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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 ett 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
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DETALJPLAN FÖR GREBBAN, DEL AV ÅSEN 5:11 

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 av: 

- Plankarta i skala 1:1000 (A2) 

- Planbeskrivning (denna handling) 

- Fastighetsförteckning  

- Undersökning om betydande miljöpåverkan 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2021 att ge förvaltningen i uppdrag att 
detaljplanelägga del av fastigheten Åsen 5: I för bostadsändamål. Planområdet är 
utpekat i såväl översiktsplan som bostadsförsörjningsprogram som ett 
utvecklingsområde för tätortsnära boende på landsbygden. 

Planens syfte 

Planen syftar till: 

• att möjliggöra byggrätt för tätortsnära bostäder på landsbygden. Syftet med 
detaljplanens utformning och reglering är att säkerställa en lämplig 
bebyggelsestruktur utifrån platsens förutsättningar och omkringliggande 
bebyggelse. 

  



 4(23) 

 

Förenlig med miljöbalken 

Planförslaget bedöms vara förenligt med miljöbalkens 3 kap. avseende god hushållning 
av marken. Kommunen anser att frågan om avvägning gentemot väsentliga 
samhällsintressen gjordes i Hjo kommuns översiktsplan som blev antagen, 2010.  

Bedömningen som gjordes är att planområde är lämplig att tas i anspråk för bland 
annat bostadsbyggelse. 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 

För att avgöra om planförslaget kan antas medföra en betydande miljöpåverkan har 
en undersökning enligt 4 kap 34 § Plan- och bygglagen och 6 kap 6 § Miljöbalken 
genomförts. Ett beslut om planförslagets miljöpåverkan, enligt Miljöbalken 6 kap 7 §, 
fattas i samband med granskning. 

 

Kommunen har bedömt att området är ur allmän synpunkt lämpligt för den 
användning som anges i planförslaget och att ett genomförande av planförslaget inte 
innebär betydande miljöpåverkan. 

 

Den checklista som ligger till grund för ställningstagandet om betydande 
miljöpåverkan bifogas som bilaga. 

Miljökvalitetsnormer 

Enligt 2 kap. 10 § PBL ska miljökvalitetsnormer, utifrån föreskrifter i 5 kap. 
miljöbalken, följas vid planläggning. Planförslaget bedöms inte medföra några 
betydande förändringar som kan innebära att miljökvalitetsnormer överskrids. 

 
Luft 

Luft i väst, luftvårdsförbundet för Västra Sverige genomför årliga mätningar av 
luftkvalitén i alla kommuner i Västra Götalands län utanför Göteborgsregionens 
område. Den senaste beskrivningen av luftkvalitén för Hjos kommun (2020-06-30) 
visar att miljökvalitetsnormer för luft inte överskrids. 
 

Aktuellt planförslag bedöms inte medföra risk för att miljökvalitetsnormer för luft 
överskrids. 

 

Vatten 

Planområdet ligger inom område för Karlsborg- S. Fågelås, Grundvattenförekomst. 
Statusklassningen för grundvattenförekomsten är god för gällande såväl kemisk som 
kvantitativ status. Påverkanskällor som bedöms kunna ha betydande påverkan på 
grundvattenförekomsten är förorenade områden samt jordbruk. 
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Planområdet ligger även i närhet till Hjoån som är ett vattendrag samt sjöarna 
Mullsjön och Vättern. Hjoån samt Mullsjön uppnår måttlig ekologisk status men 
uppnår ej god kemisk status. Vättern uppnår god ekologisk status men ej god kemisk 
status.  

 

Planområdet möjliggör ett relativt litet antal bostadsfastigheter som får bebyggas med 
villor. Området avses anslutas till kommunalt vatten och avlopp.  

 

Planen bedöms inte påverka möjligheterna för berörda vattenförekomster att uppnå 
miljökvalitetsnormerna. 

 

Buller 

Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader innehåller bestämmelser 
om riktvärden för buller utomhus för spårtrafik, vägar och flygplatser vid 
bostadsbyggnader. Bestämmelserna ska tillämpas vidbedömningen av om kravet på 
förebyggande av olägenhet för människors hälsa i plan- och bygglagen är uppfyllt i 
planläggning, bygglov och förhandsbesked. 

 

För aktuellt planarbete är nedanstående bestämmelser och riktvärden relevanta. 

 

Buller från spårtrafik och vägar 

3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 

1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 

2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats 

om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 

 

De bullerkällor som bedöms beröra planområdet utgörs av trafiken på Väg 195 samt 
Kapellvägen. 

 

För bullerberäkning, se Förändringar - Trafikbuller 

 

Tillkommande buller inom planområdet till följ av ett genomförande av detaljplanen 
bedöms inte medföra risk att överskrida miljökvalitetsnormer för omkringliggande 
bostäder. 
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PLANDATA 

Läge och areal  

Planområdet omfattar ca 2 hektar mark och ligger i 
Grebban, som är en landsbygdsort strax utanför Hjo. 

Planområdet är en öppen yta som avgränsas av en 
väg i söder, befintlig bostadsbebyggelse i öst 
och väst samt skyddsvärda ekar, 
björkdungar och jordbrukslandskap i norr. 
Området sluttar mot sydväst. 

Markägoförhållanden 

Planområdet ägs i helhet av Hjo kommun.  

För fullständig redovisning av ägarförhållanden, servitut 
och samfälligheter inom och intill planområdet, se 
tillhörande fastighetsförteckning. 

 
Kommunkarta med röd markering för planområdet. 
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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.  

 
Planområdet omfattas inte av några riksintresseområden. 

Översiktsplan 

I Hjo kommuns översiktsplan från 2010 beskrivs området enligt nedan: 

Grebban/Svärtan, alldeles invid väg 195, är Hjos mest centrala landsbygd. Idag finns ca 
40 villor och goda möjligheter finns att utöka bebyggelsen i området ytterligare. 
Största delen är idag inte planlagt, men ingår dock i samlad bebyggelse. 

 

Marken i Grebban och Svärtan är i huvudsak privatägd, men Hjo kommun äger ett 
mindre markområde i Grebban, väster om Movägen. Från detta sluttande områdes 
översta del erbjuds vacker utsikt över både Mullsjön och Vättern! 

 

Den nya GC-förbindelsen under väg 195 gör att Grebban/Svärtan numera utmärkt 
nås också till fots och med cykel. 

 
Ställningstagande: Grebban/Svärtan ska vidareutvecklas som ett tätortsnära, attraktivt, 
djurvänligt och lättillgängligt boende på landsbygden. 
 
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: 
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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.  

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. 
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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. 

 

I Hjo kommuns bostadsförsörjningsprogram från 2017 beskrivs området enligt nedan: 

Det är angeläget att uppmuntra nybyggnation i attraktiva lägen på landsbygden. I 
Grebban/Svärtan strax utanför Hjo finns goda möjligheter till utveckling av 
tätortsnära boende på landsbygden. 

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 
kilometer. 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. 

Detaljplaner 

Området är inte detaljplanelagt sedan tidigare.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR 

Jordbruksmark 

Enligt miljöbalkens 3 kap 4 § är jord- och skogsbruk av nationell betydelse. 
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar 
endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov 
inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan 
mark tas i anspråk. 

 

Väsentliga samhällsintressen kan vara att tillgodose bostadsförsörjningsbehovet, att 
kunna lokalisera bostäder och arbetsplatser nära varandra, att skapa väl fungerande 
och lämpliga tekniska försörjningssystem och att säkerställa viktiga 
rekreationsintressen. 

 

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 tomter för villor är stort, i princip är samtliga 
tomter som planlagts senaste åren bokade och intresset för att bygga i kommunen 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 vara 
på den mark som finns att tillgå. 

 

Lokaliseringen av planförslaget följer Översiktsplan 2010 som aktualitetsförklarades i 
juni 2017 genom beslut i kommunfullmäktige, samt kommunens 
bostadsförsörjningsprogram. Området bedöms utgöra en strategisk lokalisering av 
nya bostäder och ianspråktagande av marken utgör inte ett avbrott i ett 
sammanhängande område av jordbruksmark. 

 

Med motiveringen ovan bedöms 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. 
  



 11(23) 

 

Befintlig bebyggelse 

Planområdet är idag obebyggt. 

I direkt anslutning till planområdet finns fyra villor i sydväst som ansluter vidare ner 
mot den samlade bebyggelsen i Grebban. Norr om planområdet finns mer spridd 
bostads- och jordbruksbebyggelse. 

Trafik 

Biltrafik 

Planområdet ansluter till Kapellvägen som idag har en hastighetsbegränsning på 70 
km/h fram till ungefär där befintlig bebyggelse sydväst om planområdet börjar, då 
hastigheten begränsas till 30 km/h. 
 

Vid ett genomförande av planförslaget bör hastighetsbegränsningen på 30 km/h 
utökas för att gälla hela Kapellvägen. 

 

Kollektivtrafik 

Bussförbindelse till centrala Hjo finns söder om Grebban, cirka en kilometer från 
planområdet. 

Gång- och cykeltrafik 

Genom Grebban möjliggör hastighetsbegränsningen på 30 km/h en säker miljö för 
gång- och cykeltrafikanter. I de södra delarna av Grebban ansluter vägen till en 
relativt nybyggd gång- och cykelväg som möjliggör en säker färdväg hela vägen in till 
centrala Hjo. 

Service 

Planområdet ligger strax utanför Hjo tätort och har god tillgång till ett brett utbud av 
service i tätorten. 

Kulturmiljö 

Planområdet ligger i utkanten av Grebban, där kulturmiljön utgörs av Hjoån och den 
kvarndrift som satt prägel på området samt Svärtans kapell. 

 

Grebbans kvarn är belägen cirka en kilometer söder om planområdet. Grebbans 
kvarnmiljö utmärks av den tre våningar höga kvarnen med sitt höga hörntorn, 
utformad i tidstypisk industriarkitektur i rött tegel från 1900-talets början. 
Kvarnmiljön karaktäriseras även av ett litet fall med forsar, två gjutna broar med 
järnräcken, murad turbinränna, kvarnränna samt kvarndamm, delar av fördämning 
m.m. 
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Svärtans kapell, cirka 350 meter från planområdet, är uppfört 1931 efter ritningar av 
arkitekt Bernhard Schill. Träkapellet består av en rektangulär byggnadskropp, med 
något bredare västparti, Kyrkans trästomme är exteriört brädfodrad, rödmålad och 
genombryts av rundbågiga fönsteröppningar med vitmålade foder. Lertegeltäckt 
sadeltak med takryttare för klockan på nocken vid entrégaveln. 

Natur  

Det finns flera skyddsvärda ekar i anslutning till området samt ett utpekat 
biotopområde som definieras som Lövskogslund/Hagmarksskog. Den skyddsvärda 
naturmiljön utgör ett värde som bör bevaras. Det bedöms inte finnas anledning att 
detaljplanelägga biotopområdet. 

 
Strandskydd 

Planområdet omfattas inte av strandskydd. 

Geotekniska förhållanden 

Enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU) bedöms planområdet ligga inom mark 
som klassas som fastmark.  Fastmark definieras som mark med berg, morän, 
isälvssediment, grus, sten, blockjord. Klassningen är endast avsedd för en bedömning i 
tidiga skeden och ersätter ej platsspecifika undersökningar. 

 
  

Bedömning av geotekniska förutsättningar. Planområdet markerat i rött. 
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Fornlämningar 

Inom planområdet finns inga kända fornlämningar eller byggnadsminnen. 

Förorenade områden 

Inom planområdet finns inga potentiellt förorenade områden utpekade. 

Trafikbuller 

De bullerkällor som bedöms beröra planområdet utgörs av trafiken på Väg 195 samt 
Kapellvägen. 
 

För bullerberäkning, se Förändringar – Trafikbuller 

Översvämningsrisk 

Planområdet är inte beläget i närhet till vattenförekomst som riskerar att svämmas 
över. 

 

Även om marken inom planområdet bedöms ha goda förutsättningar att infiltrera 
dagvatten så innebär ett skyfall stora nederbördsmängder under en kort tid, vilket 
kan få följden att avrinning sker på markytan vilket kan leda till översvämning vid 
lågpunkter eller instängda områden. Vid ett skyfall bedöms vatten i huvudsak rinna 
över markytan ner mot Kapellvägen, delvis även mot naturområde nordost om 
planområdet. De relativt stora bostadsfastigheterna bedöms ha goda förutsättningar 
för placering och utformning av byggnader på ett sätt som minimerar risken för 
översvämning.  

Vägar i anslutning till planområdet 



 14(23) 

 

 
Ras- och skredrisk 

Planområdet bedöms inte ligga inom riskområde för erosion, skred eller ras. 

Teknisk infrastruktur 

Vatten, spillvatten och dagvatten 

För att försörja den planerade bebyggelsen med vatten och avlopp krävs utbyggnad av 
det allmänna VA-ledningssystemet. 

 

Avfall 

Avfallshanteringen sköts av Avfall & Återvinning Skaraborg. 

 

El, tele och bredband 

Hjo Energi AB ansvarar för el, fjärrvärme och stadsnät i området.  

Skanova ansvarar för telenätet. 

 
  

Skiss på karta med terrängskuggning 



 15(23) 

 

FÖRÄNDRINGAR 

Planens huvuddrag 

Detaljplanen reglerar i huvudsak mark för bostäder. I förslaget är området planerat 
för villabebyggelse på tomter runt ca 1300–1500 kvm. De relativt stora tomterna 
syftar till att behålla karaktären i området samt att begränsa trafikalstringen för att 
inte belasta den relativt smala Kapellvägen i allt för stor omfattning. 

De höjdskillnader som finns i området möjliggör för suterränghus men de relativt 
stora tomterna ger också möjlighet att placera vanliga villor på ett sätt som inte 
kräver allt för stora ingrepp i marknivåerna. 

Då omkringliggande bebyggelse inte har en enhetlig utformning bedöms inte krav på 
utformning och fasad behöva regleras i någon större omfattning. Höjdreglering, 
exploateringsgrad och placering bedöms som viktiga regleringar för att säkerställa 
områdets karaktär och omfattning. 

Exempel på utformning av området 
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Planbestämmelser i plankartan 

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

 

GATA En gata är en allmän plats som är avsedd både för fordonstrafik och 
gång- och cykeltrafik. 

 

Gatan inom planområdet har en bredd på 6 meter och ansluter till 
Kapellvägen i planområdets sydvästra del. Gatan avslutas med en 
vändplan i nordöst. Ur trafiksäkerhetssynpunkt bedöms det lämpligt 
att begränsa antalet utfarter mot Kapellvägen. Utfarten är placerad 
med syfte att uppnå bästa möjliga siktförhållande. 

 

PARK Park används för alla typer av grönområden som kräver skötsel och 
som helt eller till viss del är anlagda. Det kan till exempel vara delvis 
anlagda grönområden inom ett bostadsområde. 

Ytan med användningen park har undantagits från kvartersmark för 
bostäder eftersom förutsättningarna som bostadsmark är sämre än i 
övriga delar av planområdet. Ytan är bättre lämpad som grönyta med 
möjlighet att fungera som dagvatten/skyfallshantering.  

 

BOSTAD Bestämmelsen bostäder tillämpas för att möjliggöra för byggnation av 
bostäder, vilket är huvudsyftet med detaljplanen. 

 

e1 Största byggnadsarea är 20 % av fastighetsarean inom 
användningsområdet 

Reglering av byggnadsarea görs för att bibehålla karaktären i området 
genom att samspela med närliggande bostadsbebyggelse. 

 

d1 Minsta fastighetsstorlek är 1000 kvadratmeter 

Reglering av fastighetsstorlek görs för att bibehålla karaktären i 
området genom att samspela med närliggande bostadsfastigheter. 
Regleringen görs även för att begränsa antalet tomter och därmed 
även trafikalstringen för att inte belasta den relativt smala Kapellvägen 
i allt för stor omfattning. 
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d2 Största fastighetsstorlek är 1500 kvadratmeter 

Reglering av fastighetsstorlek görs för att bibehålla karaktären i 
området genom att samspela med närliggande bostadsfastigheter. 
Regleringen görs även för att begränsa antalet tomter och därmed 
även trafikalstringen för att inte belasta den relativt smala Kapellvägen 
i allt för stor omfattning. 

 

p1 Huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 meter från 
fastighetsgräns 

Reglering av placering av byggnader görs för att bibehålla karaktären i 
området genom att samspela med närliggande bostadsbebyggelse samt 
att begränsa trafikalstringen för att inte belasta den relativt smala 
Kapellvägen i allt för stor omfattning. 

 

p2 Komplementbyggnad ska placeras minst 2 meter från 
fastighetsgräns, alternativt byggas samman i gräns 

Reglering av placering av byggnader görs för att bibehålla karaktären i 
området genom att samspela med närliggande bostadsbebyggelse samt 
att begränsa trafikalstringen för att inte belasta den relativt smala 
Kapellvägen i allt för stor omfattning. 

 

F1 Endast friliggande en- och tvåbostadshus 

Reglering av utformning görs för att bibehålla karaktären i området 
och samspela med närliggande bebyggelse. Regleringen bedöms 
möjliggöra och begränsa bebyggelsen för att uppfylla planens syfte utan 
att reglera mer än vad som krävs. 

 

7.5 Högsta nockhöjd i meter för huvudbyggnad 

Reglering av utformning görs för att bibehålla karaktären i området 
och samspela med närliggande bebyggelse. Regleringen bedöms 
möjliggöra och begränsa bebyggelsen för att uppfylla planens syfte utan 
att reglera mer än vad som krävs. 

 

3 Högsta byggnadshöjd i meter för komplementbyggnad 

Reglering av utformning görs för att bibehålla karaktären i området 
och samspela med närliggande bebyggelse. Regleringen bedöms 
möjliggöra och begränsa bebyggelsen för att uppfylla planens syfte utan 
att reglera mer än vad som krävs. 
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27–45 Takvinkeln får vara mellan de angivna gradtalen 

Reglering av utformning görs för att bibehålla karaktären i området 
och samspela med närliggande bebyggelse. Regleringen bedöms 
möjliggöra och begränsa bebyggelsen för att uppfylla planens syfte utan 
att reglera mer än vad som krävs. 

 

Trafik 

Gatan inom planområdet har en bredd på 6 meter och ansluter till Kapellvägen i 
planområdets sydvästra del. Gatan avslutas med en vändplan i nordöst. Ur 
trafiksäkerhetssynpunkt bedöms det lämpligt att begränsa antalet utfarter mot 
Kapellvägen. Utfarten är placerad med syfte att uppnå bästa möjliga siktförhållande. 

 

Gatan inom planområdet är placerad på ett sätt som gör att tomterna norr om gatan 
ligger på relativt plan mark och att gatan utgör en avskärning mot tomterna söder om 
denna. På så vis kan system för omhändertagande av dagvatten från de norra 
tomterna placeras inom gatuområdet och hindra vattnet från att rinna över till de 
södra tomterna. 

 

Även om detaljplanen kommer att medföra mer biltrafik bedöms inte Kapellvägen 
påverkas i någon större omfattning. 

 

Parkering för bostäderna ska anordnas inom bostadsfastigheterna. 

Trafikbuller 

Omgivningsbuller 

Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader innehåller bestämmelser 
om riktvärden för buller utomhus för spårtrafik, vägar och flygplatser vid 
bostadsbyggnader. Bestämmelserna ska tillämpas vidbedömningen av om kravet på 
förebyggande av olägenhet för människors hälsa i plan- och bygglagen är uppfyllt i 
planläggning, bygglov och förhandsbesked. 

 

För aktuellt planarbete är nedanstående bestämmelser och riktvärden relevanta. 

 

Buller från spårtrafik och vägar 

3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 

1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 

2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats 

om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 
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Bullernivåerna från vägtrafiken har i detta fall beräknats med hjälp av Trivector Buller 
väg II. 
 

Följande trafikuppgifter och beräkningsinställningar har använts vid beräkning: 

 

Resultatet av bullerberäkningen ger en ekvivalent ljudnivå på 57 dBA och maximal 
ljudnivå på 64 dBA. 
 

Bullerberäkningen visar att riktvärdena för ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads 
fasad inom planområdet inte överskrids. Riktvärdena för ljudnivå vid uteplats riskerar 
att överskridas för byggrätter inom planområdet om de placeras oskyddade mot 
vägen. Genom att placera uteplatser vid fasad som vänds bort från vägen, utgör själva 
huset en bulleravskärmning som gör att riktvärdena för ljudnivå vid uteplats inte 
överskrids. Beräkningen är gjord med väg 195 som bullerkälla. Trafik på Kapellvägen 
utgör också en bullerkälla men med de låga trafikflödena och en hastighet på 30 km/h 
bedöms inte trafiken på Kapellvägen bidra till att riktvärdena för ekvivalent ljudnivå 
vid fasad överskrids. Eftersom riktvärdena vid uteplats redan riskerar överskridas av 
bullernivåerna från väg 195 förändrar inte heller en bullerberäkning för Kapellvägen 
regleringar i detaljplan för att säkerställa att riktvärdena kan uppfyllas. 

Gång-och cykelväg 

Inom planområdet bedöms gång- och cykeltrafik kunna dela utrymme med biltrafik. 

Natur 

Planområdet har anpassats för att inte planlägga de naturområden med naturvärden, 
som i huvudsak finns norr om området.  

Dagvatten 

Förslaget på utformning av planområdet syftar till att möjliggöra ett lokalt 
omhändertagande av dagvatten och hantering av skyfall. Gatans placering gör att 
vatten från de tomter som ligger norr om gatan rinner ner till gatan och kan därifrån 
ledas genom den naturliga sluttingen ner till det sydvästra hörnet av planområdet, där 
ingen bostadstomt har placerats. Dagvatten från de södra tomterna kan rinna till dike 
längs med Kapellvägen och vid behov även ledas till området i planens sydvästra hörn. 

 

I det sydvästra hörnet kan dagvatten infiltreras och ytan fungerar även som 
översvämningsyta vid kraftiga skyfall. 

 

Vägnamn Hastighet ÅDT Andel tunga fordon Vägbredd Mottagaravstånd 

Väg 195 80 km/h 3820 15% 7 100 m 
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Planområdets stora tomter och avsikten att bebyggas som villaområde ger även goda 
naturliga förutsättningar för naturlig infiltration inom tomterna. 

Brandvattenförsörjning 

Brandvattenförsörjning ska anordnas i området i samråd med Räddningstjänsten. 
Flödet i brandposterna ska dimensioneras enligt gällande krav. Byggherren ska 
redovisa att brandvattenförsörjningen är säkerställd i samband med bygglov. 

Avfallshantering 

Avfallshantering föreslås ske med hämtning av avfall på varje enskild tomt/fastighet. 

Teknisk infrastruktur 

Tekniska åtgärder 

Planförslaget innebär behov av utbyggnad av teknisk infrastruktur. 

 

Vattenfall Eldistribution AB är huvudman för det elnät som finns i omgivningen och 
svarar för drift fram till anvisad anslutningspunkt. Exploatören ansvarar för 
anslutningsavgift. 

 

Skanova äger teleledningar inom planområdet. Ägaren av teleledning svarar för drift 
och underhåll av dessa fram till anvisad anslutningspunkt. 

 

Utbyggnad vatten och avlopp 

Hjo kommun är huvudman för vatten- och avloppsnätet som ska byggas ut inom 
planområdet. Kommunen svarar därmed för utbyggnad, drift och underhåll fram till 
anvisad anslutningspunkt. Kommunen ansvarar även för omhändertagande av 
dagvatten på allmän plats. Exploatören ansvarar för anslutningsavgift. 

 

Avfallshantering 

Avfallshanteringen sker i samråd med avfallshantering Östra Skaraborg. 
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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. 

Konsekvenser av planens genomförande 

Planområdet är inte tidigare detaljplanelagt och omfattar en öppen yta 
jordbruksmark. Marken brukas inte. Vid ett genomförande av planen exploateras 
marken med bostäder samt tillhörande infrastruktur. 

 

Genom en ökning av antal boende i Grebban bidrar detta till en ökning av biltrafik 
och nyttjande av service i och kring planområdet. Planen har reglerats för att inte öka 
trafikflödet i en sådan omfattning att trafiksituationen kring området påverkas på ett 
betydande sätt. Planen möjliggör cirka 10–15 bostadsfastigheter som genom en 
lokalgata inom planområdet ansluts till Kapellvägen. Planen bedöms inte medföra 
negativa konsekvenser för trafiken på ett sådant sätt som föranleder åtgärder utanför 
planområdet. 

 

Detaljplanen syftar till att utgöra en naturlig förlängning av bebyggelsen i Grebban och 
inte utgöra en betydande förändring av bebyggelsestrukturen och utformningen. 
Konsekvenserna av upplevelsen av Grebban som helhet bedöms därmed som små. 

 

Planområdet begränsas för att inte omfatta befintliga naturområden med identifierade 
naturvärden. Ett genomförande av planen medför dock att naturområdena kan nyttjas 
som rekreationsområde för de boende. 

 

Utifrån avståndet mellan planområdet och de identifierade kulturhistoriska värdena, 
Grebbams kvarn samt Svärtans kapell, bedöms inte ett genomförande av planen 
medföra risk för negativa konsekvenserna på kulturvärdena. 

 

Planområdet avses anslutas till det kommunala va-nätet samt utformas för att 
möjliggöra lokalt omhändertagande av dagvatten. Dagvatten från bostadsbebyggelse 
bedöms generellt medföra relativt låga föroreningshalter av dagvatten. 
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Organisatoriska frågor 

Hjo kommun ansvarar för planarbetet. 

Ekonomiska frågor 

Kostnader 

Detaljplaneläggning inkl ev. utredningar 

Lantmäterikostnader för fastighetsreglering i enlighet med plan 

Utbyggnad av gata, va-nät, och iordningställande av eventuell dagvattenhantering 

Drift av gata, va-anläggning, allmän plats 
 

Intäkter 

Försäljning av tomter 

Anslutningsavgifter för vatten och avlopp 

Tidplan 

För detaljplanen gäller följande uppskattade tidplan: 

Samråd: kvartal 2, 2022 

Granskning: kvartal 3, 2022 

Antagande: kvartal 4, 2022 

Laga kraft: kvartal 4, 2022 

Genomförandetid 

Detaljplanens genomförandetid är 5 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. 
Under genomförandetiden får planen bara ändras mot berörda fastighetsägares vilja 
om det är av stor allmän vikt eller av nya förhållanden av stor vikt som inte kunde 
förutses vid planläggning (se PBL kap 4 § 39). 

 

Ändras eller upphävs planen under genomförandetiden har fastighetsägaren rätt till 
ersättning från kommunen för den skada det medför. Efter genomförandetidens slut 
fortsätter detaljplanen med dess rättigheter att gälla men ändras eller upphävs planen 
finns ingen rätt till ersättning för de rättigheter som går förlorade (se PBL kap 14 § 9). 

Huvudmannaskap och ansvar 

Allmän plats  

Kommunen är huvudman för allmän plats. Kommunen ansvarar för och bekostar 
åtgärder på allmän plats såsom anläggande av gata inklusive nödvändig belysning samt 
iordningställande av parkmark. Kommunen ansvarar för drift och underhåll av de 
delar av detaljplanen som betecknas Gata och Park. 
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Kvartersmark  

Planområdet rymmer kvartersmark med användningsområde Bostad. Inom 
kvartersmark ansvarar fastighetsägare/exploatör för och bekostar uppförande, drift 
och underhåll av bebyggelse. Fastighetsägaren/exploatören ansvarar för alla 
erforderliga lov och tillstånd som krävs samt anslutningskostnader fram till 
fastighetsgräns. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsindelningsbestämmelser 

Området omfattas inte av fastighetsindelningsbestämmelser. 

 

Förändrad fastighetsindelning 

Fastighetsbildning behövs för att anpassa fastighetsindelningen till detaljplanen. 

Kvartersmarken inom planområdet kommer att delas in i flera bostadsfastigheter. 
Mark som enligt detaljplanen ska utgöra allmän plats ska genom fastighetsreglering 
överföras till lämplig kommunal fastighet. 

 

Kommunen ansöker om fastighetsbildning för att överföra mark som utgör allmän 
plats till en kommunal fastighet. Kommunen ansöker om fastighetsbildning för att dela 
in marken i bostadsfastigheter i enlighet med detaljplanens bestämmelser om 
faststighetsstorlek. 
 
Fastighetskonsekvenstabell 
Fastighet Konsekvenser 

Åsen 5:11 Ett genomförande av detaljplanen förutsätter att bostadstomter 
avstyckas från Åsen 5:11.  

 

Mark föreslagen som allmän plats (gata, park) bör genom 
fastighetsbildning bilda en ny fastighet. 
 

Medverkande 

Detaljplanen har tagits fram av Structor Miljöteknik AB i samarbete med Hjo 
kommun.  

 

Patrik Igelström  Ulrika Åberg 

Planarkitekt, Hjo kommun  Planarkitekt, Structor Miljöteknik AB 
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