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Planens syfte och huvuddrag 

Inom planområdet gäller idag markanvändningen Industri. Syftet med detaljplanen är att 

möjliggöra detaljhandel och verksamheter inom det föreslagna planområdet. Handel bedrivs i 

viss utsträckning redan idag och planförslaget syftar därför också till att säkerställa att befintlig 

bebyggelse blir planenlig.  

 

Handlingar 
Plankarta 

Planbeskrivning 

Undersökning 

Grundkarta 

Fastighetsförteckning 

 

 

Miljöbedömning 

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 av byggnadsnämnden i 

samband med granskning. Kommunen har bedömt att området är ur allmän synpunkt lämpligt 

för den användning som anges i planförslaget och att det inte innebär betydande miljöpåverkan. 

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

som bilaga.  
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Förutsättningar 

Administrativa frågor  

Detaljplanearbetet sker med utgångspunkt från plan- och bygglagen (SFS nr: 2010:900) och dess 

lydelse efter januari 2015. Planprocessen genomförs som standardförfarande. Samråd om 

planförslaget har skett 2018-09-17 – 2018-10-14. Nästa steg i planprocessen är granskning, 

innan beslut om antagande kan fattas. 

 

Planområdets omfattning 

Det föreslagna planområdet utgörs av del av kvarteret Spettet och arean uppgår till ca 1,6 ha. 

 

Markägare 

Fastigheterna inom planområdet är i privat ägo. 

 

Gällande detaljplan 

För fastigheterna Spettet 2, 3 och 4 gäller stadsplan S32 från 1964 och för Spettet 5 och 6 

detaljplan D109 från 1996. Markanvändningen utgörs av Område för industriändamål (S32) samt 

Industri och E1 Transformator (D109).  

 

Aktuellt planuppdrag 

Kommunstyrelsen i Hjo kommun fattade 2018-04-11 beslut om att ge förvaltningen i uppdrag 

att upprätta ny detaljplan för kvarteret Spettet och beslutade att byggnadsnämnden kan besluta 

om antagande.  

 

Översiktsplan 

I Hjo kommun gäller Översiktsplan 2010 där området på markanvändningskartan ingår i 

markanvändningen Tätort. Området ingår i följande riktlinje för Handel och service: ”Planlagd 

mark och attraktiva ytor för affärslokaler ska finnas för etablering av ny handel, både i centrum, 

i Hjo norra industriområde samt i det redan etablerade handelsområdet på Skövdevägen."  

 

Riksintressen 

Planområdet ingår i följande riksintressen: 

Miljöbalkens tredje kapitel: 

Område med särskilt behov av hinderfrihet 

Stoppområde för höga objekt 

Miljöbalkens fjärde kapitel: 

Rörligt friluftsliv 

 

Det föreslagna planområdet är idag fullt utbyggt och bedöms inte påverka riksintressena. 
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Fornlämningar 

Inom planområdet finns inga kända fornlämningar.  

 

Beskrivning av bebyggelsen inom och utom planområdet 

Bebyggelsen inom och utom området utgörs av stora och små byggnader för industri och 

handel. I norr finns obebyggd mark som är planlagd som industrimark. Närmsta bostad ligger ca 

100 meter från planområdet. 

 

Mark och vegetation 

Marken inom planområdet består till stor del av hårdgjorda ytor som hör till 

industrifastigheterna. Utom planområdet finns i väster en allé i som leder till Åsens gård och i 

norr odlad mark. Enligt Sveriges geologiska undersöknings (SGUs) kartvisare innehåller 

planområdet främst postglacial sand. 

 

Trafik och parkering 

Angöring 

Fastigheterna angörs från Industrigatan och Tubgatan. 

 

Gång- och cykeltrafik 

Gång- och cykeltrafik når planområdet främst via gång- och cykelvägen på den gamla banvallen, 

alternativt via gång- och cykelvägen på Sveavägen och vidare på Industrigatan.  

 

Kollektivtrafik 

Närmsta hållplats för buss är Rosenlund på Skövdevägen ca 100 meter från planområdet. 

 

Parkering 

Parkering sker inom varje fastighet. 

 

Teknisk försörjning 

Vatten, avlopp och dagvatten 

Fastigheterna inom planområdet är anslutna till det kommunala ledningsnätet. Det gäller även 

dagvattnet vars recipient är Vättern. VA-ledningar med avtalsservitut till förmån för Hjo 

kommun finns inom fastigheten Spettet 5. 

 

El-teknisk infrastruktur 

Hjo energi ansvarar för försörjning av el, fjärrvärme och bredband. Fastigheter inom 

planområdet är anslutna till eller kan anslutas till fjärrvärmenätet. El-ledningar med 

avtalsservitut till förmån för Hjo Energi finns inom fastigheten Spettet 5. En transformator med 

avtalsservitut finns på fastigheten Spettet 5. 
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Avfallshantering 

Hjo kommun ingår i Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS). Enligt 

förbundets avfallsplan ansvarar fastighetsägaren för att tillhandahålla utrymmen och ge en 

förutsättning för avfallshanteringen medan AÖS ansvarar för att samla in hushållsavfall och se till 

att det slutligt omhändertas enligt fastställd taxa. 

 

Föroreningar/Radon 

Fastigheten Spettet 6 finns upptagen i EBH-stödet som är länsstyrelsens databas över potentiellt 

förorenade områden i länet. Verksamheten på fastigheten är branschklassad som 

bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkerier men har inte blivit riskklassad vilket innebär att den 

enbart utgör en potentiell förorening. Om förorening påträffas på någon av fastigheterna inom 

planområdet ska kontakt tas med Miljösamverkan Östra Skaraborg. 

 

Radonhalterna i Hjo stad är generellt låga. Någon mätning har inte genomförts inom 

planområdet. 

 

Störningar 

Buller 

Pågående markanvändning inom planområdet utgörs av industri. Planförslaget bedöms inte 

generera avsevärt mycket mer trafik. Närmsta bostad ligger ca 100 meter från planområdet och 

däremellan går även Skövdevägen, en av huvudinfarterna till Hjo stad. Avståndet till vägmitt från 

fasad inom planområdet är ca 16 meter. Årsdygnstrafiken på Industrigatan har beräknats till 

2405 ca 70 meter öster om Nettos utfart. Hastigheten är 40 km/h. Med hjälp av metod 2 i 

Boverkets och SKLs broschyr ”Hur mycket bullrar vägtrafiken” beräknas ljudnivå vid fasad inom 

planområdet till ca 54 dBA. Planförslaget bedöms inte påverka ljudnivåer vid närmsta 

bostadsfasader negativt.   
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Risker 

Farligt gods/närheten till Skövdevägen 

Skövdevägen är idag en sekundär transportled för farligt gods och del av planområdet befinner 

sig inom det riskhanteringsavstånd om 150 meter från transportleden som anges i 

Länsstyrelsens riskpolicy ”Riskhantering i detaljplaneprocessen”. I riskpolicyn finns en 

vägledande zonindelning där zonerna representerar möjlig markanvändning i förhållande till 

transportled för farligt gods. 

 
 

I enlighet med zonindelningen ovan kan marken i anslutning till planområdet och planområdet 

beskrivas enligt följande: 

 

Skövdevägen (195.2): 

Skövdevägen är en av huvudinfarterna till Hjo stad och förbinder centrala Hjo med väg 195 och 

väg 194 till Skövde. Väg 194 har också avfart till Tibro, framförallt via väg 201. Den del av 

Skövdevägen som ligger i närheten av planområdet utgörs till största delen av en stäcka med 

hastighetsbegränsningen 30 km/h, hållplats för kollektivtrafik och ett övergångsställe. På en 

mindre del av sträckan är hastighetsbegränsningen 40 km/h. Vid en mätning i september 2019 

var årsdygntrafiken på Skövdevägen 4135 varav 4% var lastbilar. Mätningen är gjord öster om 

infarten till Industrigatan vid Guldkroken. 

 

Zon A 

Ingen del av planområdet ligger inom zon A. Zon A utgörs av trafik (Skövdevägen och 

Industrigatan), parkering och en större byggnad.  
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Zon B 

Inom zon B ligger fastigheten Spettet 5 och en mindre del av Spettet 4. Den föreslagna 

markanvändningen Industri, Detaljhandel och Verksamheter bedöms rymmas inom zon B i det 

aktuella planområdet. Pågående verksamheter är en färgaffär och förråd/kontor. 

 

Zon C 

Inom zon C ligger större delen av fastigheterna Spettet 6, 4 och 3 samt del av Spettet 2. Även 

här ryms den föreslagna markanvändningen inom zonen. Pågående verksamheter är 

förråd/kontor, en färgaffär och en byggvaruhandel. 

 

Utanför riskhanteringsavståndet 

Del av Spettet 4 och större delen av Spettet 2 ligger utanför riskhanteringsavståndet. 

 

 

Ungefärlig avgränsning av zoner 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

C 

Skövdevägen 
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Gasolcistern 

På fastigheten Spettet 1 finns en gasolcistern. Inför granskningen har en riskutredning tagits 

fram (Brandprojektering 2020-04-22) för att utreda den risk som cisternen utgör i förhållande 

till planförslaget och vilka åtgärder som kan vara nödvändiga för att tillåta detaljplanen. 

Riskanalysen visar att planområdets närhet till gasolcisternen innebär att riskreducerande 

åtgärder ska vidtas för att erhålla en acceptabel risknivå. Följande åtgärder för tillkommande 

bebyggelse föreslås i enlighet med utredningens alternativ 3b: 

• Byggnadsfria och öppna ytor inom 75 meter som direkt vetter mot cisternen ska inte 

utformas så att det uppmuntrar till stadigvarande vistelse. Ett mindre antal 

parkeringsplatser, gång- och cykelstråk och tekniska anläggningar kan ses som ej 

stadigvarande vistelse. 

• Alla byggnadsfasader inom 50 meter som vetter direkt mot cisternen ska vara en 

brandskyddad fasad i minst brandteknisk klass REI 120 och vara av tung konstruktion. 

• Inga fönster ska finnas på de fasader som vetter mot cisternen inom 50 meter. 

• Varje lokal/utrymme, inom cirka 75 meter från cisternen, ska ha tillgång till minst en 

utrymningsväg i byggnadens fasad som vetter bort från cisternen. 

• Inga personintensiva verksamheter (samlingslokaler >300 personer) eller verksamheter 

specifikt inriktade för människor med större skyddsbehov ska anläggas inom 75 meter 

från cisternen. 

• Anordna ett vägräcke mellan Tubgatan och cisternen för att förhindra risk för 

påkörning. Det ska även finnas påkörningsskydd vid cisternen inom verksamheten. 

 

 

 

Trafiksäkerhet 

Kommunen kommer att bevaka ett eventuellt behov av trafiksäkerhetshöjande åtgärder, 

framförallt i planområdets västra del på Industrigatan. Utrymme för åtgärder finns i gällande 

detaljplaner. 
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Planförslagets innebörd och konsekvenser 

 

Förändringar och konsekvenser 

Planförslaget innebär att markanvändningen Industri kompletteras med markanvändningen 

Detaljhandel och Verksamheter. Ingen användning avses vara dominerande. 

 

För fastigheterna Spettet 2, 3 och 4 gäller stadsplan S32 och för Spettet 5 och 6 detaljplan 

D109. Gällande stadsplan S32 innebär att det inte finns någon angiven exploateringsgrad medan 

den i detaljplan D109 är satt till 45%. I D109 får fastigheter inte placeras närmare 

fastighetsgräns än 5,5 meter. I det aktuella planförslaget har ingen exploateringsgrad angivits, 

däremot finns en bestämmelse om att tillkommande byggnader inte får placeras närmare 

fastighetsgräns än 4 meter samt prickad mark och korsmark med preciseringen att entré om 

max 40 m2 får placeras. Utförandebestämmelser (b) för att reducera risker i samband med 

gasolcisternen i närheten av planområdet införs. 

 

Pågående markanvändning utgörs av industri och den ytterligare markanvändning som föreslås, 

detaljhandel och verksamheter, bedöms inte innebära en betydande miljöpåverkan. 

Planförslaget bedöms inte ha negativa effekter på befolkning och dess hälsa, skyddade växt- och 

djurarter, biologisk mångfald, mark, vatten, landskap, bebyggelse, kulturmiljö, hushållning med 

mark och vatten samt hushållning med råvaror och energi. Se Checklista för undersökning som 

bifogas som bilaga. 

 

Planområdet innehåller i dagsläget inga verksamheter som utgör målpunkter för barn och det 

finns heller inga indikationer på att det planeras för sådana verksamheter. Om förändringar 

innebär att hänsyn behöver tas till barns möjligheter att röra sig i området kan 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder genomföras inom gällande detaljplaner. 

 

Övergripande frågeställningar om hur handelsområdet vid Skövdevägen ska vara disponerat och 

förhålla sig till Hjo stad kommer att tas upp i kommande fördjupade översiktsplan.     

 

 

Planbestämmelser på kartan 

 

Enligt Boverkets kunskapsbank avses med: 

J - Industri 

”Med användningen industri avses all slags produktion, lagring och annan hantering av varor. 

Även laboratorier, partihandel, lager samt tekniska anläggningar inryms i användningen. Vidare 

inräknas de personalutrymmen och kontor med mera som kompletterar 

industriverksamheten.” 

 

H - Detaljhandel 

”Detaljhandel omfattar alla slag av köp och försäljning av varor och tjänster till framförallt 

privatpersoner. Försäljning av varor innefattar både dagligvaruhandel och sällanköpshandel. Till 

tjänster räknas exempelvis frisör och resebyrå. Även service och hantverk av olika slag till 

exempel bank och skomakeri ingår i användningen. Handeln kan äga rum i butiker, 
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stormarknader, stora varuhus eller gallerior och kan bedrivas inomhus eller utomhus. 

I användningen ingår, förutom butiksytan, tillhörande kontor, personalrum, personalrestaurang 

och lager för handelsverksamheten. Även tillhörande parkering och kundvagnsgarage ingår. I 

stormarknader och gallerior kan restauranger och caféer ingå.” 

 

Z – Verksamheter 

”Användningen Z- verksamheter är bred och innehåller olika typer av ytkrävande verksamheter 

som har begränsad omgivningspåverkan. Det ingår lokaler för serviceverksamheter, tillverkning, 

lager och verkstäder. Det kan till exempel vara fordonsservice, bilprovning eller liknande. Även 

verksamheter med behov av lokaler för material eller utrustning så som el- och byggföretag 

eller företag som erbjuder hushållsnära tjänster ingår. 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 också i användningen. Utbildningar med behov av stort 

utrymme eller med viss omgivningspåverkan, som utbildningar inom bygg- eller fordonsteknik 

kan också inrymmas i användningen. I användningen ingår även komplement till verksamheten, 

så som parkering och kontor.” 

 

E1 – Transformatorstation 

Markanvändningen innebär att en transformatorstation får uppföras inom användningsgränsen 

vilket överensstämmer med gällande detaljplan. 

 

 

Begränsningar av markens bebyggande 

I väster behålls den prickade marken i enlighet med D109 men justeras så att den följer befintlig 

byggnad på fastigheten Spettet 5. I söder och öster införs korsmark, i enlighet med prickmarken 

i S32, där endast entré om 40 m2 får placeras. Egenskapsgränsen för fastigheterna Spettet 3 och 

4 anpassas för att följa befintliga byggnader. 

 

 

Placering, utformning, utförande 

En bestämmelse om att byggnader ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns gäller för 

tillkommande byggnader inom planområdet. Motivet till att bestämmelsen endast gäller 

tillkommande byggnader är att befintliga byggnader inte ska bli planstridiga. Högsta 

byggnadshöjd är 11 meter vilket motsvarar gällande detaljplaner. 

 

 

Administrativa bestämmelser 

Det u-område som finns i östra delen av D109 behålls och innebär att marken ska vara 

tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar.  
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Övrigt 

Parkering 

Parkering föreslås ske inom varje fastighet. 

 

Dagvatten  

Dagvatten föreslås fortsatt ledas till kommunal dagvattenledning via kulvert. Möjligheter att 

skapa fördröjning genom till exempel underjordiska magasin finns inom mark som inte får 

förses med byggnad eller där enbart entré får placeras. 

 

Avfallshantering 

Samråd kring utformning och placering av avfallslösning sker mellan exploatören, Hjo kommun 

och Avfallshantering Östra Skaraborg. 

 

 

Solceller och gröna tak 

Om möjligt bör byggnader orienteras så att solenergi kan utnyttjas. Tak bör förses med 

solpaneler och gröntak. 

 

 

Justering av användningsgräns på fastigheten Spettet 3 

För fastigheten Spettet 3 sammanfaller inte användningsgränsen i det sydöstra hörnet med 

fastighetsgränsen vilket innebär att gatumark ligger inom fastigheten. Detta har justerats genom 

att kvartersmarken flyttats ut till fastighetsgränsen. Genom detta har gatumarken i korsningen 

Industrigatan/Tubgatan minskats. 
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Genomförande 

Planprocess 

Planprocessen genomförs som standardförfarande. Processen innebär att kommunen kommer 

att samråda om planförslaget, bearbeta det och sedan låta det vara tillgängligt för granskning 

innan beslut om antagande fattas av byggnadsnämnden. 

 

Tidplan  

Samråd har skett i september/oktober 2018. Granskning beräknas till juni 2020 och antagande 

under andra eller tredje kvartalet 2020. 

 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 

Hela planområdet utgörs av kvartersmark vilket innebär att huvudmannaskapet är enskilt. Inom 

kvartersmark ansvarar fastighetsägaren för projektering och genomförande av ny bebyggelse 

samt ansvarar för anläggande och framtida drift av servisledningar på kvartersmarken. 

 

Planekonomi 

En planavgift tas ut i samband med bygglov. 

 

Avgifter och taxor 

I samband med byggnation kommer avgifter för vatten och avlopp samt bygglov att tas ut i 

enlighet med Hjo kommuns taxor.  

 

Ledningsrätt och servitut inom u-område 

Eventuella nya ledningar som placeras inom u-område säkerställs genom ledningsrätt eller 

servitut. 

 

Genomförandetid 

Detaljplanens genomförandetid föreslås vara 5 år. Ändras eller upphävs planen under 

genomförandetiden har fastighetsägare rätt till ersättning för den skada denne åsamkas. Efter 

genomförandetiden fortsätter detaljplanen med dess byggrätter att gälla men ändras eller 

upphävs planen finns det ingen rätt till ersättning för de byggrätter som eventuellt gått 

förlorade. 

Medverkande tjänstemän: 

Planförslaget har upprättats av Samhällsbyggnadsavdelningen, planarkitekt Louise Eriksson. 

 


