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INLEDNING 

Vad är en detaljplan? 

En detaljplan regleras genom Plan- och bygglagen (PBL) och  

Processen vid ändring av detaljplan 

En planprocess kan genomföras i olika förfaranden. I huvudsak används tre 
förfaranden vid upprättande av en detaljplan: standardförfarande, begränsat 
förfarande eller utökat förfarande. 

Denna ändring av 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. 

 

 

  

Samråd Granskning Antagande Laga kraft
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Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjo-Bengtstorp 1:19 
m.fl. (D166) + ändring (D178) 

HANDLINGAR 

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

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. 

När en detaljplan ändras behöver inte en särskild planbeskrivning tas fram till 
ändringsbeslutet. I stället ska den ändrade detaljplanens planbeskrivning 
kompletteras med en beskrivning av ändringen. Denna planbeskrivning ska därför 
läsas tillsammans med planbeskrivningen för Detaljplan för del av fastigheten Hjo-
Bengtstorp 1:19 m.fl. (D166). 

Planhandlingar består utav: 

- Plankarta i skala 1:2000 (A2) 
- Planbeskrivning (denna handling) 
- Fastighetsförteckning 
- Undersökning om betydande miljöpåverkan 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

Avsikten med ändringen av detaljplanen 

Trakten kring Mullsjön har sedan lång tid varit attraktiv för fritidsboende och ett 
flertal olika husgrupper har vuxit upp utspridda runt sjön. De senaste åren har 
det byggts flera nya hus, såväl fritidshus som hus för åretruntboende.  

Under 2021 har detaljplanerna för de två områdena Varpet och Björkviken söder 
om Mullsjön genomgått ändringar motsvarande dem som framgår av rubricerat 
planförslag.  

Avsikten med ändringen är att utöka byggrätten för bostäder inom planområdet 
för att möjliggöra bättre förutsättningar för permanentboende. 
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Varför ändring av detaljplan valts i stället för upphävande eller 
ny detaljplan 

Ändringar i en detaljplan kan göras om ändringen är förenlig med planens syfte, 
med övriga planbestämmelser och i övrigt inte innebär några olägenheter. 

För detaljplan D166 anges syfte och huvuddrag enligt följande: 

Detaljplanens syfte är att reglera befintlig bebyggelse samt möjliggöra viss 
utveckling. Planområdet består av ett femtiotal befintliga bostadshus för 
fritidsboende. Planen medger uppförande av ytterligare ett trettiotal 
bostadshus. För närvarande pågår anslutning av området till kommunens 
vatten- och avloppssystem. Detta väntas medföra ett ökat intresse för att 
bosätta sig i området, även för helårsboende. Marken är i enskild ägo och 
exploateringen ska också ske i enskild regi. Planens genomförande bedöms 
inte medföra betydande miljöpåverkan eller att gällande miljökvalitetsnormer 
överskrids. 

Hjo kommun har valt att ändra gällande detaljplan då den bedöms utgöra en väl 
fungerande plan med ett syfte och reglering av användningsområde som även 
fortsatt bedöms fungera väl på platsen. Genom en planändring kan mindre 
justeringar göras för att anpassa planen efter kommunen intentioner att 
möjliggöra den utveckling av området till permanentboende som redan har 
påbörjats och som bedöms lämpligt. Genom ändringen görs planen mer 
användbar och funktionell. 

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

Gällande detaljplan 

Ändringen sker inom detaljplan D166 (1497-P102), Hjo Bengtstorp 1:19 m.fl. som 
antogs av kommunfullmäktige och vann laga kraft 2009-09-26. 

Den gällande detaljplanen föreskrev att byggnadsarean för varje tomt fick uppgå 
till högst 90 kvadratmeter för huvudbyggnad samt högst 30 kvadratmeter för 
uthus men dock till högst 15 procent av tomtarean. Byggnadshöjden var satt till 3 
meter. 

2011 ändrades planen genom ”Ändring av detaljplan för Hjo-Bengtstorp 1:19 
m.fl.”, D178 (1497-P113) laga kraft 2011-07-05.   
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Ändringen 2011 innebar att de högsta tillåtna areorna ökades till 110 respektive 
30 kvadratmeter, dock till högst 20 procent av tomtarean. Byggnadshöjden 
ökades till 3,5 meter. 

Genom nu rubricerat förslag till ändring, ersätts ”Ändring av detaljplan för Hjo-
Bengtstorp 1:19 m.fl.”, D178 (1497-P113). 

FÖRÄNDRINGAR 

Planbestämmelser i plankartan 

Motiven till de enskilda regleringarna som omfattas av beslutet om ändring av 
detaljplanen. Redovisningen ska göras utifrån detaljplanens syfte samt 2 kap. plan- 
och bygglagen (2010:900), 

Nedan redovisas och motiveras de nya bestämmelser i plankartan 

e1 Högsta utnyttjandegrad är 20 % av tomtarean. 

Denna egenskapsbestämmelse används för att reglera ytan av 
exploateringen inom respektive tomt.  

Begreppet tomt används eftersom flera befintliga bostadstomter inte är 
avstyckade som separata fastigheter. För att avgöra vilket område som 
är en eller flera byggnaders tomt kan man beakta om det finns 
avgränsningar med exempelvis staket eller häckar eller om 
terrängförhållandena i övrigt ger intryck av att markområdet kan 
betraktas som tomtmark. Andra exempel på avgränsningar kan vara 
skogskant, vägkant, strandlinje eller andra terrängförhållandena som ger 
intryck av att vara en avgränsning. Var tomten slutar kan även avgöras av 
vilken användning marken har i detaljplan. Exempelvis kan tomtgränsen 
vara där kvartersmark och allmän platsmark möts i detaljplan. 

I gällande detaljplan (D166) finns illustrerade tomtlinjer som bör 
användas vid osäkerhet om tomtindelning. 

Där separata bostadsfastigheter finns ska begreppet tomt motsvaras av 
fastighetens avgränsning. 

e2 Största area för huvudbyggnad är 150 kvm per tomt.  

Se beskrivning ovan gällande begreppet tomt. 

Arean avser byggnadsarea; den yta byggnaden tar upp på marken. 

Genom en ökning av byggrätten ges bättre förutsättningar för att nyttja 
tomten för byggnation av permanentbostadshus. 
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e3 Största area för komplementbyggnad är 40 kvm per tomt.  

Se beskrivning ovan gällande begreppet tomt. 

Arean avser byggnadsarea; den yta byggnaden tar upp på marken 

Idag ställs krav på större garage och mer förvaringsmöjligheter, vilket är 
anledningen till den utökade byggrätten av komplementbyggnader. 

3,5 

[inom 

romb] 

Högsta byggnadshöjd 3,5 meter över markens medelnivå vid byggnaden. 

Byggnadshöjden ökas för att klara de tekniska egenskapskrav som ställs 
vid nybyggnation av bostäder. 

Byggnadshöjden räknas till skärningen mellan fasadplanet och ett plan 
som med 45 graders lutning inåt byggnaden berör byggnadens tak. 
Byggnadshöjden ska räknas från medelmarknivån invid byggnaden. I 
okomplicerade fall kan man räkna ut detta genom att ta medelvärdet av 
marknivån vid byggnadens fyra hörn. 

 

Planbestämmelser som utgår 

Planbestämmelser som utgår ur plankartan i D166, laga kraft 2009-09-26 

 
Högsta tillåtna byggnadsarea 90 kvm för huvudbyggnad per 
tomt. Därutöver får uthus med sammanlagt högst 30 kvm 
uppföras. 

Denna bestämmelse tas bort för att möjliggöra en utökning 
av byggrätten. 

 
Den sammanlagda byggnadsarean får inte överstiga 15 
procent av tomtarean.  

Denna begränsning utökas till 20 %. 
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Antal våningar. Högsta byggnadshöjd 3,0 meter. 

En byggnadshöjd på 3 meter bedöms inte vara tillräcklig för 
att kunna bygga bostadshus utifrån de tekniska 
egenskapskrav som ställs. 

Planbestämmelser som upphävs i D178, laga kraft 2011-07-05 

e110+30 Högsta tillåtna byggnadsarea 110 kvm för huvudbyggnad per 
tomt. Därutöver får uthus med sammanlagt högst 30 kvm 
uppföras. 

Denna bestämmelse tas bort för att möjliggöra en utökning 
av byggrätten. 

Övriga justeringar av plankartan 

För att anpassa planen till befintlig utformning av området har en gata tagits bort i 
ändringen av planen. Gatan är inte utbyggd och tillfart till de tre fastigheter som 
gatan ska tjäna är ordnad på annat vis. 

Vattenfall har ett önskemål att E-områdenas areal utökas till 10*10 meter där 
transformatorstationer placeras centralt. Det östra E-området i planen utökas för 
att omfatta en yta på 10x10 meter. Detta påverkar inte någon bebyggd 
bostadsfastighet. Det västra E-området utökas inte eftersom det kräver att 
planområdet görs större, vilket är olämpligt i en planändring. E-områdets läge 
innebär dock inte att bebyggelse planeras närmare än 5 meter från 
transformatorstationen, eftersom denna skiljs från kvartersmark för bostäder 
genom planlagd gata. 

Ursprunglig plankarta, med väg Planändring, väg borttagen 

Ursprunlig plan, mindre E-område Planändring, utökat E-område 
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Genomförandetid för ändrade planbestämmelser 

Genomförandetiden för de ändrade planbestämmelserna är 5 år. 

KONSEKVENSER 

Planförslaget innebär i första hand att det blir möjligt att bygga större bostäder 
inom området då byggrätten utökas från 110+30 kvm till 150+40 kvm. Den 
sammanlagda byggnadsarean får dock inte överstiga 20 procent av tomtarean. 
Detta kommer att innebära att tomter som understiger 950 kvm inte har 
möjlighet att utnyttja byggrätten fullt ut. 

Service 

Möjligheterna till permanentboende kan komma att öka behoven av viss service. 

Skyfall och höga vattennivåer 

Planändringen innebär att andelen hårdgjorda ytor kan öka inom området till följd 
av en ökning av byggrätten. Ändringen av planen innebär inte att nya byggrätter 
tillkommer. Även om ett genomförande av detaljplanen innebär att bebyggelsen i 
området ökar så är området även fortsatt relativt glest bebyggt, och ingår i ett 
större område med en stor andel icke hårdgjorda ytor. Översvämningsrisken till 
följd av skyfall bedöms som låg då planområdet inte heller omfattar några 
instängda områden och ändringen inte medför en betydande ökning av hårdgjorda 
ytor i jämförelse med gällande detaljplan. 

Kvartersmark för bostäder på ortofoto 
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Området kring Mullsjön i Hjo kommun är översvämningskänsligt och har tidigare 
drabbats av översvämningar. Tidigare översvämning har främst drabbat 
fritidshusbebyggelsen längs de flacka områdena på sjöns östra och norra sida. 
Även stora arealer åkermark öster om sjön har översvämmats.  

Med anledning av översvämningarna kring Mullsjön såg kommunen ett behov av 
ett underlag för bedömning av översvämningsrisken för befintlig och planerad 
bebyggelse runt sjön. DHI tog därför, på uppdrag av kommunen, år 2016, fram en 
utredning av översvämningsrisken kring Mullsjön i dagens och ett framtida klimat. 

Syftet med utredningen är att beräkna högvattennivåer i Mullsjön och 
motsvarande översvämningsytor för händelser med återkomsttiden 100 år och 
200 år för dagens klimat och ett framtida klimat. 

Resultaten från utredningen kan sammanfattas i följande punkter: 

• Mullsjöns högvattennivå med 100 till 200 års återkomsttid beräknas ligga i 
intervallet +133,90 m till +133,95 m (RH2000) för dagens och ett framtida klimat. 

• För den framtida högvattennivån med återkomsttiden 200 år ger beräkningarna 
nivån +133,95 m (RH2000). Detta motsvarar ungefär maxnivån vid 
översvämningen 2007 och kan vara en lämplig nivå att utgå ifrån i samband med 
fysisk planering. 

I aktuell detaljplan finns bestämmelse om lägsta golvhöjd inom alla byggrätter 
närmast Mullsjön. Lägsta golvhöjd är +135 meter (lokalt höjdsystem). Det lokala 
höjdsystemet som användes runt Mullsjön inklusive Bengtstorp då detaljplan togs 
fram kan översättas till nuvarande höjdsystem RH 2000 genom att addera 13 cm.  

Detta innebär att lägsta golvhöjd är +135,13 omräknat till RH2000.  

Alla byggrätter närmst sjön är bebyggda. Det bedöms inte finnas behov av 
ytterligare reglering av detaljplanen gällande hantering av skyfall och höga 
vattennivåer. 

Vatten- och avloppsnät 

Planområdet ingår inte i kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

Planområdet är anslutet till en kommunal stamledning som ansluter till lokala 
ledningar i området. Ledningarna inom området ingår i en samfällighet. Alla 
fastigheter i Bengtstorp har på så vis möjlighet att ansluta sig till kommunalt 
vatten och avlopp.  

Anläggningen är dimensionerad även för att klara tillkommande obebyggda 
fastigheter. 
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Dagvatten 

Dagvatten hanteras genom lokalt omhändertagande. Föroreningshalterna för 
småhusbebyggelse är generellt låga och den ökade byggrätten bedöms inte 
innebära en betydande ökning av dagvattenflöden på ett sätt som riskerar att 
försämra vattenkvaliteten eller äventyra miljökvalitetsnormen i Mullsjön.  

Strandskydd 

Strandskyddet är upphävt för kvartersmarken inom planområdet.  

Geoteknik och markens lämplighet 

Planändringen innebär att byggrätten ökar inom området, från 120 till 190 
kvadratmeter. Ändringen av planen innebär inte att nya byggrätter tillkommer. 

Ändringen medför inte en betydande ökning av byggrätten i jämförelse med 
gällande detaljplan på ett sätt som bedöms påverka bedömningen av markens 
lämplighet utifrån geotekniken i området.  

Trafik 

Gång- och cykeltrafik 

Cykelväg finns mellan Hjo och Högaliden vilken underlättar för cykelpendling 
mellan området och Hjo tätort. Då cykelvägen är helt separerad från bilvägen 
utgör den en trygg väg även för barn. 

Strandskydd gäller inom blå skrafferad yta 
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Kollektivtrafik 

Området där detaljplanen är belägen räknas som landsbygd och kan enligt Västra 
Götalandsregionens Landsbygdsutredning, förvänta sig ett grundutbud av 
kollektivtrafik i form av anropsstyrd trafik, med syfte att kunna ta sig till service 
minst en gång per dag. 

Skolskjuts 

Hjo kommun ordnar kostnadsfri skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskolan 
och grundsärskolan under förutsättning att vissa villkor uppfylls. Ett sådant villkor 
kan vara skolvägens längd. 

Biltrafik 

Planområdet angränsar i söder till väg 2879 (Korsbergavägen) för vilken 
Trafikverket är väghållare. Senaste trafikflödesmätning 2012 visar på 450 fordon, 
varav 30 lastbilar, per årsmedelsdygn (ÅDT). Hastigheten är 70 km/h och inte 
långt efter planområdet mot Hjo stad finns separat gång- och cykelväg. 

Utökade byggrätter kan innebära att antalet åretruntboende i områdena ökar. 
Detta kan i sin tur komma att generera större trafikmängder på väg 2879 
(Korsbergavägen). Idag är cirka 40 tomter inom detaljplaneområdet obebyggda, 
vilket enligt Trafikverkets trafikalstringsverktyg innebär en ökning med cirka 250 
trafikrörelse per dygn med bil, vid permanentboende på landsbygden.  

I den ÅVS för väg 2879, Hjo-Korsberga, som ska genomföras under 2022 har 
Trafikverket föreslagit att vägsträckan bör studeras utifrån brister, behov och 
förslag till mindre åtgärder. Denna ÅVS ska tas fram gemensamt med Hjo 
kommun. Enligt Trafikverket kommer vägen inte att få någon större 
standardhöjning under överskådlig tid. 

Ekonomiska konsekvenser 

Planavgift kommer att tas ut i samband med bygglov.  

I samband med nybyggnation kommer avgifter för vatten och avlopp samt bygglov 
att tas ut i enlighet med Hjo kommuns taxor.  
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