 
Förutsättningar 

Planområdet är anslutet till befintliga el- och teleledningar. 

Förändringar 

Nytillkommande fastigheter eller byggnader kan anslutas till befintliga el- och teleledningar 

 

Vatten och avlopp 
Förutsättningar 

Planområdet är anslutet till kommunalt vatten- och avlopp. 

 

Förändringar 

Nytillkommande fastigheter eller byggnader kan anslutas till det kommunala vatten- och 

avloppsystemet.  
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Planbestämmelser i plankartan 
Nedan sammanställs alla bestämmelser i plankartan och ett argument varför de är med.  

 

Z 
Verksamheter - Användningen Verksamheter är bred och innehåller olika typer av 

ytkrävande verksamheter som har begränsad omgivningspåverkan. Det ingår lokaler för 

serviceverksamheter, tillverkning, lager och verkstäder. Även verksamheter med behov 

av lokaler för material eller utrustning så som el- och byggföretag eller företag som 

erbjuder hushållsnära tjänster ingår. 

Serviceverksamheter med begränsad omgivningspåverkan ingår. Det kan till exempel 

vara fordonsservice, bilprovning eller liknande. Flera typer av service kan också ingå i 

andra användningar. Exempelvis kan en smådjursklinik ingå men kan även regleras som 

Odling och djurhållning, beroende på verksamhetens omfattning och 

omgivningspåverkan. 

Handel med varor som produceras inom området kan ingå i användningen. Det handlar 

då framför allt om partihandel. I mindre utsträckning får även försäljning till enskilda 

förekomma med varor som producerats i området. Handel med skrymmande varor 

ingår dock inte i användningen. 

Denna läggs till i plankartan för att bredda användningen av området och möjliggöra att 

flera befintliga verksamheter blir planenliga.  

e1 
Största byggnadsarea är 80 % av fastighetsarean inom användningsområdet. Denna 

egenskapsbestämmelse används för att reglera ytan av exploateringen inom respektive 

fastighet.  

 

 

Planbestämmelser som upphävs 

 
Största byggnadsarea i procent av fastighetsarea, 33 %. Denna bestämmelse tas bort för 

att möjliggöra en ökning av byggrätten till 80 %. 
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Genomförandefrågor 
I detta kapitel går det att läsa om de frågor som är av vikt för genomförandet av detaljplanen. 

Här redovisas de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som 

behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 

 

Kapitlet har ingen rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället av plankartan 

och planbestämmelserna. Genomförandekapitlet förtydligar detaljplanens syfte ur 

genomförandesynpunkt. 

 

Tidplan 
För detaljplanen gäller följande uppskattade tidplan: 

Samråd: Kvartal 4 2021 

Granskning: Kvartal 1 2022 

Antagande: Kvartal 2 2022 

Laga kraft: Kvartal 2 2022 

 

Ansvarsfördelning  
Allmän plats 

Kommunen är huvudman för allmän plats. Hjo kommun ska vara huvudman för gator och andra 

allmänna platser. Kommunen är ansvarig för utbyggnad samt för drift och underhåll. Kommunen 

är huvudman för allmän plats 

 

Kvartersmark 

Respektive fastighetsägare står för samtliga kostnader inom kvartersmark som kan uppkomma 

inom dess fastighet, i huvudsak relaterade till uppförande av byggnader.  

 

Bygglov/anmälan 

Ansökan om bygglov, rivnings- och marklov lämnas till Hjo kommun, samhällsbyggnad, bygglov. 

Till bygglov lämnas även anmälan i de fall endast teknisk prövning erfordras. Nybyggnadskarta 

beställs hos samhällsbyggnadskontoret, geografisk information.  

 

Vatten och avlopp 

Planområdet ingår i verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten. Hjo kommun är 

huvudman för de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna 

 

Genomförandetid 

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet med 

planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter 

genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas 

utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt). Vid en 

ändring av en detaljplan där genomförandetiden har gått ut ska kommunen bestämma en ny 

genomförandetid för de planbestämmelser som planändringen avser. Om det finns 
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genomförandetid kvar för planen som ska ändras så gäller den återstående genomförandetiden 

även för planändringen. 

 

Genomförandetiden för ursprungsplanen gick ut år 2000. Således anges en genomförandetid på 

5 år och denna tid utgår 5 år efter det datum då planen vunnit laga kraft. 

 

Planavgift 

En plangift tas ut vid bygglov. 

 

Organisatoriska frågor 

Hjo kommun ansvarar för planarbetet. 

 

Konsekvenser av planens genomförande 
Konsekvenser av genomförandet av detta planförslag blir att byggrätten utökas från 33 % till 

80% och att användningen verksamheter läggs till. Detta göra att flera befintliga verksamheter 

planenliga och bedömningen görs att det inte kommer få några konsekvenser för befintligt 

verksamheter inom planområdet. Utan befintligt verksamheter är av lättare tillverkning, 

uppställning och av lagerkaraktär. Genom att lägga till markanvändning som möjliggör 

serviceverksamheter, tillverkning, lager och verkstäder kan dessa enklare kunna utvecklas och 

expandera inom befintliga fastigheter.  

Ändringen påverkar inte möjligheten att hårdgöra ytor, men höjningen av utnyttjandegraden får 

som konsekvens att möjligheten för byggnation kan öka med 47%. Detta bedöms som ett 

förtätningsprojekt för att fastigheterna som finns idag är lågt utnyttjade och bebyggs med 

mindre byggnader och ytorna runt används ej alternativt som upplag. För att nyttja marken på 

ett bättre sätt föreslås det och bedöms få som konsekvens att möjliggöra avstyckningar eller 

expanderingar av befintliga företag. Vidare ses höjningen av utnyttjadegranden som en lösning 

att få till byggbar industrimark inom tätorten och inte ta onödig extra mark i anspråk för 

ändamålet.  

Enligt dagvattenutredningen kommer det bli en ökad avrinning av dagvatten från området och 

att befintligt dagvattenledningsnät inte har kapacitet att avleda dimensionerande regn, varför 

utredningen förslår på fördröjning inom varje fastighet tagits fram. Fördröjningsbehovet är 

beräknat utifrån att hela fastigheten exploateras av väg, takyta och parkering. Vidare visar 

skyfallsanalysen att planområdet har ett antal instängda områden i befintlig situation. Det 

rekommenderas att dessa inspekteras för att minska risken för skador vid skyfall. För framtida 

bebyggelse är det viktigt att inga instängda områden skapas, utan att dagvattnet ges möjlighet att 

avleda till planområdets skyfallsstråk. 

En ökad byggnation bör leda till en ökad trafikmängd inom industriområdet, men även här görs 

bedömningen att befintligt vägnät klarar av ökade trafikmängder. Kommunen har planuppdrag 

på att expandera industriområdet norr ut och möjliggöra en ny infart genom en förlängning av 

Sveavägen till länsväg 195. Detta gör att godare trafiklösning in till denna del av industriområdet 

kan lösas och inte ske via Karlsborgsvägen.  

Vidare kan en förtätning av industriområdet sannolikt öka bilanvändandet och bilberoendet om 

det inte samtidigt görs åtgärder för att öka attraktiviteten för de hållbara färdsätten. Gång- och 
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cykelvägnätet är idag utbyggt längs Sveavägen, men finns inte inom planområdet, men bör 

knytas ihop för att öka attraktiviteten och tillgängligheten. Detta skulle göra det mer 

trafiksäkert för alla grupper av människor som skulle besöka industriområdet. 

Kommunen bedömer inte att miljökvalitetsnormerna kommer att påverkas av detaljplanens 

genomförande. Dagvattenutredningen visar att MKN för vatten inte behöver påverkas om 

åtgärder vidtas vid byggnation. Vidare Bedöms inte luft och bullerföroreningar öka marginellt 

med denna förtätning.  

 

På vissa platser i den bebyggda miljön kan det bli extra varmt vid soligt väder, så kallade 

värmeöar. Detta är ofta avgränsade platser med hårdgjord markyta som till exempel 

parkeringsplatser, öppna torgytor eller större vägar. Kommun äger och underhåller allmänna 

gator sedan är det privatpersoner som äger verksamheterna. Det finns ingen grönska längs med 

gatorna, utan det är bebyggelsen som ger skugga och svalka. Sammantaget innebär förslaget till 

ny detaljplan att risken för att det ska bildas en värmeö i kvarteret minskar då ny bebyggelse tar 

en del av den värmealstrande öppna ytorna och ger en ökad skuggning. Dock kan befintlig 

grönyta minska och ersättas med asfalt.  
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Fastighetsrättsliga konsekvenser 
Fastighetsbildning och andra fastighetsrättsliga åtgärder kan ske med stöd av detaljplanen. Efter 

att detaljplanen vunnit laga kraft kan fastighetsbildning ske i enlighet med detaljplanen. 

Kommunen ansvarar för ansökan om erforderlig fastighetsbildning. 

 

Fastighetskonsekvenstabell 
 

Fastighet Konsekvenser 

DEGELN 1 

Fastigheten föreslås bestå. Byggrätt utökas för befintlig användning. Nya fastigheter kan 

bildas inom detta markanvändningsområde. Markanvändning Verksamheter kommer 

omfatta denna fastighet. 

DEGELN 2 

Fastigheten föreslås bestå. Byggrätt utökas för befintlig användning. Nya fastigheter kan 

bildas inom detta markanvändningsområde. Markanvändning Verksamheter kommer 

omfatta denna fastighet. 

HYVELN 1 
Fastigheten föreslås bestå. Byggrätt utökas för befintlig användning. Markanvändning 

Verksamheter kommer omfatta denna fastighet. 

HYVELN 2 
Fastigheten föreslås bestå. Byggrätt utökas för befintlig användning. Markanvändning 

Verksamheter kommer omfatta denna fastighet. 

HYVELN 3 
Fastigheten föreslås bestå. Byggrätt utökas för befintlig användning. Markanvändning 

Verksamheter kommer omfatta denna fastighet. 

KNIVEN 1 
Fastigheten föreslås bestå. Byggrätt utökas för befintlig användning. Markanvändning 

Verksamheter kommer omfatta denna fastighet. 

KNIVEN 2 
Fastigheten föreslås bestå. Byggrätt utökas för befintlig användning. Markanvändning 

Verksamheter kommer omfatta denna fastighet. 

KNIVEN 4 
Fastigheten föreslås bestå. Byggrätt utökas för befintlig användning. Markanvändning 

Verksamheter kommer omfatta denna fastighet. 

KNIVEN 5 
Fastigheten föreslås bestå. Byggrätt utökas för befintlig användning. Markanvändning 

Verksamheter kommer omfatta denna fastighet. 

KNIVEN 8 
Fastigheten föreslås bestå. Byggrätt utökas för befintlig användning. Markanvändning 

Verksamheter kommer omfatta denna fastighet. 

KNIVEN 9 
Fastigheten föreslås bestå. Byggrätt utökas för befintlig användning. Markanvändning 

Verksamheter kommer omfatta denna fastighet. 

KNIVEN 10 
Fastigheten föreslås bestå. Byggrätt utökas för befintlig användning. Markanvändning 

Verksamheter kommer omfatta denna fastighet. 

KNIVEN 11 Fastigheten föreslås bestå. Byggrätt utökas för befintlig användning. Markanvändning 

Verksamheter kommer omfatta denna fastighet. 

KNIVEN 12 Fastigheten föreslås bestå. Byggrätt utökas för befintlig användning. Markanvändning 

Verksamheter kommer omfatta denna fastighet. 

KOFOTEN 2 Fastigheten föreslås bestå. Byggrätt utökas för befintlig användning. Markanvändning 

Verksamheter kommer omfatta denna fastighet. 
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KOFOTEN 6 Fastigheten föreslås bestå. Byggrätt utökas för befintlig användning. Nya fastigheter kan 

bildas inom detta markanvändningsområde. Markanvändning Verksamheter kommer 

omfatta denna fastighet. 

KOFOTEN 7 Fastigheten föreslås bestå. Byggrätt utökas för befintlig användning. Markanvändning 

Verksamheter kommer omfatta denna fastighet. 

KOFOTEN 11 Fastigheten föreslås bestå. Byggrätt utökas för befintlig användning. Markanvändning 

Verksamheter kommer omfatta denna fastighet. 

KOFOTEN 12 Fastigheten föreslås bestå. Byggrätt utökas för befintlig användning. Markanvändning 

Verksamheter kommer omfatta denna fastighet. 

KÄTTINGEN 1 Fastigheten föreslås bestå. Byggrätt utökas för befintlig användning. Markanvändning 

Verksamheter kommer omfatta denna fastighet. 

KÄTTINGEN 2 Fastigheten föreslås bestå. Byggrätt utökas för befintlig användning. Nya fastigheter kan 

bildas inom detta markanvändningsområde. Markanvändning Verksamheter kommer 

omfatta denna fastighet. 

KÄTTINGEN 3 Fastigheten föreslås bestå. Byggrätt utökas för befintlig användning. Nya fastigheter kan 

bildas inom detta markanvändningsområde. Markanvändning Verksamheter kommer 

omfatta denna fastighet. 

LÖVSÅGEN 1 Fastigheten föreslås bestå. Byggrätt utökas för befintlig användning. Nya fastigheter kan 

bildas inom detta markanvändningsområde. Markanvändning Verksamheter kommer 

omfatta denna fastighet. 

LÖVSÅGEN 2 Fastigheten föreslås bestå. Byggrätt utökas för befintlig användning. Nya fastigheter kan 

bildas inom detta markanvändningsområde. Markanvändning Verksamheter kommer 

omfatta denna fastighet. 

NORR 3:59 Fastigheten föreslås bestå. Innehåller vägnätet och en del kommunalt ägda ytor som på 

sikt kan bilda nya fastigheter inom markanvändningsområde, industri. Markanvändning 

Verksamheter kommer omfatta denna fastighet. 

TALJAN 1 Fastigheten föreslås bestå. Byggrätt utökas för befintlig användning. Nya fastigheter kan 

bildas inom detta markanvändningsområde. Markanvändning Verksamheter kommer 

omfatta denna fastighet. 

TALJAN 2 Fastigheten föreslås bestå. Byggrätt utökas för befintlig användning. Markanvändning 

Verksamheter kommer omfatta denna fastighet. 

 

 

Medverkande 
Detaljplanen har upprättats av Hjo kommun.  

 

 

 

 

 


