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Planområdet, kv. Åran sett från Bangatan/Floragatan 

 

        
Planområdet, kv. Åran sett från Magasinsgatan med kv. Vågen i förgrunden                     
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Planområde, kv. Åran sett från Hamngatan           

 

 

 
Planområdet, kv. Åran sett från ovan 
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HANDLINGAR 

• Plankarta med grundkarta och bestämmelser 
• Planbeskrivning och genomförandebeskrivning 
• Behovsbedömning – checklista 
• Fastighetsförteckning 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsändamål samt för olika typer av 
centrumverksamhet i det tidigare Domusvaruhuset. Då tanken är att bygga på befintlig byggnad 
utökas högsta tillåtna nockhöjd till 17,50 meter.  

 

Bakgrund 

Fastigheten är idag avsedd för handel men har under en längre tid varit delvis tom. Efterfrågan 
på lokaler för handel har minskat i Hjo, medan efterfrågan på bostäder ökar. Sedan Coop lade 
ner sin verksamhet i Hjo har i stort sett bara den del av byggnaden som Systembolaget 
disponerar varit öppen för allmänheten.  

Plandata 

Läge och areal 

Planområdet är ca 1 549 m2. Fastigheten ligger i direkt anslutning till hamnen och omges i övrigt 
av Floragatan i nordost, av Hamngatan i nordväst och av Magasinsgatan i sydväst.  

 

Markägoförhållanden 

Planområdet omfattas av fastigheten Åran 2 som ägs av Sundh Fastigheter.  

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Riksintressen 

Riksintressen är ett verktyg för kommunal samhällsplanering och områden som är av 
riksintresse ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada deras värden eller möjligheterna 
att använda områdena för avsett ändamål. 

 

Riksintresse för kulturmiljövården (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 träbebyggelse.  

Uttryck för riksintresset:  

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 
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vattenkuranstalten 1876 och med tidstypisk träarkitektur. 

 
Riksintresse för det rörliga friluftslivet 
Planområdet omfattas av riksintresse enligt MB 4 kap 2§ Vättern med öar och strandområden. 

Avgränsningen för detta riksintresse omfattar ett område från Vätterns kust som är ca 1,5–2 
km brett, bland annat omfattas hela Hjos tätort av riksintresset. Inom området ska turismens 
och friluftslivets intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av 
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. 

Föreslagen plan bedöms inte påtagligt skada nämnda värden eller möjligheterna att använda 
områdena för avsett ändamål.   

 

Riksintresse för Naturvård (Vättern NRO14078)  

Hela Vättern är av riksintresse för naturvården. Den fina vattenkvaliteten och det mycket kalla 
vattnet har skapat förutsättningar för en fauna med speciella krav. Landskapsbilden är säregen 
med stora öppna vattenytor och olika sten-, grus- och sandstränder samt erosionsbranter. 
Sjöbäckenet uppstod genom förkastningsrörelser i berggrunden för ungefär 280 miljoner år 
sedan. Största djupet återfinns söder om Visingsö och är 128 m. Kustmorfologin är påverkad av 
tidigare förkastningar, landhöjning, vind- och vågerosion. 

Föreslagen plan bedöms inte skada nämnda värden eller möjligheterna att använda områdena 
för avsett ändamål.   

 

Riksintresse Yrkesfiske sjöar 

Vättern utgör riksintresse för både yrkes- och fritidsfiske. I riksintresset ingår skyddsvärda arter 
och stammar av fisk. De arter som berörs är öring, röding och harr. Vättern är också av 
riksintresse för bevarandet av dessa fiskbestånds genetiska resurser.  

Föreslagen plan bedöms inte skada nämnda värden eller möjligheterna att använda områdena 
för avsett ändamål.   

 

Riksintresse Försvarsmakten 

Hela planområdet omfattas av riksintresse för Försvarsmakten. Det gäller hinderfritt område 
för skjutfält, samt stoppområden för höga objekt med avseende på flygfält.  

Föreslagen plan bedöms inte skada nämnda värden eller möjligheterna att använda områdena 
för avsett ändamål.   

Övriga ställningstaganden 

Natura 2000  

EU:s medlemsländers ekologiska nätverk av naturområden kallas Natura 2000 och grundas på 
två EU-direktiv; direktiv om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (art- och 
habitatdirektivet) och direktiv om bevarandet av vilda fåglar (fågeldirektivet). Områden som 
ingår i Natura 2000 ska ges sådant skydd att områdets värden inte skadas av åtgärder eller 
verksamheter inom eller i anslutning till det utpekade området. I Hjo kommun finns åtta Natura 
2000-områden varav särskilt ett, Västra Vättern (SE0540 225) är berört. Vättern är en stor 
klarvattensjö med en speciell fauna. En del arter är av reliktkaraktär. Det är arter som levt kvar 
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sedan sjön var en del av Baltiska issjön, bl. a. röding, siklöja, nors, hornsimpa och ett antal 
kräftdjur. Vättern är av riksintresse för naturvård och särskilda bestämmelser gäller för fisket, 
vidare finns ett vattenvårdsförbund med fastställda vattenvårdsplaner.  

Kvalitet: Stor klarvattensjö med en unik fauna med många relikter från Baltiska issjön.  

Området saknar specifikt områdesskydd. 

 

Vattenskyddsområde         

Del av planområdet ingår i Vätterns vattenskyddsområde enligt beslut av Länsstyrelsen för 
Jönköpings län 2014-01-30. I beslutet ingår ett antal skyddsföreskrifter för att skydda 
vattenkvalitén i Vättern. 

   

Byggnadsminnen   

Stadsparken med dess byggnader från badortsepoken är sedan en tid tillbaka registrerade som 
byggnadsminnen enligt Kulturmiljölagen (KML 3 kap). Området angränsar i söder till kvarteret 
Åran och hamnen. Hotell Bellevue är dock inte en del av detta skyddsområde  

(Bebyggelseregistret RAÄ).   

 

Översiktsplan 2010 för Hjo kommun 
Översiktsplan 2010 för Hjo kommun antogs av kommunfullmäktige i oktober 2010 och vann 
laga kraft i november samma år. Planen har en tidshorisont på 10–15 år och omfattar 
kommunens hela geografiska yta och är kommunens långsiktiga vision om användning av mark- 
och vattenområden samt hur den byggda miljön skall utvecklas och bevaras.  

I översiktsplanen har man angett riktlinjer avseende riksintresset för kulturmiljövård: 

 
• Inom området får inte åtgärder vidtas som kan medföra påtaglig skada på 

riksintresset 
• Efter hand ska detaljplaner upprättas för hela området där hänsyn till 

bevarandevärdena arbetas in. 
• Kommunen avser att upprätta en fördjupad översiktsplan för Hjo stad med 

fördjupade redovisningar av ställningstaganden för att tillgodose riksintresset 
• Planområdet gränsar till hamnområdet som i översiktsplanen är utpekat som en 

viktig plats för Hjos utveckling vad gäller besöksnäring, friluftsbad och 
hamnverksamhet. 

 

Detaljplaner 
Planområdet upptas av detaljplan D 102, Detaljplan för Vågen 1 m.fl. Gällande detaljplan för 
planområdet vann laga kraft 1994-05-25. Genomförandetiden har upphört. Detaljplanen 
omfattar förutom Åran 2 även Vågen 1, del av Hamngatan och hamnen samt parken sydväst om 
Vågen 1. Den är författad av Per-Göran Ylander, dåvarande stadsarkitekt och Jarl Stiernstedt, 
dåvarande planarkitekt i Hjo kommun.  

 

Uppdrag 
Beslut att ta fram en ny detaljplan för Åran 2 med syfte att möjliggöra en ändrad användning av 
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fastigheten, togs av kommunstyrelsen 2015-12-02 Ks § 217. Fastigheten är idag avsedd för 
handel men har under en längre tid varit tom. Efterfrågan på lokaler för handel har minskat i 
Hjo, medan efterfrågan på bostäder ökar. Fastigheten Åran har ett centralt och attraktivt läge 
som bör utnyttjas. Fastigheten gränsar till hamnområdet som är viktigt för Hjos utveckling och 
ett prioriterat område.  

FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP MB 

3, 4 och 5 kapitlet i miljöbalken avser grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- 
och vattenområden. Mark- och vattenområden skall användas för det ändamål för vilka 
områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. 
Företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.  

I kommunens översiktsplan klargörs att ”kommunen vill vara klimatsmart och energieffektiv. 
Kommunen är positivt inställd till en utbyggnad av vindkraft och fjärrvärme och samhällsbyggandet ska 
också styras mot ett mer effektivt resursutnyttjande.” Kommunens behov av attraktiva lägenheter 
är stort. Vättern och närhet till stadskärna och service är en stor fördel som mindre 
kommuner som Hjo kan använda för att konkurrera med större kommuner när det gäller att 
attrahera invånare. Därför är det viktigt att på ett resursmässigt sätt ta tillvara på den mark 
som finns att tillgå.  

Aktuell detaljplan utgör ett komplement till den samlade bebyggelsen vilket leder till en rationell 
markanvändning då stora delar av den infrastruktur och service som behövs redan finns och 
föreslagen detaljplan bedöms bidra till en tät sammanhållen bebyggelse i centrum. Med 
motiveringen ovan anser kommunen att de åtgärder planen medger är förenliga med en ur 
allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt bestämmelserna i 
miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel. 

Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer finns för luftföroreningar, buller och vatten. Genomförande av 
planförslaget bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna för luft. Planområdet ligger inom 
vattenförekomsten Karlsborg – S. Fågelås där klassningen är god kemisk och kvantitativ status 
(beslutad 2017-02-23). I förekomsten Vättern-Storvättern klassas den ekologiska statusen som 
god och den kemiska statusen som ”Uppnår ej god” (beslutad 2017-02-23). Kommunen 
bedömer inte att miljökvalitetsnormerna kommer att påverkas av detaljplanens genomförande.   

Behovsbedömning 

Enligt 4 kap. 34 § Plan- och bygglagen (PBL) ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas om 
genomförandet av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Behovsbedömning är 
den analys som görs för att avgöra om förslaget kan antas påverka miljön så mycket att en 
miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning behövs. Behovsbedömning finns i form av en 
checklista som bilaga. 

  

Kommunens samlade bedömning som resultat av behovsbedömningen  

Hjo kommun bedömer att genomförandet av denna detaljplan kan komma att innebära 
betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i PBL och miljöbalken. Bedömningen avser 
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riksintresset för kulturmiljövården och påverkan på stads- och landskapsbilden. 

PLANFÖRUTSÄTTNINGAR  

Allmänt  

Planområdet är en del av Hjo centrum som, inte minst sommartid, lockar många människor och 
omges av en intensiv trafik. Hamnområdet är av komplex karaktär med en rad intressen som 
ibland kan komma att stå mot varandra. Hjo segelsällskap, yrkesfiskare, fritidsfiskare, fiskrökeri, 
rörlig båtturism, befintlig och tillkommande affärsverksamhet med parkeringsbehov, foodtrucks 
med tillfällig försäljning, parkering för s/s Trafiks passagerare samt badgäster till GuJdkroksbadet 
m.m. 

 

Natur, mark och vegetation  
Största delen av området runt planområdet utgörs av hårdgjorda ytor. Alléträd är planterade i 
anslutning till Floragatan och Hamngatan. Planområdet i sig utgörs av redan bebyggd mark. 

 

Kulturmiljövärden i anslutning till kv. Åran 

Hamnen utgör en kulturmiljö med mycket stark förankring i Hjo stad och stadens historia. 
Sjöfarten på Vättern har varit en förutsättning för Hjos uppkomst och fortsatta utveckling som 
stad under flera århundraden. Detta gör Hjo hamn till en av stadens främsta kulturhistoriska 
miljöer. Hamnmiljön är med sin historiska betydelse för Hjo, och med de äldre byggnader och 
den kontinuerligt omformade hamnanläggning en miljö av mycket stort kulturhistoriskt värde.   

Hamnens bevarade delar från 1800-talet med pirar, lastkaj, hamnmagasin och f.d. 
hamnvaktarbostad är kompletterad med 1930-taletsmodernisering av fyrar och vågbrytare. 
Kontinuiteten speglas också i hamnens vidare utveckling under 1990-talet med successiva 
ändringar och tillägg för att möjliggöra för fiskerinäring, sommarturism och fritidssjöfart. 
Hamnen är i sig ett uttryck för 1800- och 1900-talets sjöfartsutveckling.  

Kvarteret Vågen bildar med sin närhet till hamnen och Gamla Staden en viktig övergång från 
hamnen, Nya Staden och Gamla Staden. Med ett av Hjos tidiga affärs- och bostadshus utfört i 
1930-talsfunktionalism, avrundar kvarteret hamnmiljön mot Hamngatan.   
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Vy över kv. Vågen 

 

Kvarteret Åran 

Kvarteret Åran var fram till 1960-talet starkt hamnrelaterat eftersom bl.a. Centralföreningens 
magasin låg här. Där låg även stadens taxicentral. När kvarteret på 1960-talet omdanades till 
Domusvaruhus skapades en tydligare kommersiell funktion som anslöt till verksamheterna i 
intilliggande kvarter.   

Med sin stora kvarterstäckande volym med fasad i mexisten och flera helt slutna delar av 
fasaden har byggnaden en tyngre karaktär än övriga centrala stadskvarter i Hjo. På grund av att 
byggnaden för närvarande är utförd i endast en våning påverkar den stora volymen inte 
helhetsintrycket av hamnen eller Hamngatan.  

Kvarterets bebyggelse ansluter visuellt även till den Nya Staden med sin karaktärsfulla 
rutnätsplan, villa- och institutionsbebyggelse samt efterkrigstidens flerbostadsmiljöer är en rikt 
sammansatt kulturmiljö som är av mycket stort kulturhistoriskt värde. 

 

Befintlig byggnad 

Kv. Åran karaktäriseras av en låg, rektangulär byggnadsvolym, med rätvinkliga hörn uppförd 
med tidstypiska byggnadsmaterial som betong, mexitegel, träpanel, plåt och glaspartier. Genom 
sina horisontella, vertikala och kvadratiska fasadpartier innehar byggnaden ett välbevarat 
modernistiskt uttryck. 

Kv. Åran byggdes 1964 som varuhall, s.k Konsumhallen med restaurang. Källarplanet som 
utgjorde ca 1/3-del av källarvolymen inrymde lagerutrymmen, kylmaskiner, fläktrum, 
dekorationsrum, lunchrum samt omklädningsrum och elcentral. Bottenplan inrymde 
Domusvaruhusets försäljningsavdelning med delikatessavdelning, köttkyl, grönkyl, diskkyl och 
fiskavdelning samt mejerikyl. Varumottagningen placerades på baksidan mot hamnen och 
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inrymde soprum, städförråd WC samt emballage och papperspress. Mot Floragatan och på 
hörnet mot Hamngatan fanns en servering med 68 platser, kapprum kök, diskrum, förråd, 
lagerlokal samt att personalentrén låg här. (Se originalritningar).   

Fasaderna är grundade på en grå betongsockel och tidstypiskt klädda med vit kalksandsten, s.k. 
”mexisten”, med grå fog i kombination med stora glasade fönsterpartier vid huvudentrén. 
Fasaden mot Floragatan har högt placerade rektangulära fönsterband samt fasadpartier av 
betongglassten. Fasaden mot Floragatan har sannolikt, kompletterats med ljusa partier av 
skivmaterial med ett rutmönster av mörkbrunt trä.  Dörrarna består av ursprungliga målade 
enkla plåtdörrar samt av senare tillkomna aluminiumdörrar med glasruta. Fasaduppbyggnaden 
med olika typer av material, så som glaspartier, betong, tegel och plåt förstärks genom den 
utkragande panelklädda taksargen som löper runt byggnaden som en gesims. Taket är 
tidstypiskt platt med sannolik både papp- och plåttäckning.  

 

 
Domusvaruhuset i Hjo, tidigt 1960-tal, vykort 

 

Geotekniska förhållanden - dagvatten 
Någon grundundersökning är inte gjord, men erfarenhetsmässigt finns stora lerområden i 
anslutning till Hjoåns norra strand.  

 

Radon 

Markradonundersökningen som utfördes i kvarteret Vågen under hösten 1993 visade att 
markradonhalten låg på 7 - 34 kBq/m3. Vid nybyggnation ska hänsyn tas till att marktypen är 
normalradonmark. Byggnaden skall uppföras i radonskyddande utförande.   

 

Offentlig och kommersiell service 
Planområdet ligger mitt i centrala Hjo som erbjuder service i form av butiker, restauranger, 
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caféer, apotek, bibliotek, biograf och livsmedelsaffär mm. I centrum finns även vårdcentral och 
folktandvård. 

Från busstationen i Hjo går bussar till Skövde, Tibro, Tidaholm mm. Planområdets närmsta 
busshållplats är Guldkroksskolan som ligger ca 500 meter öster om planområdet. 

Närmaste tågstation ligger i Skövde med tågförbindelser till bl.a. Göteborg och Stockholm. 

I Hjo tätort finns skola från årskurs F till och med årskurs 9. Närmaste skola är 
Guldkroksskolan, ca 600 meter söder om planområdet, förskola finns ca 400 meter åt 
nordväst. 

 

Offentliga platser, rekreation och lek 
Planområdet ligger på gångavstånd till Vättern, Stadsparken och hamnen som båda inhyser 
varsin populär lekplats.  

 

Vägar och trafik 
Hamngatan tillhör huvudnätet i Hjo kommuns trafikplan. 

 

Gång- och cykeltrafik 
I anslutning till planområdet finns ingen separerad cykelväg.  

BESKRIVNING AV PLANFÖRSLAGET  

 
Förslag på ny bebyggelse på kv. Åran   Illustration: Anders Bexelius 
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Ny bebyggelse 

Användning  
B – Bostäder. Planen ska utökas till att även medge bostäder. Bostäderna utförs i form av 
lägenheter ovanpå befintlig byggnad. Planen möjliggör ca 12 lägenheter. 
C – Centrum. Planen kommer att möjliggöra för centrumverksamhet i gatuplanet. Med 
användningen centrum avses all sådan verksamhet som bör ligga centralt eller på annat sätt vara 
lätt att nå för många människor. Centrum är en samlingsanvändning som är lämplig att använda 
där syftet är att det ska finnas en blandning av verksamheter. I centrum ingår en rad olika 
verksamheter som också kan återfinnas i andra användningar. Där ingår till exempel butiker, 
restauranger, kontor, gym, biografer, bibliotek, teatrar, museum, banker, apotek, hantverk och 
annan service. I användningen ingår även byggnader för religiösa ändamål, föreningslokaler, 
samlingslokaler, vuxenutbildning, hotell, vandrarhem och lättare former av vård och hälsovård 
som vårdcentral, fot- eller hudvård.  
 
Utformning. 
Planområdet och byggrättens utbredning motsvarar samma yta. Planen reglerar högsta tillåtna 
nockhöjd och takvinkel. Högsta nockhöjd regleras till 17,50 meter Balkonger får inte uppföras 
över gatumark.  
 

Gator och trafik 
Planerad byggnation ligger centralt i Hjo där Floragatan ansluter mot Hamngatan/Bangatan. 
Beräkningar har utförts för en framtidsprognos år 2040. Trafikmätning är utförd år 2015. 
Gällande framtidsprognos så har trafiken räknats upp enligt Trafikverkets uppräkningstal  

(EVA) för regionen. Gällande Magasinsgatan och Floragatan så finns det inte några 
trafikuppgifter och därför har trafikmängder för dessa gator uppskattats. 

 

In- och utfarter 
Angöring till boendegarage sker från Floragatan. 
 

Parkering 

Hjo kommun har ingen parkeringspolicy för ny bebyggelse. I markplan iordningsställs tolv 
garageplatser för de boende i huset. Gäster hänvisas till allmänna parkeringsplatser i hamnen. 

 

Tillgänglighet och säkerhet 
Bostadshuset förses med hiss och ska i övrigt följa de gällande tillgänglighetsbestämmelserna. 
Möjlighet att angöra byggnaden med taxi eller ambulans finns via Floragatan. Räddningstjänstens 
krav på framkomlighet vid en eventuell utryckning tillgodoses i planens förslag. 

 

Grundläggning och markarbeten 
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Någon grundundersökning är inte gjord men ska utföras i samband med genomförandeskedet. 

Störningar 

Buller  

Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216) innehåller riktvärden för 
bland annat vägtrafikbuller. De riktvärden för ekvivalent (genomsnittlig) ljudnivå som gäller för 
vägtrafik är 60 dBA vid bostadsfasad, alternativt 65 dBA vid bostadsbyggnader om högst 35 m2, 
samt högst 50 dBA vid uteplats. De beräknade ljudnivåerna ska redovisas om det inte kan anses 
obehövligt med hänsyn till bullersituationen, vilket enligt en preliminär bedömning innebär 
åtminstone 5 dBA under riktvärdena. 

Då byggnationen ligger centralt inom Hjo så utsätts den planerade byggnationen till viss del av 
trafikbuller varför Soundcon AB har kontaktats för att beräkna vilka trafikbullernivåer som kan 
förväntas att uppträda vid byggnationen i framtiden. Beräkningarna har utförts enligt nordiska 
beräkningsmodellen för vägtrafikbuller, SNV rapport 4653 och genomförts i programmet 
SoundPlan ver 7.4. Resultaten i bilaga 01 visar att de ekvivalenta ljudnivåerna vid planerade 
bostadsfasader ej överskrider 55 dBA. Således kan det konstateras att samtliga bostäder för Kv. 
Åran 2 uppfyller riktvärde gällande ekvivalenta ljudnivåer vid fasader.  Då samtliga bostäder har 
uteplatser (balkonger) riktade mot öst, sydväst så framgår det av bilagor att ekvivalent ljudnivå 
vid balkongsidor underskrider 50 dBA samt 70 dBA maximal ljudnivå. Således uppfylls riktvärde 
gällande uteplatser för samtliga bostäder.  

Teknisk försörjning 

Teknisk service 

Det planerade kvartersbehovet av elektricitet täckes genom befintlig transformatorstation i 
Samskoleparken. Uppvärmning med direktverkande el ska inte användas. 

 

Avfallshantering  

Soprum för hushållsavfall, källsortering och grovsoprum ska finnas i tillräcklig omfattning för att 
tillgodose såväl bostäder som butiker och och/eller annan verksamhet. 

 

Vatten och avlopp 

Fastigheten är ansluten till kommunens system för vatten och avlopp. 

 

Dagvatten 

Dagvattnet inom planområdet härrör i första hand från hårdgjorda ytor i form av tak på 
byggnader. 

PLANENS KONSEKVENSER 

Detaljplanens föreslagna utbyggnad bedöms ta hänsyn till allmänna intressen, naturvård, 
naturresurser, hälsa och säkerhet. Planen bedöms inte bidra till att några miljökvalitetsnormer 
överskrids och omfattar inte någon miljöfarlig verksamhet.  
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Påverkan på riksintresset för kulturmiljövård 

I sin kulturmiljöutredning ger Acanthus följande rekommendationer vid förändring av kvarteret: 
• Eventuella förändringar inom kvarteret Åran bör vara anpassade så att de 

kvaliteter och värden inom riksintressets kärnvärden inte går förlorade eller att de 
påverkas på ett negativt sätt. 

• Ny bebyggelse bör anpassas i höjd till intilliggande bebyggelse så att aktuellt 
byggnadsprojekt ansluter till stadens övriga karaktär där låga byggnadshöjder i 2-3 
våningar är det dominerande inslaget. 

• Byggnadens volym bör vara av traditionell art och inte avvika mot den stadssiluett 
som finns mot vattnet. Stadssiluetten mot vattnet är en viktig del av stadens 
karaktär och är i sig identitetsskapande. 

• Fasadmaterial och kulörer bör ansluta till stadens övriga karaktär såsom trä eller 
puts. De fasadmaterial som återfinns på befintlig byggnad såsom tegel, med glasade 
ytor bedöms vara lämpligt. 

Föreslagen förändring med en 4 våningars påbyggnad går således stick i stäv mot de givna 
rekommendationerna. Man kan dock hävda att byggnadens kulturhistoriska intresse främst 
ligger i ett ekonomi- såväl som socialhistoriskt perspektiv p.g.a. dess ursprungliga funktion som 
Domusvaruhus vilket utgör ett typiskt inslag i många svenska städer. Byggnaden i sig ingår inte i 
ett av riksintressets kärnvärden och dess värde är mer att betecknas som måttligt och av lokal 
betydelse.  

Byggnaden är redan frikopplad från omgivande bebyggelse och har inga likheter med typiska 
stadsbebyggelsen förutom den låga höjden. Norr om kvarteret Åran ligger Hotell Bellevue som 
enligt gällande detaljplan har rätt att bygga ytterligare en våning på befintlig byggnad. Öster om 
kvarteret finns Samskoleparken med Kulturkvarteret och Park i fonden och väster om 
kvarteret finns hamnen.  

Byggnadens placering innebär att inga viktiga utblickar mot Vättern kommer att skymmas i och 
med påbyggnaden. Genom att bebygga endast hälften av befintlig byggnad undviker man att 
lägenheterna mot Magasinsgatan i kvarteret Vågen får direkt insyn från den nya bebyggelsen. 
Den öppna takytan kan bli möjlig att använda som terrass för de boende i kvarteret Åran. 

Då förslaget skiljer sig från vad som traditionellt har byggts i Hjo stad har inga 
planbestämmelser angetts avseende utformning mer än en bestämmelse om att balkonger inte 
får uppföras på fasader som ligger mot allmän plats. Utformningsfrågor avseende materialval 
och färger på fasader och tak kommer att hanteras i samband med bygglovsskedet. 

 

Stadssiluett mot vattnet enligt förslag 

 

Trafik och bebyggelse 
Planförslaget kommer att innebära att behovet av parkeringsplatser kommer att öka ytterligare 
i ett område där trycket på parkeringsplatser redan är stort, särskilt sommartid. Jämfört med 
idag kommer viss störning att uppstå i närområdet i och med ett ökat antal bostäder och 
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därigenom ökad trafikmängd. Då området är centralt beläget bedöms möjligheterna att gå och 
cykla till och från området som goda. 

 

Naturmiljö och landskapsbild 
Utbyggnad av föreslagen detaljplan medför inte att några ytterligare ytor hårdgörs då 
planområdet i sin helhet redan är bebyggd. Stadslandskapsbilden kommer att förändras genom 
att den nu relativt låga byggnaden kommer att resa sig över omkringliggande byggnader. Detta 
kommer även att upplevas från vattnet. 

 

Sociala konsekvenser 
Planförslaget möjliggör ca 12 nya bostäder i form av lägenheter (bostadsrätter eller 
hyresrätter). Föreslagen bebyggelse utgör en naturlig utveckling av befintlig tätortsbebyggelse. 
Fler invånare i kommunen ökar underlaget för service och kollektivtrafik.  

GENOMFÖRANDE 

Organisatoriska frågor 

Tidplan 

Detaljplanen prövas enligt reglerna för utökat planförfarande. Planarbetet avses i huvudsak 
bedrivas enligt nedanstående tidplan:  

Samråd  jan 
Granskning  jan-feb 
Antagande  feb 
Laga kraft  mars 

 

Genomförandetid 
Genomförandetiden i planförslaget är 5 år från den dagen planen vinner laga kraft. 

 
Ansvarsfördelning, huvudmannaskap 
Planområdet omfattar inte någon allmän platsmark 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning 
Inga fastighetsåtgärder bedöms vara nödvändiga  

 

Ekonomiska frågor 
Kostnader 
Planarbetet bekostas i ett första skede av Hjo kommun som därefter tar ut planavgifter i 
samband med bygglov.  

Medverkande tjänstemän 

Planförslaget har upprättats av samhällsbyggnadsavdelningen Hjo kommun,  
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stadsarkitekt Charlotte Paulsson. 

Illustrationer av ny bebyggelse; Bexelius & co AB. 

Kulturmiljöutredning: Acanthus arkitektur och kulturvård 

Trafikbullerutredning: Soundcon 

Arbetet har skett i samverkan mellan Anders Bexelius och kommunens tjänstemän. 
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